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Resumo 

 

PAIVA, L. A qualidade de vida e a experiência do trauma para vítimas e seus familiares. 
2009. 83 f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009. 

 
O objetivo deste estudo foi compreender o significado cultural de qualidade de vida para 
pessoas que vivenciam o processo de reabilitação de múltiplos traumas. A antropologia 
interpretativa, a etnografia e o Modelo Conceitual de Qualidade de Vida do Centre for 
Health Promotion foram utilizados como referencial teórico, nesta investigação. 
Participaram, deste estudo etnográfico, 11 sujeitos que estiveram internados, na Unidade de 
Terapia Intensiva do Hospital Escola da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e dez 
familiares. Para a coleta de dados, foram utilizadas a entrevista semiestruturada e a 
observação direta no domicílio dos participantes. A partir da análise e interpretação dos 
dados, constatou-se que os sentidos atribuídos pelos participantes à experiência do trauma 
estão relacionados às sequelas do trauma e a suas consequências, aos sentimentos de medo e 
insegurança, à vulnerabilidade vivenciada no pós-trauma associada ao surgimento de novas 
patologias e agravamento do quadro clínico e às percepções negativas da imagem corporal e 
das limitações físicas. Os sujeitos atribuíram o trauma e suas consequências aos desígnios de 
Deus, a hábitos como bebidas e uso de drogas ilícitas, ao ambiente de trabalho inseguro. 
Mencionaram que, apesar das consequências do trauma (incapacidades físicas, mudanças nas 
relações sociais, mudanças no estilo de vida), a experiência trouxe um melhor convívio 
familiar.  As dimensões de qualidade de vida consideradas importantes para o grupo social 
foram ter saúde, trabalho e apoio. Considerando o Modelo Conceitual de Qualidade de Vida 
do Centre for Health Promotion, apresentado por Renwick (2004), a dimensão “ser” para os 
participantes deste estudo refere-se ao aspecto físico (dependência física, a preservação da 
imagem corporal), psicológico (ter felicidade) e espiritual (ter fé em Deus). Ao mencionarem 
o trabalho como um importante aspecto de reinserção social, observaram-se em suas 
narrativas as noções de “ser” já que é preciso ter saúde, recuperar a mobilidade e a 
independência; o que requer a noção “pertencer”, ou seja, o apoio social, espiritual e familiar, 
e associado à noção “tornar-se”, à medida que auxiliaram nas adaptações às mudanças 
vivenciadas no pós-trauma. . Os participantes expressaram que o trauma possibilitou a 
oportunidade de ver a vida com outro olhar. Os familiares e os pacientes procuraram 
reestruturar suas vidas em função do trauma, das dificuldades encontradas e de seu 
significado social.  
 
Palavras-chave: Qualidade de vida. Etnografia. Cultura e trauma. 

 

 

 

 



Abstract  

 

PAIVA, L. The quality of life and the trauma experience for their victims and relatives. 
2009. 83 f. Essay  (Master Degree) – Ribeirão Preto Nursing School, São Paulo University, 
Ribeirão Preto, 2009. 

 
 

The aim of this study was to understand the cultural meaning of quality of life for the 
people who live the rehabilitation process of multiple traumas. The interpretative 
anthropology, the ethnography and the Conceptual Model of Quality of Life of Centre for 
Health Promotion were used as theoretical reference in this investigation. In this 
ethnographic study, eleven subjects who were hospitalizes at the Intensive Care Unit of 
School Hospital of Federal University of Triângulo Mineiro and ten relatives. For the data 
collection, semi-structured interview and the direct observation at the participants’ domicile 
were used. From data analysis and interpretation, it was observed that the senses attributed 
by the participants to the trauma experience are related to the sequelas and their 
consequences, to the feelings of fear and lack of confidence, to the vulnerability lived at 
post trauma associated with the upcoming of new pathologies and aggravation of clinical 
situation and to negative perceptions of body image and physical limitations. The subjects 
attributed trauma and its consequences to God’s will, to habits such as drugs and alcohol 
abuse, to the unsafe working place. It was mentioned that, in spite of trauma consequence 
(physical disability, social relationship changes, life style changes), the experience has 
brought a better familiar relationship. The quality of life dimensions considered important 
for the social group were those of having health, work and support. Considering the 
Conceptual Model of Quality of Life of Center for Health Promotion presented by Renwick 
(2004), the dimension of  “being” for the participants of this study refer to the physical 
aspect (physical dependence, body image preservation), psychological (having happiness) 
and spiritual one (having faith in God).  At mentioning the job as an important aspect of 
social reinsertion, it was observed, in their narratives, the notions of “being”, once it is 
necessary to have health, recover mobility and independence; which requires the notion 
‘belonging”, which is, the social, spiritual and familiar support, and associated with the 
notion “becoming”, as they have helped in the adaptations to the changes lived at post-
trauma. The participants expressed that trauma made possible the opportunity to see life 
with other eyes. The relatives and the patients tried to re-structure their lives due to the 
trauma, to the difficulties and their social meaning. 
 
Key-words: Quality of Life. Ethnography. Culture and Trauma. 

 

 

 



Sumário 
 

1 - INTRODUÇÃO ...................................................................................................................9 

 
2 - OBJETIVO ........................................................................................................................13 

 
3 - REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO........................................................15 

3.1 - O TRAUMA E A QUALIDADE DE VIDA ...............................................................16 

3.2 - ASPECTOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS DE QUALIDADE DE 
VIDA ....................................................................................................................................19 

3.3 - MODELO CONCEITUAL DE QUALIDADE DE VIDA DO CENTRE FOR 
HEALTH PROMOTION .......................................................................................................24 

3.4 - A ANTROPOLOGIA INTERPRETATIVA E A CULTURA ....................................27 

3.5 – ETNOGRAFIA............................................................................................................30 

3.5.1 - TRAJETÓRIA METODOLÓGICA .....................................................................32 

3.5.1.1 - Situação social selecionada ............................................................................32 

3.5.1.2 - Trabalho de Campo ........................................................................................34 

3.5.1.3 - Análise dos Dados..........................................................................................35 

 
4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................37 

4.1 - DESCRIÇÃO DO GRUPO SOCIAL PESQUISADO ................................................39 

4.2 - A VIVÊNCIA DO TRAUMA: DIFICULDADES DA TRAJETÓRIA NO 
TRAUMA.............................................................................................................................43 

4.3 - SIGNIFICADOS DE QUALIDADE DE VIDA - TER SAÚDE, TRABALHO E 
APOIO..................................................................................................................................50 

 
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS ...........................................................................................60 

 
6 - REFERÊNCIAS ................................................................................................................63 

 
APÊNDICES ...........................................................................................................................74 

 
ANEXO....................................................................................................................................82 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 



10 
Introdução 

 

A enfermagem é uma profissão que busca métodos e estratégias de trabalho que 

auxiliem as pessoas, direcionando o cuidado e incentivando a adoção de ações positivas 

diante de doenças e condições crônicas, que, atualmente, estão recebendo maior atenção dos 

profissionais da área de saúde. Isto se deve à mudança do perfil sociodemográfico, com 

crescente aumento na morbimortalidade entre indivíduos jovens, em idade produtiva.  

As condições crônicas são problemas de saúde de diferentes causas que requerem 

monitoramento em longo prazo. De acordo, com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

são denominadas condições crônicas as condições não transmissíveis, as condições 

transmissíveis persistentes, os distúrbios mentais de longo prazo e as deficiências físicas ou 

estruturais contínuas (OMS, 2003). 

Entre as condições crônicas estão as sequelas do trauma, considerado como uma 

condição causadora de transformações físicas, psíquicas e sociais na vida dos indivíduos de 

qualquer faixa etária, cultura e nível socioeconômico. Estas mudanças fazem com que o 

doente tenha de se adaptar à nova realidade, exigindo maior envolvimento e 

comprometimento do paciente, família e equipe de saúde. 

Minayo (2000) afirma que, na área da saúde, destaca-se uma tendência à superação 

de modelos de atenção excessivamente centrados na doença e na assistência curativa, em 

favor de outros orientados ativamente em direção à saúde, isto é, às práticas preventivas, à 

educação em saúde e à busca da qualidade de vida. Aliada a essa mudança de paradigma têm-

se discutido conceitos como saúde, promoção de saúde e empowerment como aspectos da 

qualidade de vida e do processo de reabilitação (BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996). 

Diante das mudanças sociais, políticas e culturais, do enfraquecimento do modelo 

biomédico e da mudança do perfil epidemiológico, desenvolveu-se, nas últimas décadas, o 

projeto da Promoção à Saúde, em resposta aos desafios sanitários vigentes. Este modelo 

teórico propõe a articulação dos saberes técnicos e populares e a articulação de recursos 

institucionais, comunitários, públicos e privados no enfrentamento dos determinantes do 

processo saúde-doença (BUSS, 2000). 

A Carta de Ottawa é um documento que considera que a justiça social, a equidade, 

a educação, o saneamento, a paz, a habitação, o salário digno, a estabilidade do ecossistema e 

a sustentabilidade dos recursos naturais são pré-requisitos essenciais à saúde da população. 

Apresenta como estratégia e ação: a constituição de políticas públicas saudáveis; a criação de 

ambientes sustentáveis; a reorientação dos serviços de saúde; o desenvolvimento da 

capacidade dos sujeitos individuais e o fortalecimento de ações comunitárias. As estratégias 

de promoção da saúde voltam-se para estilos de vida e condições sociais, econômicas e 
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ambientais que determinam a saúde e, de forma mais ampla, a qualidade de vida (BUSS, 

2003; WHO, 1986). 

Rueda (1997) considera a qualidade de vida como uma condição complexa e 

multifatorial sobre a qual é possível desenvolver medidas objetivas, por meio de indicadores; 

porém, a vivência que o sujeito ou grupo social pode ter de si mesmo tem uma importante 

influência. Assim, considera-se que a qualidade de vida não pode ser tomada como um 

conceito geral, mas entendida como experiência cotidiana e pessoal de cada um dos 

envolvidos. 

Um eixo importante da promoção à saúde é o processo de empowerment que 

procura possibilitar que os indivíduos e a coletividade aumentem o controle sobre os 

determinantes da saúde para garantir uma melhoria das condições de saúde, fortalecer a 

autoestima e a capacidade de adaptação ao meio e o desenvolvimento de mecanismos de 

autoajuda e de solidariedade. 

Qualquer fenômeno social deve ser considerado no âmbito de seu contexto 

histórico e entendido levando-se em conta a conjuntura política, econômica e cultural na qual 

se processa, inclusive a condição de qualidade de vida (SLIWIANY, 1997). Considerando-se 

a importância desses aspectos, estudos discutem os aspectos relacionados à experiência de 

adoecer, enfocando a qualidade de vida como processo e resultado de ações em saúde e 

buscam contextualizar a realidade social vivenciada por indivíduos com condições crônicas de 

saúde (BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996; RENWICK, 2004). O cuidado nessas 

condições deverá considerar o processo de enfrentamento e adaptação pessoal, familiar e 

comunitária, as experiências prévias; existência de situações similares, tradição cultural e 

princípios religiosos, na definição diagnóstica e intervenção (FREITAS; MENDES, 1999). 

Em nossa vivência profissional na Unidade de Terapia Intensiva, temos observado 

que o cuidado ao paciente, vítima de trauma, pode ter consequências no período de 

reabilitação dessas pessoas, considerando que o trauma é altamente prevalente no Brasil e traz 

repercussões físicas, sociais, psicológicas para os indivíduos e suas famílias. Em 2005, no 

Brasil, foi registrado um total de 127.633 óbitos devido às causas externas, representando 

14,4% do todas as mortes (DATASUS, 2005). 

Para Whitaker, Gutierrez e Koizumi (1998) e Oliveira e Sousa (2003), além das 

consequências sociais, o trauma tem ainda influências econômicas importantes já que as 

lesões decorrentes podem ocasionar a morte, incapacidade temporária ou permanente da 

vítima, determinando alto custo com a recuperação, além do comprometimento da qualidade 

de vida das vítimas e de seus familiares. As pessoas vítimas de trauma podem apresentar 
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expressivos déficits físicos, mentais e cognitivos que têm o poder de mudar 

significativamente a vida dessas pessoas e de seus familiares. O impacto nas suas vidas pode 

ser medido por meio da perspectiva de qualidade de vida do paciente e seus familiares, pois 

esse é um indicador do impacto da doença, do tratamento e do nível de recuperação de suas 

vidas (DE PALMA, 2001). 

Considerando-se os aspectos acima, compreender a experiência do processo saúde 

e doença, para pessoas que vivenciaram traumas múltiplos e seus familiares, é importante para 

que o profissional possa identificar as dificuldades e as experiências desse processo em suas 

vidas. 

As experiências vividas por pacientes, vítimas de traumas múltiplos, se organizam 

conforme os significados culturais específicos para este grupo em determinado período da 

vida. Nessa perspectiva, as experiências de vida são uma expressão cultural e formas 

simbólicas pelas quais o sujeito se orienta e se comporta no mundo (SILVA, 2001). 

Este estudo foi desenvolvido buscando responder à seguinte questão: Qual o 

significado cultural de qualidade de vida para um grupo de pessoas que sofreram múltiplos 

traumas em fase de reabilitação?  

Para compreensão do significado cultural de qualidade de vida e da experiência da 

reabilitação, das pessoas que sofreram traumas múltiplos, este estudo utilizou o método 

etnográfico e o domicílio como campo de coleta de dados, por acreditar que este contexto 

favorece compartilhar as vivências e experiências do trauma. Serão considerados os conceitos 

relacionados à experiência da enfermidade na perspectiva da antropologia interpretativa e a 

qualidade de vida, segundo o modelo conceitual do Centre for Health Promotion da 

Universidade de Toronto (BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996; RENWICK; BROWN, 

1996; RENWICK; BROWN, RAPHAEL, 2000; RENWICK, 2004). 
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Caracterizar o grupo de pacientes que sofreu múltiplos traumas, admitidos na 

Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Escola da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro, em relação aos aspectos sociodemográficos, características do trauma, sequelas 

apresentadas e modificações experimentadas em razão do trauma. 

Compreender o significado cultural de qualidade de vida na perspectiva de 

pacientes, vítimas de múltiplos traumas, em processo de reabilitação, e, também, na de seus 

familiares.  
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3.1 - O TRAUMA E A QUALIDADE DE VIDA 

 

No Brasil, atualmente, há uma mudança progressiva das taxas de mortalidade, 

morbidade e invalidez, além de transformações demográficas, sociais e econômicas. Esta 

transição epidemiológica engloba a substituição das doenças transmissíveis por doenças não 

transmissíveis e causas externas, migração das taxas de morbimortalidade dos grupos mais 

jovens para os grupos mais idosos e a modificação de uma situação em que predomina a 

mortalidade para outra na qual a morbidade é dominante. Essas alterações têm relação 

específica com o contexto social, condições de vida e saúde da população e aumento da 

expectativa de vida (VARGAS; OLIVEIRA; GARBOIS, 2007; SCHRAMM, 2004).  

Devemos considerar que as mudanças desse processo acontecem num contexto 

nacional de desigualdade social, de pobreza e de fragilidade de instituições de saúde que 

priorizam redução de mortalidade com ênfase no tratamento curativo, provocando um 

aumento nas despesas com tratamentos médicos e hospitalares, sem garantia de autonomia, 

participação, cuidado e autossatisfação que são aspectos referentes à qualidade de vida 

(VERAS, 2007). 

As consequências relacionadas à mortalidade e morbidade das causas externas, 

para a sociedade, atingem o setor econômico, a segurança pública, a seguridade social e a 

saúde, já que há um aumento significativo de custo com tratamentos decorrentes das lesões, 

associados ao trauma e aos investimentos em segurança pública e aparatos tecnológicos que 

auxiliem no controle dessa situação. Além destes fatores, se faz necessário analisar a saúde 

física e mental das pessoas acometidas pelo trauma que convivem com situações de invalidez, 

sequelas, improdutividade e insegurança (MELIONE; JORGE, 2008). 

Atualmente, o trauma constitui um dos mais importantes problemas sociais, cuja 

mortalidade chega a tirar 30 a 40 anos de uma vida altamente produtiva, já que incide 

principalmente em indivíduos jovens (RASSLAN, 1998). No Brasil, em 2005, as causas 

externas foram a terceira entre as causas de morte para toda a população (DATASUS, 2005). 

A mortalidade e as complicações são importantes variáveis na evolução do 

paciente com traumas múltiplos, entretanto, nas últimas décadas, a evolução clínica e o 

aperfeiçoamento do cuidado têm marcado o declínio da mortalidade desses pacientes. O 

aumento do número de sobreviventes e a melhora dos resultados funcionais têm sido 

importantes itens na avaliação de qualidade de vida de pacientes com traumas múltiplos. 

Contudo, o enfoque está centrado na mensuração de aspectos objetivos, sem muitas vezes, 

considerar a subjetividade do paciente. Na literatura, encontramos apenas um estudo que 
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focalizou o significado cultural de qualidade de vida, a partir da perspectiva de pacientes 

vítimas de trauma. Esse estudo, realizado com um grupo de pacientes chineses com trauma 

medular, identificou 18 componentes para qualidade de vida, agrupados em cinco domínios, a 

saber: o físico, o psicológico, o econômico, o bem-estar social e o ambiente em que vivem, 

considerando-se aspectos relacionados à discriminação e ao apoio governamental 

(HAMPTON; QIN-HILLIARD, 2004). 

Para O’Neill et al. (1998), Webb, Wrigley e Yoels (1995) e Viemero e Krause 

(1998), a qualidade de vida em pacientes que sofreram traumatismo craniano grave é menor 

que em pacientes com traumas medulares. Os fatores associados à diminuição da qualidade de 

vida são a gravidade do trauma, a idade, a identidade cultural, conscientização e o tempo 

decorrido do trauma. Segundo Holosko e Huege (1989) e Smith, Magil-Evans e Brintnell 

(1998), além desses fatores, devem-se enfatizar a função social, aspectos da vida familiar 

(apoio social, pessoa significativa, relacionamentos) e o acesso ao emprego como fatores 

determinantes da qualidade de vida, em pacientes vítimas de trauma. 

Considerando-se que o trauma pode afetar todas as partes do corpo, as suas 

sequelas podem diferir de forma substancial, e a avaliação de qualidade de vida tem de 

considerar essas diferenças. Algumas vítimas podem não ser suficientemente capazes de 

responder a instrumentos que avaliam qualidade de vida. Nessas situações, as investigações 

sobre qualidade de vida podem ser realizadas com familiares próximos (NEUGEBAUER et 

al., 2002). Em outubro de 1999, um grupo de especialistas se reuniu na Alemanha para 

discutir a avaliação de qualidade de vida de pessoas que haviam sofrido múltiplos traumas, 

com a tarefa de elaborar um consenso a esse respeito. O grupo sugeriu que a avaliação de 

qualidade de vida deveria ser realizada três, doze e vinte e quatro meses após o trauma. A 

Glasgow Outcome Scale (GOS) foi sugerida como uma medida para avaliação global de 

resultados; o EuroQol foi sugerido por permitir uma avaliação econômica e o Short-Form 

Health Survey - SF-36 como uma medida de avaliação global de qualidade de vida 

(BOUILLON et al., 2002).  

O processo de reabilitação da pessoa que sofreu traumas múltiplos depende da 

gravidade e características do trauma, da presença de traumas esqueléticos e das regiões 

corporais atingidas. Esses aspectos, associados aos déficits neurológicos, resultam na 

deficiência ou incapacidade que limita e prejudica o desempenho pleno de papéis esperados 

que dependerão de aspectos individuais como idade, gênero e de fatores culturais e sociais, 

além de aspectos como tempo de internação, duração da reabilitação, reintegração social e 

resultados gerais (LEHMANN et al., 1999). A percepção da desvantagem depende de 
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significados culturais aprendidos e terá diferentes implicações, considerando-se aspectos 

individuais. 

Com o objetivo de privilegiar o modelo combinado entre os modelos médico e 

social de deficiência, foi criada a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde), uma abordagem que prioriza a funcionalidade como um componente 

da saúde e considera o ambiente como facilitador ou como barreira para o desempenho de 

ações e tarefas.  Por essa classificação são conceituadas: “funcionalidade” que engloba todas 

as funções do corpo e a capacidade do indivíduo de realizar atividades e tarefas relevantes da 

rotina diária, bem como sua participação na sociedade. Similarmente, “incapacidade” que 

abrange as diversas manifestações de uma doença, como: prejuízos nas funções do corpo, 

dificuldades no desempenho de atividades cotidianas e desvantagens na interação do 

indivíduo com a sociedade. O enfoque principal da CIF é a influência dos fatores contextuais 

(ambientais e pessoais) e seus impactos, tanto positivos quanto negativos, nas três dimensões 

das condições de saúde: estrutura e função do corpo, atividade e participação social (OMS, 

2003). 

Krause (1998) utilizou o Life Situation Questionnaire-Revised (LSQ-R) para 

avaliação de qualidade de vida em pacientes com trauma medular, há pelo menos três anos, e 

identificou que os profissionais responsáveis pelo atendimento destes pacientes devem estar 

atentos aos vários aspectos que envolvem a satisfação com a vida: estado civil, afetividade, 

problemas de saúde, oportunidade de atendimento e os relacionamentos interpessoais. 

Freburger e Konrad (2002) apontam que as pessoas com condições crônicas e 

inaptidões buscam o aumento do desempenho funcional e maior independência nas atividades 

diárias e procuram o acesso aos serviços de reabilitação física pelos riscos para complicações  

que podem requerer a utilização de cuidado médico. Estudos mostram que o 

acesso aos serviços de saúde sofre a influência de fatores econômicos e das políticas públicas 

e do grau de incapacidade que dificulta o acesso das pessoas com condições crônicas a estes 

serviços (ELROD; DEJONG, 2008). 

As pessoas com inaptidões físicas, em longo prazo, apresentam desvantagem se 

comparadas à população de maneira geral. Estas mudanças estão presentes nas diversas áreas 

que atingem a comunidade; dentre elas podemos citar emprego, renda, educação, participação 

cultural e atividades de lazer, sendo a limitação física e fatores socioeconômicos 

determinantes na redução da participação social (CAMPEN; IEDEMA, 2007). Nesse sentido, 

devemos considerar a saúde como um processo que envolve o bem-estar físico, mental e 
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social e a busca da redução dos fatores de risco, a educação e capacitação dos indivíduos para 

a adequação ao novo estilo de vida dos pacientes com condições crônicas (WHO, 2002). 

Para Menegui (2001), é importante avaliar a qualidade de vida, considerando o 

impacto da doença e das propostas terapêuticas sobre a percepção subjetiva das pessoas em 

condições crônicas. Os indivíduos que apresentam alguma incapacidade relacionada às 

condições crônicas apresentam sentimentos de desesperança relacionados a desordens 

psiquiátricas, vulnerabilidade emocional, alterações psicossociais e medo da morte (GILL, 

2004). 

As desvantagens (handicap) vivenciadas por pacientes, vítimas de lesões 

medulares, consistem em um indicador social importante do impacto de inaptidão; a atividade 

física desenvolve um papel importante na percepção de mobilidade, independência física e 

vocação (MANNS; CHAD, 1999). 

A qualidade de vida é um importante indicador do impacto físico e psicossocial 

que as condições crônicas trazem para as pessoas e seus familiares. Permite, ainda, a 

avaliação da adaptação destes pacientes a essas condições que acarretam incapacidades e 

disfunções, na vida delas. 

 

3.2 - ASPECTOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS DE QUALIDADE DE VIDA 

 

A influência de novos paradigmas no processo saúde-doença tem despertado o 

interesse pelo conceito de qualidade de vida que tem sua representatividade no senso comum 

e nos diferentes campos do saber. A literatura descreve que, nos últimos 30 anos, o termo 

qualidade de vida tem sido significativamente utilizado nos campos da saúde e está vinculado 

à promoção da saúde e prevenção da doença (SEIDL; ZANNON, 2004). Diversos 

pesquisadores têm se preocupado em avaliar qualidade de vida de diferentes populações, 

principalmente entre os indivíduos portadores de doenças crônicas (AGUILAR, 2004; 

SANTOS, 2007). 

O conceito de qualidade de vida é multidimensional, incluindo aspectos 

psicoemocionais, socioeconômicos, culturais, políticos, ambientais e da saúde. Alguns autores 

sugerem que a percepção da qualidade de vida deve ser mensurada na prática clínica, 

viabilizando o apoio com enfoque em parâmetros biomédicos e psicossociais (SNOEK, 2000; 

POLONSKY, 2002).  

Para Skevington (2002), é importante distinguir os conceitos de padrão de vida e 

qualidade de vida. O primeiro compreende indicadores relevantes do modo de viver das 
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sociedades e indivíduos, em termos socioeconômicos, demográficos e de cuidados básicos de 

saúde disponíveis. O segundo baseia-se na percepção subjetiva dos aspectos importantes da 

vida de uma pessoa, os quais podem ou não coincidir com indicadores de padrão de vida. O 

Grupo de Avaliação da Qualidade de Vida da OMS (Grupo WHOQOL, 1995) propôs que 

essas percepções se originam na cultura à qual a pessoa pertence. Por isso, a questão cultural é 

fundamental na qualidade de vida, já que diferentes culturas tendem a priorizar diferentes 

aspectos da vida. 

Embora existam divergências sobre a conceituação de qualidade de vida, há 

consenso de que a qualidade de vida envolve níveis de funcionamento físico, mental, social e 

de desempenho de papéis e, inclui ainda, habilidades de satisfação com a vida, percepções e 

bem-estar. Assim, esse conceito envolve o estado de saúde e o bem-estar social (WOOD-

DAUPHINEE, 1999). 

Minayo, Hartz e Buss (2000) afirmam que a qualidade de vida é uma noção 

eminentemente humana que tem proximidade com o grau de satisfação encontrado na vida 

familiar, amorosa, social e ambiental e na própria estética existencial. Segundo esses autores, 

a qualidade de vida é uma construção social influenciada culturalmente e reflete 

conhecimentos, experiências e valores dos indivíduos e da sociedade em que vivem. 

Embora o termo qualidade de vida seja amplamente utilizado como critério para 

mensurar o bem-estar após intervenções, a sua conceituação tem sido um desafio já que há 

diferentes definições e interpretações. Observam-se, na literatura, controvérsias na utilização 

deste constructo em relação aos aspectos conceituais e metodológicos (SEIDL; ZANNON, 

2004; BROWN, 1997).  

O termo qualidade de vida vem sendo associado a diversos significados, como 

condições de saúde e funcionamento social. Qualidade de vida relacionada à saúde (health 

related quality of life) e estado subjetivo de saúde (subjective health status) são conceitos 

relacionados à avaliação subjetiva do paciente e ao impacto do estado de saúde na capacidade 

de se viver plenamente (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2003). 

De acordo com Seidl e Zannon (2004), a partir do século XX, houve consenso 

entre dois aspectos relacionados à qualidade de vida: a subjetividade e multidimensionalidade. 

O consenso sobre a subjetividade refere-se à avaliação de qualidade de vida pelo próprio 

indivíduo, considerando sua percepção sobre as várias dimensões de qualidade de vida. Com 

relação ao aspecto multidimensional, o construto é composto por dimensões físicas, sociais, 

mentais, espirituais, entre outras. 
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Conforme Paschoal (2000), o atendimento médico, até a década de 1990, era 

focalizado no diagnóstico e tratamento, e os resultados eram avaliados por indicadores 

objetivos como os índices de mortalidade e morbidade. Nas últimas décadas, conforme a 

literatura, variáveis subjetivas que consideram a percepção dos indivíduos em relação ao seu 

bem-estar e qualidade de vida têm sido incorporadas. 

Uma das definições mais utilizadas atualmente é apresentada pelo grupo da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) que considera a qualidade de vida como a percepção 

que o indivíduo tem sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e no sistema de valores 

nos quais ele vive, em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHO, 

1995). 

O grupo WHOQOL (WHO, 1998) descreveu seis domínios de qualidade de vida, 

dentre eles: aspectos físicos, ambientais, relações sociais, psicológicos, níveis de 

independência e os aspectos espirituais. 

Outra definição proposta é a de Ferrans e Powers (1985), em que a qualidade de 

vida é definida como a sensação de bem-estar de uma pessoa que deriva da satisfação ou 

insatisfação com as áreas da vida que são importantes para ela. Nessa perspectiva, as 

dimensões específicas que contribuem para a qualidade de vida são consideradas pelo próprio 

indivíduo. Estes autores descrevem quatro dimensões para qualidade de vida, a saber: saúde e 

funcionamento, aspectos socioeconômicos, aspectos psicológicos/espirituais e a família. 

Para Romano (1993), qualidade de vida é mais que simplesmente a ausência ou 

presença de saúde, abrangendo também educação, saneamento básico, acesso a serviços de 

saúde, satisfação e condições de trabalho, além de outros aspectos. 

 O conceito de qualidade de vida está relacionado à autoestima e ao bem-estar 

pessoal e abrange uma série de aspectos como a capacidade funcional, o nível 

socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o apoio familiar, o próprio estado de saúde, os valores culturais, éticos e a 

religiosidade (SANTOS et al., 2002). 

Essas definições consideram a qualidade de vida como um constructo 

multidimensional que envolve aspectos objetivos e subjetivos, em que há necessidade de se 

avaliar os diferentes modos de vida de uma população, levando-se em consideração os 

aspectos culturais, ambientais e sociais. 

Renwick e Brown (1996) definem qualidade de vida como o grau no qual a pessoa 

desfruta importantes possibilidades em sua vida. Eles descrevem nove subdomínios 

relacionados à definição de qualidade de vida: ser (being) físico, psicológico e espiritual; 
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pertencer (belonging) físico, social e comunitário; tornar-se (becoming) relacionado às 

atividades práticas, lazer e crescimento (RENWICK, 2004). Nesse modelo, a qualidade de 

vida é um fenômeno dinâmico, resultante do equilíbrio entre as limitações e as oportunidades 

presentes na vida do indivíduo. Os significados atribuídos às dimensões da qualidade de vida 

são construídos a partir da realidade social e simbólica, contexto em que as pessoas concebem 

satisfação e felicidade. 

As escalas que avaliam qualidade de vida, mesmo quando refletem a natureza 

multidisciplinar do enfoque do ser humano em seus domínios e focalizam o estado emocional 

e de saúde, a interação social, a capacidade física e o fator econômico, não capturam sua 

subjetividade; da mesma forma ocorre em relação às especificidades socioculturais de grupos 

e classes sociais. Entretanto, não devem ser ignoradas as características que constituem o 

homem como uma pessoa, sendo necessário compreender suas motivações, valores, crenças, o 

que direciona o foco à dimensão cultural (ROSENBERG, 1995). 

Os primeiros instrumentos construídos para avaliar a qualidade de vida traziam 

uma avaliação objetiva das condições físicas, de moradia e de renda mensal. Os instrumentos 

atuais baseiam-se na percepção subjetiva das condições físicas, psicológicas e sociais e da 

satisfação quanto a outros aspectos da vida, conferindo caráter multidimensional a esses 

instrumentos (BULLINGER, 1997). 

As escalas elaboradas mais recentemente incluem o bem-estar subjetivo 

pertencente ao âmbito da experiência privada, suas medidas incluem tanto avaliação global, 

quanto avaliações particulares referenciadas a domínios, tais como saúde física e cognitiva, 

relações sociais, relações familiares e espiritualidade. O bem-estar subjetivo inclui medidas 

cognitivas (a satisfação global com a vida e a satisfação referenciada a domínios 

selecionados) e emocionais (as mais comuns são as medidas emocionais ou afetivas, 

referenciadas a valores positivos e negativos) (GIACOMONI, 2004).  

A qualidade de vida tem sido avaliada por meio de instrumentos genéricos ou 

específicos (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; DANTAS; SAWADA; MALERBO, 2003).  

Os instrumentos genéricos abordam o perfil de saúde ou não, procuram englobar 

todos os aspectos importantes relacionados à saúde e refletem o impacto da sua condição de 

saúde sobre o indivíduo. Podem ser usados para estudar indivíduos da população geral ou de 

grupos específicos, como portadores de doenças crônicas. Como desvantagem não são 

sensíveis na detecção de aspectos particulares e específicos da qualidade de vida de uma 

determinada doença (DANTAS; SAWADA; MALERBO, 2003). 
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Dentre os instrumentos genéricos mais utilizados está o The Medical Outcome 

Survey - Short Form 36 que é um questionário multidimensional composto de 36 questões, 

englobando oito escalas ou componentes: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado 

geral de saúde, saúde mental, vitalidade, aspectos sociais e emocionais (CICONELLI et al., 

1999). 

Os instrumentos específicos destinam-se a medir o impacto na vida cotidiana de 

doenças crônicas, como o câncer, diabetes e asma; de condições específicas como a 

capacidade funcional, podendo estar direcionados a determinados tipos de população como os 

idosos e as crianças (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). Para Paschoal (2000), os 

instrumentos específicos podem centrar sua avaliação em aspectos do estado de saúde 

específicos para área de interesse, podem ser específicos para uma doença, para uma função 

(função sexual, sono) ou para um problema (dor). 

Há diferentes modelos conceituais que explicam a compreensão do constructo de 

qualidade de vida. Segundo Freire (2000), a vida pode ser satisfatória, com qualidade e bem-

estar, especialmente quando há disposição para enfrentar os desafios da vida. Esse intento fica 

mais fácil quando a pessoa conta com uma rede de apoio social. 

De acordo com Pavarini e Neri (2000), as pessoas com deficiência física podem 

ativar mecanismos de adaptação para enfrentar perdas na funcionalidade, por meio de 

recursos tecnológicos e de apoios psicológicos e sociais. A necessidade e a importância das 

relações sociais podem ser observadas ao longo de todo o ciclo vital. Para Carstensen (1995), 

as relações sociais podem possibilitar aquisição de informação, desenvolvimento e 

manutenção do autoconceito, bem como regulação da emoção e estão relacionadas à 

qualidade de vida. O apoio social é um importante componente de qualidade de vida. 

As redes sociais são definidas como “teias” de relações sociais que circundam o 

indivíduo bem como suas características (por exemplo, disponibilidade e frequência de 

contato com amigos e parentes), ou com grupos de pessoas com quem há contato ou alguma 

forma de participação social (por exemplo, grupos religiosos, associações sindicais) 

(ANDRADE; VAITSMAN, 2002).    

Griep et al. (2003) afirmam que apoio social refere-se a um sistema de relações 

formais e informais pelos quais os indivíduos recebem ajuda emocional, material e de 

informação para enfrentarem situações geradoras de tensão emocional. Trata-se de um 

processo recíproco que gera efeitos positivos tanto para o sujeito que recebe como também 

para quem oferece o apoio, permitindo que ambos tenham mais sentido de controle sobre suas 

vidas. Desse processo, se apreende que as pessoas necessitam umas das outras.  
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O apoio social que as redes proporcionam remete ao dispositivo de ajuda mútua, 

potencializado quando uma rede social é forte e integrada. Na situação de enfermidade, a 

disponibilidade do apoio social aumenta a vontade de viver e a autoestima (ANDRADE; 

VAITSMAN, 2002).  

As percepções que os indivíduos têm do apoio social e da sua disponibilidade 

dependem de variáveis situacionais que passam pelo que acontece nas transações sociais, 

pelos aspectos da sua própria personalidade, por exemplo, capacidade de comunicar suas 

necessidades e para pedir auxílio à sua rede social e, ainda, de estilos cognitivos (MARTINS, 

2005).  

O apoio social deve ser compreendido como uma experiência pessoal e subjetiva 

que leva a um maior senso de satisfação com a vida. Há uma relação entre apoio social e uma 

variedade de medidas dependentes: saúde, adaptação psicológica, percepção de bem-estar, 

redução do mal-estar, longevidade e mortalidade, satisfação com a vida, entre outros (SILVA 

et al., 2003). 

Este estudo fundamenta-se no pressuposto de que os sentidos individualmente 

atribuídos à qualidade de vida se articulam com significados socialmente construídos, 

refletem conhecimentos, crenças, práticas, padrões e valores sociais de um determinado 

momento histórico e expressam características culturais de grupos sociais.  

 

3.3 - MODELO CONCEITUAL DE QUALIDADE DE VIDA DO CENTRE FOR 

HEALTH PROMOTION 

 

Neste estudo, optou-se por utilizar o Modelo Conceitual de Qualidade de Vida do 

Centre for Health Promotion (CHP), por adotar um enfoque holístico e por considerar que o 

conceito de qualidade de vida é construído da inter-relação do indivíduo com o ambiente/ 

realidade (BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996; RENWICK; BROWN, 1996; RENWICK; 

BROWN; RAPHAEL, 2000; RENWICK, 2004). 

A abordagem holística caracteriza-se por um modelo de interação dos elementos 

que compõem o todo e as partes em que se reflete uma realidade tridimensionalizada, 

contemplando o sentido do viver humano em um plano biopsicossocial-espiritual e a completa 

harmonia e equilíbrio desse ser com o ambiente que o circunda (NETO; NOBREGA, 1999). 

Neste modelo, a qualidade de vida é definida como o equilíbrio entre as limitações 

e oportunidades, decorrentes das possibilidades importantes de vida da pessoa. Essas 

possibilidades consistem na relação entre oportunidades e obstáculos nas diversas áreas da 
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vida. A qualidade de vida tem dimensões que correspondem a uma área fundamental e ampla 

da vida das pessoas. O modelo CHP foca nas possibilidades que aparecem em três áreas da 

vida – ser (being), pertencer (belonging) e tornar-se (becoming). Esses domínios circundam 

três subdomínios dos nove aspectos da qualidade de vida. As dimensões da QV são 

congruentes com os domínios de interesse holístico (BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996; 

RENWICK; BROWN, 1996; RENWICK; BROWN; RAPHAEL, 2000; RENWICK, 2004). 

“Ser”, reflete ‘o que a pessoa é ', incluindo três subdomínios que sofrem influência 

das percepções individuais. O bem-estar físico está focado no corpo e nos aspectos físicos da 

saúde. Incluem exercícios e aptidão física, agilidade, mobilidade, nutrição, aparência, higiene 

e o aspecto físico. Bem-estar psicológico envolve o pensamento, o sentimento e a saúde 

mental. Esta dimensão circunda a autoestima, o autoconceito, o autocontrole, a habilidade de 

enfrentamento da ansiedade para tomada de decisão independente da atividade. O bem-estar 

espiritual está centrado nas crenças, valores e apoio. Significa ainda as ideias de certo e errado 

relacionadas ao significado da vida, sentimentos relacionados a si próprio, celebração dos 

principais eventos da vida (aniversário, férias, eventos familiares). Também inclui a 

habilidade para ajudar os outros e transcender as experiências e a religião (BROWN; 

RENWICK; NAGLER, 1996; RENWICK; BROWN, 1996; RENWICK; BROWN; 

RAPHAEL, 2000; RENWICK, 2004). 

“Pertencer” é o grau de ajustamento entre a pessoa e o ambiente. Pertencer físico 

preocupa-se com os aspectos da vida em casa, no trabalho, escola, programas ambientais, 

vizinhos e comunidade. Relaciona-se à segurança, privacidade, possessão, mostrar-se, sentir-

se bem em casa e na vizinhança. Pertencer social refere-se à ligação com as pessoas próximas 

e com outras pessoas que convivem socialmente (companheiro, pessoas especiais, amigos e 

membros da família, envolve o relacionamento com colegas de trabalho, vizinhos, colegas da 

religião). Pertencer comunitário envolve: acesso aos recursos da comunidade, tais como: 

saúde e serviços sociais, emprego, programas recreativos, eventos e atividades da comunidade 

(BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996; RENWICK; BROWN, 1996; RENWICK; 

BROWN; RAPHAEL, 2000; RENWICK, 2004). 

“Tornar-se” relaciona-se com as expectativas, sonhos e aspirações. Tornar-se útil 

inclui as atividades práticas de envolvimento no trabalho, atividades voluntárias, trabalho 

diário da família, no autocuidado, cuidado com os filhos, outros membros da família, animais 

de estimação, presença na escola ou em outros programas. Tornar-se lazer está centrado no 

que a pessoa faz para ser feliz, relaxar, incluindo atividades individuais ou em grupo, 

relacionadas ao esporte, jogos, entretenimento e interação social nos fins de semana, durante a 
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semana ou à noite. Tornar-se desenvolvimento associa-se às atividades de aprendizagem, 

promovendo a manutenção ou melhoria de conhecimentos e habilidades e adaptação para 

mudanças (BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996; RENWICK; BROWN, 1996; 

RENWICK; BROWN; RAPHAEL, 2000; RENWICK, 2004).  

Uma outra característica importante são os fatores positivos e negativos que 

envolvem o bem-estar em todos os componentes de qualidade de vida. O fator positivo 

poderia ser entendido como bem-estar e o negativo de estar-doente. A qualidade de vida é 

vista como sendo o resultado de determinantes ambientais, biológicos e psicológicos 

(BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996; RENWICK; BROWN, 1996; RENWICK; 

BROWN; RAPHAEL, 2000; RENWICK, 2004). 

A qualidade de vida é ainda determinada pela interação de condições como os 

determinantes ambientais divididos em componentes: macro e intermediários. Os 

determinantes macroambientais são associados às dimensões econômica, social, cultural, 

política e nacional. Estes fatores afetam as experiências diárias das pessoas na comunidade. 

Os determinantes intermediários estão relacionados à família, aos vizinhos, ao local de 

trabalho, escola, domicílio, associação comunitária (BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996; 

RENWICK; BROWN, 1996; RENWICK; BROWN; RAPHAEL, 2000; RENWICK, 2004). 

Há ainda fatores individuais como os biológicos e psicológicos. Os determinantes 

biológicos são aspectos ligados ao corpo, à inteligência, ao comportamento. Determinantes 

psicológicos são hábitos, cognição, emoção, percepção e experiências. Para esses autores, 

existe uma extensão de determinantes com dimensões diferentes que são capazes de ser 

conceitualizadas e gerenciadas de forma a amenizar as mudanças, onde e quando isto é 

apropriado (BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996; RENWICK; BROWN, 1996; 

RENWICK; BROWN; RAPHAEL, 2000; RENWICK, 2004). 

Existem evidências de que fatores, tais como apoio social, podem afetar 

positivamente o bem-estar em situações de enfermidade. A qualidade de vida e a saúde 

compartilham da mesma disposição geral de fatores determinantes e sofrem influência de 

condições moderadoras. Estas condições moderadoras são: controle, oportunidades potenciais, 

recursos, sistemas de apoio, habilidades, mudanças políticas e mudanças ambientais 

(BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996; RENWICK; BROWN, 1996; RENWICK; 

BROWN; RAPHAEL, 2000; RENWICK, 2004). 

 A promoção de saúde é um espectro amplo, de larga extensão com dimensões 

variando de nível de habilidades pessoais por meio da ação da comunidade e mudança no 

serviço de saúde até preocupações ambientais, políticas e ecológicas mais amplas. As ações 
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de promoção à saúde se preocupam com a criação de um ambiente saudável, no qual as 

pessoas buscam na cultura comportamentos saudáveis (determinantes). Por outro lado, 

também envolvem deliberar, intervenções planejadas desenvolvidas para criar novos 

ambientes e mudanças pessoais (condições moderadoras) (BROWN; RENWICK; NAGLER, 

1996; RENWICK; BROWN, 1996; RENWICK; BROWN; RAPHAEL, 2000; RENWICK, 

2004). 

As intervenções da promoção da saúde terão um efeito positivo em alguns ou em 

todos os outros indicadores de qualidade de vida. Portanto, a saúde é um domínio 

especificado dentro de um domínio maior de qualidade de vida, e a ênfase está nos resultados 

orientados para o bem-estar, não simplesmente prevenção de doença ou outros indicadores 

negativos (BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996; RENWICK; BROWN, 1996; 

RENWICK; BROWN; RAPHAEL, 2000; RENWICK, 2004). 

Existem elementos-chave a serem considerados no desenvolvimento de qualquer 

intervenção de promoção de saúde e estes devem ser considerados juntamente com fatores 

ambientais imediatos e macros bem como os fatores pessoais, psicológicos e biológicos.  

Nesse contexto, o significado da qualidade de vida das pessoas que vivenciaram o 

trauma será influenciado por determinantes e condições moderadoras construídos socialmente 

e pelas relações estabelecidas no processo saúde-doença. 

Esse modelo contribui para um cuidado que transcende o modelo biomédico, ao 

incorporar os significados de qualidade de vida construídos no contexto social e comunitário 

em que se inserem as pessoas que vivenciam o trauma. Ele permite compreender os aspectos 

valorizados no contexto em que se constroem os significados de qualidade de vida. Pela 

“interpretação densa” (Geertz, 1989) dos sentidos atribuídos ao trauma, pelas pessoas que 

vivem essa experiência, será possível compreender como se estruturam as significações de 

qualidade de vida em seu contexto cultural.  

 

3.4 - A ANTROPOLOGIA INTERPRETATIVA E A CULTURA 

 

Os pacientes, vítimas de traumas múltiplos, e familiares compartilham crenças e 

significados no processo de reabilitação. Considerando-se as vivências compartilhadas por 

este grupo, entende-se que a pesquisa qualitativa fornece uma estrutura organizacional que 

permite a compreensão de aspectos ligados ao cuidado e ao processo saúde-doença, sob o 

foco da cultura. 
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Morse e Richards (2002) afirmam que as abordagens qualitativas têm a finalidade 

de explorar, compreender e explicar um fenômeno, a partir de dados e não de teorias e 

conhecimentos formalizados, ajudando a dar sentido ao mundo de um modo específico. A 

pesquisa qualitativa objetiva compreender e/ou interpretar o universo de significações, 

motivos, aspirações, atitudes, crenças e valores, importantes para descrição e  compreensão de 

fenômenos de uma determinada situação, tendo o homem e a sociedade como sujeitos do 

conhecimento (MINAYO, 1993). 

Praça & Gualda (2000) acrescentam que os métodos qualitativos proporcionam o 

conhecimento de significados e que os entendimentos alcançados pelas revelações dos 

informantes e pela análise dos temas emergentes só é possível por meio da descrição da 

experiência humana, tal como é vivida e definida pelos seus próprios autores. 

Com o objetivo de compreender o significado cultural da qualidade de vida de 

pessoas, vítimas de traumas múltiplos, buscou-se na Antropologia Interpretativa, no Modelo 

Conceitual de Qualidade de Vida do Centre for Health Promotion e na Etnografia, a 

fundamentação teórico-metodológica, para este estudo. Concordamos com Alves e Rabelo 

(1998) quando afirmam que, para descrever o significado de um evento ou comportamento, é 

necessário compreender as inter-relações que emergem de um dado contexto. Assim, é 

importante compreender como pessoas que sofreram múltiplos traumas e seus familiares 

vivenciam a experiência de reabilitação. 

Entendemos com isso que as experiências vividas por pacientes, vítimas de 

traumas múltiplos, se organizam conforme os significados culturais específicos para este 

grupo em determinado período da vida. Nessa perspectiva, as experiências de vida são uma 

expressão cultural e formas simbólicas pelas quais o sujeito se orienta e se comporta no 

mundo (SILVA, 2001). Assim, considera-se que os sujeitos são seres intencionais, ativos, 

guiados por propósitos, que constroem e interpretam seus próprios comportamentos e os dos 

outros (PINTO, 2003;  SILVA, C.V, 2000). 

A experiência pode ser comum a todas as pessoas, mas o conhecimento é 

individual porque requer uma elaboração interior, subjetiva e intersubjetiva, mediada pelo 

senso comum, pela experiência vivida, servindo como um esquema de referência para cada 

sujeito (MINAYO, 1993). 

A Antropologia Interpretativa busca compreender as relações sociais e os atos 

humanos, privilegiando o sentido dado às peculiaridades das diversidades humanas ao 

processo saúde-doença. Essa perspectiva tem como orientação a compreensão da experiência 

vivida do ponto de vista daqueles que a vivem, e o sentido é expresso pela linguagem verbal e 
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não verbal e pode ser interpretada por um método reflexivo (SILVA, 2001). Assim, “símbolo 

e interpretação tornam-se conceitos correlativos; há interpretação onde existe sentido 

múltiplo, e é na interpretação que a pluralidade dos sentidos se manifesta” (SILVA, 2001 p. 

14-15). 

Os estudos interpretativos desenvolvidos na área da saúde estão fundamentados na 

articulação da cultura, saúde e doença. A cultura é entendida como um conjunto de princípios 

implícitos e explícitos, repassado de uma geração a outra por meio de símbolos, da 

linguagem, dos rituais e da arte (HELMAN, 1994). A cultura, portanto, exerce influência em 

aspectos da vida como as crenças, comportamentos, percepções e atitudes em relação à 

enfermidade. 

Nas práticas de saúde e no processo saúde-doença, a teoria interpretativa foi 

introduzida pela antropologia médica. A antropologia médica aborda a forma pelas quais as 

pessoas, em diferentes culturas e grupos sociais, explicam as causas dos problemas de saúde, 

relacionam os tipos de tratamento nos quais acreditam e as pessoas a quem recorrem quando 

adoecem (HELMAN, 2003). O processo de adoecer envolve experiências subjetivas de 

mudanças físicas e emocionais em que os fatores culturais influenciam a percepção de 

mudanças pelo indivíduo e as pessoas que o cercam, relacionando as crenças e práticas às 

mudanças biológicas, sociais e psicológicas da pessoa, tanto na saúde como na doença 

(HELMAN, 1994). 

Nessa perspectiva, na compreensão do processo saúde-doença, consideram-se as 

mudanças no corpo biológico como um fenômeno sociocultural, em que a experiência da 

doença é permeada pelos significados construídos socialmente. A doença é concebida como 

um processo vivido, que envolve comportamentos e crenças relacionados com as situações 

sociais vivenciadas (ALONSO, 2003; LANGDON, 2003). 

A interpretação da doença emerge do processo de entender a percepção e o 

significado de acompanhar todo o episódio da doença, o itinerário terapêutico percorrido e as 

falas dos participantes em cada passo dos eventos. A partir desses pressupostos, entendemos 

que a doença, além de constituir um processo subjetivo, é mediada pela cultura (LANGDON, 

2003). 

Os estudos interpretativos aplicados à área da saúde procuram, então, articular a 

cultura, saúde e a doença, compreendendo a cultura como uma teia de significados 

entrelaçados, tecidas pelo homem (GEERTZ, 1989) e que sofre influência de aspectos 

econômicos, sociais, políticos e históricos. 

Ao definir a cultura, Geertz afirma que: 
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[...] o homem é um animal amarrado à teia de significados que ele mesmo 
teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise, portanto, não 
como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 
interpretativa, a procura de significados [...]. A cultura é um contexto, dentro 
do qual os fenômenos podem ser descritos de forma inteligível, isto é, 
descritos com densidade (GEERTZ, 1989, p. 15 ). 

 

Entendemos com isso que a compreensão do processo saúde-doença está vinculada 

às experiências vividas e aos conhecimentos aprendidos durante essa fase, ambos estruturados 

em um dado contexto sociocultural. A percepção do que é relevante e problemático, do que 

causa ou evita um problema, o tipo de ação que esse problema requer é, para os profissionais 

de saúde, determinada pelo corpo de conhecimentos biomédicos, mas, para os indivíduos de 

uma comunidade, é orientada pelas redes de símbolos que articulam os modelos profissionais 

(biomédicos) e populares (culturais) e definem formas características de pensar e de agir 

frente a um problema de saúde específico (UCHÔA & VIDAL, 1994). 

 

3.5 – ETNOGRAFIA 

 

A etnografia foi desenvolvida pelos antropólogos Boas e Malinowiski, no início do 

século XX (GUALDA; HOGA,1997). Segundo Morse e Field (1995), a etnografia é um meio 

de se obter acesso a crenças e práticas de saúde, permitindo que o pesquisador observe o 

fenômeno no contexto onde ele ocorre, facilitando a compreensão do comportamento de 

saúde e de doença. 

Brewer (2000, p. 10) apresenta uma definição de etnografia em que a considera 

sob dois aspectos, epistemológico e metodológico: 

 
É o estudo das pessoas nos seus ambientes naturais, por métodos que 
capturam seus significados sociais e as atividades cotidianas, envolvendo 
diretamente a participação do pesquisador no ambiente, para que possa 
coletar os dados de maneira sistemática, mas sem impor-se a eles.  

 

Para Gualda e Hoga (1997), a busca pela compreensão do modo de vida por meio 

da perspectiva de pessoas ou grupos é facilitada pelo estudo disciplinado e sistemático de 

como é o mundo para as pessoas que aprenderam a pensar e agir de um modo específico, de 

forma a aprender com as pessoas. 

O elemento essencial da etnografia é buscar compreender o modo de vida de 

pessoas ou grupos, na sua própria perspectiva. Assim sendo, envolve estudo disciplinado e 
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sistemático de como é o mundo para as pessoas que aprenderam a ver, ouvir, falar, pensar e 

agir de modo específico (SPRADLEY, 1980). 

A pesquisa etnográfica consiste na descrição de eventos que ocorrem na vida de 

um grupo, com especial atenção às estruturas sociais, ao comportamento dos indivíduos em 

relação à participação no grupo e à interpretação dos significados das estruturas desse 

comportamento para o grupo (TAFT, 1990). 

Para Dutra (2002), a experiência é organizada pela história, pela cultura e pelas 

situações vivenciadas, sendo a linguagem utilizada para dar sentido ao evento. A experiência 

pode ser comum a muitas pessoas, mas o conhecimento é individual, necessitando de uma 

elaboração subjetiva e intersubjetiva, mediada pelo senso comum, pela experiência de quem a 

vive, tornando-se uma referência para cada pessoa (MINAYO, 2007). 

A busca etnográfica se consolida na compreensão das estruturas sociais 

conceituais que estão interligadas, que são inicialmente estranhas, mas que são apreendidas à 

medida que o pesquisador conhece as características culturais do grupo. O pesquisador integra 

as conexões entre as formulações teóricas e as interpretações descritivas, construindo os 

significados que são as orientações culturais da experiência (GEERTZ, 1997). 

Segundo Geertz (1989), a etnografia descreve com detalhes todos os aspectos da 

influência cultural na interpretação de viver o fenômeno. Hammerseley e Aktinson (1992) 

afirmam que a etnografia permite a apreciação do mundo social, identificando 

comportamentos que permitem a compreensão de atitudes. Neste estudo, assumimos a 

conceituação de etnografia apresentada por Geertz, que propõe uma descrição densa, na qual 

o papel do pesquisador é o de descrever o discurso social, anotando-o e transformando-o em 

conhecimento científico.  A perspectiva etnográfica permite a reconstrução de casos, para 

então construir a definição concreta da experiência da doença na vida do indivíduo. Permite 

identificar fatores sociais e culturais que intervêm na construção dessas vivências. No entanto, 

ela não permite avaliar as extensões dessas constatações (UCHOA, 1997). 

O método etnográfico envolve uma coleta sistemática de dados, com análise 

simultânea  ao trabalho de campo.  O pesquisador torna-se parte do local investigado para 

obter os dados relacionados à cultura.. Brandão (2004) salienta que a etnografia deve trabalhar 

com as esferas conceituais da experiência próxima e da experiência distante, pois elas 

estabelecem a conexão da experiência e da interpretação dos princípios subjetivos do “outro”, 

necessitando de um estranhamento para transformar a cultura em texto passível de 

interpretação. 
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A etnografia se caracteriza por documentar o não documentado; obter a descrição 

como um produto de trabalho analítico, permanecer no campo, interpretar e integrar os 

conceitos locais associados à descrição, construir conhecimentos descrevendo realidades 

particulares (SATO; SOUZA,  2001). 

Brandão (2004) afirma que é necessário um trabalho de campo intensivo. O 

trabalho de campo estrutura-se pela utilização de várias técnicas e estratégias de coleta de 

dados. Para este estudo, foram utilizadas as técnicas de entrevista e observação direta que 

permitem  ao pesquisador apreender os sentidos que os informantes dão ao seu conhecimento, 

seu comportamento e atividades. 

Assim, por meio da abordagem etnográfica, buscamos a compreensão do 

significado de qualidade de vida das pessoas, vítimas de trauma, e de seus familiares, 

considerando as etapas da escolha da situação social, o trabalho de campo e as técnicas de 

coleta e análise dos dados . 

 

3.5.1 - TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

3.5.1.1 - Situação social selecionada 

 

Segundo Hammersley e Atkinson (2007), o contexto social envolve a seleção do 

local e os informantes do estudo. 

O grupo social selecionado para este estudo foi composto de pessoas que sofreram 

traumatismos múltiplos, admitidas na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Escola da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que receberam alta hospitalar há pelo menos um 

ano e que concordaram em participar do mesmo. Foram selecionadas, para participação dele, 

aquelas que sofreram trauma cranioencefálico associado a traumas ortopédicos, abdominais e 

torácicos e maiores de 18 anos, independentemente do gênero e residentes na cidade de 

Uberaba-MG.  

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é composta por 10 leitos para atendimento 

de pacientes que são encaminhados de outras unidades de internação, como pronto-socorro, 

clínica médica, bloco cirúrgico, ortopedia, entre outros. Em geral, os atendimentos são 

financiados pelo Sistema Único de Saúde. A Unidade é um serviço de referência para 

Uberaba e cidades vizinhas, do Estado de Minas Gerais. 

Foram admitidos na UTI, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006, 34 

pacientes com traumas múltiplos, com idade variando entre 18 e 85 anos (média de 34,97 
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anos). Alguns atendimentos foram encaminhados a esta unidade por se tratar de um centro de 

referência do trauma. 

O estudo envolveu a realização de entrevistas no domicílio e a observação das 

atividades desenvolvidas pelos sujeitos e que poderiam ter relação com a qualidade de vida. 

Levando-se em consideração a importância do grupo familiar, o estudo também envolveu a 

anuência e participação de um membro da família de cada uma dessas pessoas, independente 

de gênero, desde que tivesse mais de 18 anos e fosse reconhecido como participante do 

cuidado ao traumatizado.  

Foram excluídas as pessoas que não concordaram em participar e que 

apresentaram algum déficit cognitivo ou de linguagem, que comprometesse a coleta de dados. 

Para a seleção dos potenciais participantes, foram necessários alguns cuidados. 

Primeiramente, selecionamos, no caderno de registros de admissões e altas da Unidade de 

Terapia Intensiva, os pacientes com diagnóstico de traumas múltiplos. Este caderno permitiu a 

busca de informações como o nome, o número de prontuário, a data de internação e o tipo de 

trauma encontrado. Mediante as informações obtidas, foi acessado no Serviço de Arquivo 

Médico (SAME), o prontuário dos respectivos pacientes, para verificar se eles se encontravam 

em atendimento ambulatorial. 

A princípio, foram selecionados 34 prontuários que atenderam aos critérios de 

inclusão. Após o levantamento dos dados no prontuário, foi constatado que 12 pacientes 

haviam falecido e que nove pacientes não residiam na cidade de Uberaba. Após o contato 

inicial que se deu por telefone, ou por contato direto no domicílio, verificou-se que dois dos 

selecionados não residiam nos endereços constantes no prontuário. Nessa ocasião, o objetivo 

do contato foi mencionado e solicitada a primeira visita.  

Durante as entrevistas, os familiares foram convidados a participar e 

permaneceram espontaneamente, no local de coleta de dados (domicílio), porém dava-se 

maior ênfase ao sujeito, vítima de traumas múltiplos. 

Assim, participaram do estudo 21 pessoas, dentre as quais 11 eram vítimas de 

traumas múltiplos, e dez familiares. 

A coleta de dados iniciou-se em setembro de 2007, após a aprovação do Comitê de 

Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (Anexo 1). As 

informações foram registradas pelo pesquisador, de modo que não se identificassem os 

participantes, possuindo os mesmos apenas um número de controle. 
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3.5.1.2 - Trabalho de Campo 

 

O trabalho de campo é compreendido como um processo cíclico em que o 

pesquisador reflete sobre as etapas da pesquisa, num continuum de idas e vindas, entre coleta 

e análise dos dados (SILVA, V. G., 2000). Para o autor, o pesquisador exercita o 

estranhamento consigo e com o outro, tendo momentos de afastamento e de aproximação do 

universo cultural, conferindo cientificidade e rigor ao encontro etnográfico, a partir do 

exercício da alteridade. 

A entrada no campo ocorreu em 25/09/2007, com a realização do primeiro 

encontro etnográfico, considerando as colocações de Geertz (1989), de que é necessário 

construir um mundo comum de significados, buscando apreender relações, indícios e 

acontecimentos que permitam a sua percepção. 

As técnicas utilizadas no processo de coleta dos dados foram: a entrevista 

semiestruturada e a observação direta. A observação direta possibilitou um contato pessoal e 

estreito entre o pesquisador e o fenômeno estudado, já que foram acompanhadas in loco as 

experiências diárias do sujeito e de seus familiares, sendo utilizados, para compreensão e 

interpretação dos dados, os conhecimentos e experiências pessoais do pesquisador. 

Na observação direta, a delimitação de tempo compreendeu a observação de 

pacientes com traumatismo múltiplo ocorrido há pelo menos um ano, em ambiente domiciliar. 

Os dados obtidos foram descritos, registrados e analisados pelo pesquisador, durante a fase de 

coleta dos mesmos. 

Foram, também, coletados os dados sociodemográficos dos pacientes e dados 

relativos ao trauma, a saber: tipo de acidente, regiões corporais atingidas, profissão, nível de 

instrução, trabalho, religião, interações emocionais e a família como contexto de vida e redes 

de apoio e registrados a lápis em papel, enquanto as entrevistas formais foram registradas, 

com gravador e, posteriormente, transcritas na íntegra.  

Por serem fatores determinantes no contexto sociocultural, foram coletados, no 

próprio domicílio, dados sociodemográficos, informações associadas às condições de vida, 

como: moradia, higiene, relacionamentos com familiares e amigos e sua atuação social. 

Utilizou-se a entrevista como mecanismo de apreensão dos contextos e da vida 

cotidiana das diferentes pessoas. Duarte (2004) afirma que a entrevista é fundamental para 

mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos.  
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Entre os diferentes tipos de entrevista, a entrevista semiestruturada combina 

perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o 

tema proposto, não havendo condições pré-fixadas pelo entrevistador (MINAYO, 2007). 

Foram realizadas três visitas em média para cada paciente e para dois deles apenas 

duas, devido à dificuldade de contato. Cada familiar foi entrevistado uma vez. As entrevistas 

foram realizadas nos domicílios dos informantes e os encontros agendados, de acordo com a 

disponibilidade e conveniência deles. 

As entrevistas semiestruturadas foram guiadas pelas seguintes questões 

desencadeadoras: Fale-me sobre o acidente. Conte-me o que aconteceu com você. Como tudo 

começou? Como está sua vida agora? Como ficou sua vida após o acidente? Como você 

explica o que aconteceu com você? O que você considera importante em sua vida? O que 

preenche sua vida agora?  O que significa ter uma vida de boa qualidade para você? 

A escolha do domicílio para a realização das entrevistas deu-se por acreditarmos 

que, no ambiente doméstico, há mais liberdade para que as pessoas expressem suas ideias e 

não existem pressões relativas à preocupação com o ambiente médico (DUARTE, 2002). Para 

esta autora, as entrevistas são realizadas até que o material obtido possibilite uma análise 

densa, a compreensão dos significados e permita a delimitação de práticas, valores, atitudes, 

ideias e sentimentos do sujeito estudado. 

A coleta de dados foi retomada até que a quantidade de dados permitisse alcançar 

o objetivo do estudo. 

 

3.5.1.3 - Análise dos Dados 

 

A pesquisa etnográfica deve captar quatro modos distintos de um texto: a narração - 

que realça a importância do sujeito falar de si mesmo, permitindo a construção e organização da 

experiência pessoal, a descrição – descreve os acontecimentos e as atividades cotidianas dos 

sujeitos envolvidos, a interpretação – reconstrução dos processos e das relações que se 

constituem nas interações, revelando múltiplos aspectos do cotidiano do local de pesquisa, a 

compreensão - que consiste na identificação da relação entre o homem e o pensamento, 

buscando as mediações que dão sentido ao fenômeno estudado (AQUINO, 2001). 

A organização e ordenação dos dados envolvem a transcrição dos dados da 

entrevista, das observações e das notas de campo (DUARTE, 2002; MINAYO, 2007). No 

estudo etnográfico, a análise ocorre à medida que os dados são coletados e os aspectos comuns 

ou divergentes são identificados, a partir das experiências apreendidas. 
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A análise dos dados foi conduzida com base nas propostas de Miles e Huberman 

(1994). Estes consideram três fases inter-relacionadas, redução dos dados, apresentação dos 

dados, e delineamento das conclusões e verificação. O processo de redução dos dados foi 

realizado com o objetivo de extrair as ideias que se constituíram em conceitos importantes 

mediante a realização de leitura cuidadosa das informações, à medida que foram coletadas e 

organizadas. Nesse processo, buscamos identificar situações que respondiam aos objetivos do 

estudo, que causaram surpresa ou perplexidade e as inconsistências ou divergências entre o que 

os participantes fizessem ou dissessem com base no que foi relatado, observado, e no 

conhecimento do pesquisador, de acordo com a proposta de Hammersley e Atkinson (1992). 

Para Miles & Huberman (1994), a atividade de redução dos dados, a partir da 

organização, aprofundamento, separação e focalização no tema estudado foi dispensada. A 

partir desse processo, os dados foram codificados, ou seja, informações semelhantes foram 

agrupadas e rotuladas, constituindo unidades de significados que variaram de acordo com os 

tipos de dados.  

Após a organização dos dados, os códigos similares foram agrupados em categorias. 

Com a finalidade de procurar as relações entre os conceitos, foi comparado cada segmento de 

dados, analisando um de cada vez, buscando a sua relevância para uma ou mais categorias, e 

também foram comparados os resultados com outros segmentos de dados categorizados de 

forma similar ao proposto por Glaser e Strauss (1967).  

Durante a fase de análise dos dados, buscamos alguns pressupostos importantes na 

etnografia dentre eles, o fato de considerarmos o ser humano como um sujeito histórico que 

cria, recria e repete os significados dos fenômenos da vida (HAMMERSLEY; ATKINSON, 

2007). Além disso, consideramos que a forma como o indivíduo lida com a doença é construída 

no âmbito familiar e mediada pela cultura. 

A análise final dos dados consistiu na descrição da apreensão do trauma e nos 

aspectos culturais que envolveram essa experiência para o paciente e seu familiar.  
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Neste capítulo, serão apresentados as características sociodemográficas do grupo 

social pesquisado e os núcleos temáticos identificados, a partir dos sentidos atribuídos pelos 

participantes, ao significado de qualidade de vida. Os temas identificados foram a vivência do 

trauma e os significados de qualidade de vida -  ter saúde, trabalho e apoio. 

 
Quadro 1 - Núcleo temático: consequências do trauma na perspectiva dos pacientes e 
familiares  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Sentimentos e comportamentos relacionados às sequelas do trauma e suas 
consequências 
 

1.1. Medo e Insegurança - estado em que o paciente ou familiar demonstra 
receio de fazer alguma coisa, ameaça diante de uma situação. 
 Medo de não conseguir cuidar dele em casa 
 Medo das mudanças em função das alterações corporais 
 Medo de não conseguir retornar as atividades do trabalho 
 
1.2. Culpa – paciente ou familiar se referem à responsabilidade pelo 
acidente. 
 
1.3. Revolta – afirmação de não se conformar com o acidente ou com a 
situação vivenciada após o trauma 
 
1.4. Vulnerabilidade - percepção dos pacientes e familiares com relação 
ao agravamento do quadro clínico após o acidente e ao surgimento de 
outras patologias 
 
1.5. Felicidade - expressa felicidade e sentimento de gratidão  

 
 

2. Percepção negativa da imagem corporal – mudanças negativas na estrutura 
corporal após o acidente 

  

3. Incapacidade – relato do familiar ou paciente com relação às limitações 
físicas, incapacitando para as atividades laborais e rotineiras. 

          3.1. Dificuldade na mobilidade - alterações que influenciam a mobilidade 

         funcional como as alterações posturais, diminuição da força muscular e   

         amplitude de movimento, dor, diminuição da acuidade visual e auditiva. 

 3.2. Alterações de movimentos finos – alterações localizadas e   
descoordenadas de alguns músculos. 

 
4. Mudanças nos relacionamentos - alterações das relações sociais vivenciadas 
após o trauma 
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Quadro2 - Dimensões da qualidade de vida, segundo pacientes e seus familiares. 
Significado de qualidade de vida para pacientes que sofreram traumas e seus familiares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As unidades de significado foram integradas e relacionadas em dois núcleos 

temáticos: a vivência do trauma: dificuldades da trajetória no trauma e os significados 

de qualidade de vida - ter saúde, trabalho e apoio. 

 

4.1 - DESCRIÇÃO DO GRUPO SOCIAL PESQUISADO 

 

Foram admitidos na UTI, no período janeiro de 2005 a dezembro de 2006, 34 

pacientes com traumas múltiplos. Após a consulta aos prontuários deles, foi constatado que 

12 haviam falecido, 9 residiam em outros municípios, 2 não residiam no endereço informado 

em seus prontuários e que os demais continuaram em atendimento ambulatorial.  Os pacientes 

incluídos neste estudo apresentaram idade variando entre 18 e 49 anos (média de 29,4 anos). 

A média do tempo de internação hospitalar, para os pacientes incluídos no estudo, foi de 32 

dias e na Unidade de Terapia Intensiva 13 dias, como mostra a seguir o Quadro 3. 

 
1. Apoio 

1.1- Familiar – afirmação de apoio de algum membro da família,  durante 
a fase de internação ou reabilitação 
1.2- Social – manifestações verbais de apoio de qualquer instituição de 
classe ou comunitária ou de membros da comunidade, durante a fase de 
internação ou reabilitação. 
1.3- Profissionais- atendimento às necessidades de cuidado realizado por 
profissionais da saúde 
1.4- Religioso- afirmação de que a religião foi uma fonte de apoio para a 
resolução dos problemas associados ao trauma. 
 

2. Trabalho - relato do familiar ou paciente sobre as necessidades da 
utilização da capacidade dos indivíduos, no desempenho de suas funções, 
no trabalho. 

  
3. Saúde – percepção do familiar ou paciente sobre as alterações de aspectos 

físicos, emocionais e sociais vivenciados com o trauma, que interferem de 
maneira negativa.  

 
4. Imagem corporal - Percepção dos pacientes e familiares sobre as 

alterações corporais, provocando rejeição ou identificação dos sujeitos. 
 

5. Limitações físicas - restrições físicas experimentadas pelos pacientes após 
o trauma, em relação às atividades rotineiras 
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Quadro 3 - Tempo de internação hospitalar para os pacientes incluídos no estudo que 
sofreram traumas múltiplos. 

 Mínimo Média Máximo 

Tempo de Internação 
Hospitalar 3 32 84 

Tempo de Internação 
na UTI 2 13 37 

 
No Quadro 4, são apresentadas as características das pessoas incluídas neste 

estudo, que sofreram traumas múltiplos e estiveram internadas na UTI, em um hospital 

universitário, em Uberaba-MG, nos anos de 2005 e 2006. 

 

Quadro 4 – Caracterização sociodemográfica das pessoas que sofreram traumas 
múltiplos e participaram deste estudo. 

N° Idade Sexo Estado 
civil 

Ocupação  Religião  Escolaridade  Renda 
mensal 

N° 
filhos

S1 
 

30 M Casado Serviços 
Gerais 

Católico 1º incompleto 530,00 01 

S2 32 M Solteiro Protético Espírita 2º completo 1245,00 0 
S3 19 F Solteiro Estudante Católico  1º. completo Não 

possui 
renda 

0 

S4 27 M Solteiro Entregador Evangélico 1º incompleto 630,00 0 
S5 26 M Solteiro Caseiro Ateu 1º incompleto  100,00 0 
S6 18 F Solteiro Atendente 

telemarketing 
Católica 1º completo 415,00 01 

S7 25 M Solteiro Mototaxista Católico 1º incompleto 415,00 0 
S8 38 F Separada Assistente 

Contabilidade
Católica 2° completo 415,00 02 

S9 22 M Solteiro Entregador Evangélico 2° completo 415,00 0 
S10 37 M Casado Soldador Católico 2° completo 800,00 02 
S11 49 M Divorciado Dentista Católico 3° completo 3.500,00 04 

 
O grupo estudado constituiu-se de oito homens e três mulheres, com idade 

variando entre 18 e 49 anos, a maioria era de solteiros e sem filhos. 

O nível de escolaridade variou de 3 a 16 anos, e os salários recebidos por estas 

pessoas variaram de 415,00 a 3500,00 (R$.). Observa-se, assim, que o nível de escolaridade e 

os salários recebidos são baixos. Dentre as religiões, a predominância maior é de católicos, 

seguida por espíritas e evangélicos. 

Os tipos de acidentes dos sujeitos participantes foram, em sua maioria, por colisão 

de moto ou bicicleta com outro veículo ou queda (8) e, destes, sete tiveram como sequela a 
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diminuição de mobilidade. Os pacientes sofreram traumas que atingiram principalmente, as 

seguintes áreas: crânio (8); extremidades (6); tórax (4); face (4) e abdome (3). Um paciente 

sofreu trauma raquimedular, e três pacientes não sofreram qualquer tipo de sequela, após o 

trauma. 

A maioria dos participantes do estudo reside em casa própria (9), localizadas na 

periferia da cidade. Os participantes com maior limitação física encontraram dificuldades na 

estrutura física de seus domicílios como mostra a narrativa Aqui em casa não tem estrutura 

para cadeirante, não consigo entrar no banheiro porque a porta é muito estreita (S10, M, 

37). Esta dificuldade também foi percebida na observação de campo do domicílio do S1 casa 

de alvenaria com cômodos muito pequenos que dificultam a movimentação da cadeira 

de rodas. 

Um dos participantes demonstrou dificuldade para falar sobre a experiência do 

trauma, pois estava sob efeito de substâncias entorpecentes no momento do acidente e havia 

sido preso, demonstrou em poucas palavras receio de que a entrevista estivesse associada a 

uma possível abordagem policial. Além disso, percebemos que existem conflitos entre os 

membros da família, já que há outros vínculos intrafamiliares envolvidos.  

No Quadro 5, são apresentadas as características dos familiares que participaram 

do estudo. Fizeram parte desse grupo, oito mulheres e dois homens. As mulheres, 

principalmente, assumiram o papel de cuidadora. A idade dos membros da família variou 

entre 21 e 52 anos, e o grau de escolaridade foi menor entre os familiares em comparação com 

os pacientes, variando do analfabetismo ao 2° grau completo. A renda mensal manteve-se 

baixa, se avaliarmos o contexto familiar como um todo. Apenas um familiar (F11) não 

participou do estudo, pois apesar de residir na mesma residência com a ex-esposa, durante a 

realização do estudo, estavam divorciados, e ela não se considera cuidadora. Os filhos não 

moravam na mesma cidade dos pais e não foi possível contato com eles; entretanto, o paciente 

foi incluído no estudo. 
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Quadro 5 – Caracterização sociodemográfica dos membros das famílias dos sujeitos 
participantes do estudo 

N° Idade Sexo Grau de 
Parentesco

Ocupação Religião Escolaridade Renda 
mensal 

F1 
 

27 F Esposa Recepcionista Católica 2º.incompleto 350,00 

F2 30 
 

F Mãe Doméstica Católica 1º.incompleto 415,00 

F3 44 F Mãe Doméstica Católica 1º.incompleto 623,00 
F4 51 M Pai Pedreiro Evangélico 1º.incompleto 1037,00
F5 52 F Tia Doméstica Católica 1º.incompleto 800,00 
F6 50 F Mãe Doméstica Católica 1º.incompleto 415,00 
F7 31 F Irmã Estudante Espírita 2º.incompleto 0 
F8 56 F Tia Doméstica Católica Analfabeta 415,00 
F9 52 F Mãe Doméstica Evangélica 1º.incompleto 415,00 
F10 35 F Esposa Vendedora Espírita 2º.completo 500,00 

 
Em relação ao núcleo familiar, observou-se que os familiares participantes do 

estudo (esposa, mãe, pai, irmã, tia e o companheiro) representavam o cuidador principal. 

Após o trauma, esses familiares demonstraram receio quanto à alta hospitalar, devido às 

mudanças decorrentes da condição crônica e foram responsáveis pela adequação da 

alimentação, por fazer compras, acompanhamento nos retornos médicos e nas atividades da 

reabilitação, como o curativo, a fisioterapia e a supervisão das terapias medicamentosas. 

A participação dos familiares contribuiu para que a experiência do trauma fosse 

mais bem descrita, incluindo as situações vivenciadas no período de internação, a inserção 

social após a alta hospitalar e a realidade da vida cotidiana. Os familiares participantes foram 

identificados pelos sujeitos, como sendo as pessoas mais presentes no cuidado, durante o 

período de reabilitação. 

A seguir, serão apresentados e discutidos os temas identificados: a vivência do 

trauma: dificuldades da trajetória no trauma e o significado de qualidade de vida - ter 

saúde, trabalho e apoio. 
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4.2 - A VIVÊNCIA DO TRAUMA: DIFICULDADES DA TRAJETÓRIA NO 

TRAUMA 

 

A partir das narrativas dos participantes e de seus familiares sobre a experiência do 

trauma, constatou-se que os sentidos atribuídos pelos sujeitos a ela estão relacionados às 

sequelas e suas consequências, aos sentimentos de medo e insegurança, à vulnerabilidade 

vivenciada no pós-trauma e às percepções negativas da imagem corporal e das limitações 

físicas. 

Os participantes do estudo (sujeitos principais e familiares) atribuíram o trauma a 

causas diversas: desígnio de Deus, hábitos, como bebidas e uso de drogas ilícitas e ambientes 

de trabalho inseguros. Houve reconhecimento de que, apesar das consequências do trauma 

(incapacidade física, mudança nas relações sociais, mudança no estilo de vida), a experiência 

trouxe um melhor convívio familiar, expresso pelo sentimento de gratidão. 

Foram identificados os seguintes núcleos temáticos: sentimentos e 

comportamentos relacionados às sequelas e consequências do trauma; incapacidade física 

associada ao trauma e percepção de mudança nos relacionamentos. 

No núcleo temático Sentimentos e comportamentos relacionados às sequelas do 

trauma e suas consequências, foram agrupadas as unidades de significados relacionadas aos 

sentimentos de medo, insegurança, culpa, revolta, vulnerabilidade e felicidade, vivenciados 

após o trauma. Estes sentimentos estão inter-relacionados e foram apresentados em conjunto. 

No depoimento dos participantes, a maioria não lembra como aconteceu o trauma e diz saber 

do acidente pelo relato de familiares ou de pessoas que estavam presentes. Assim, iniciaram a 

narrativa referindo que não se lembravam do que aconteceu. 

Os participantes, em sua maioria, associam o acidente à lembrança das alterações 

da imagem corporal e atribuem a Deus a melhora da condição clínica. Nesta fase de 

adaptação, questionam o significado da doença e da vida, e a espiritualidade surge como uma 

forma de enfrentamento. 

 
 [...] está vendo essas manchas (mostrou pequenas cicatrizes no braço direito), 
isso aqui é porque eu inchei demais e saía água do corpo. Não sabia da 
gravidade do acidente, eu tinha quebrado a bacia, não sei quantas costelas, tirou 
o baço, tinha uma cirurgia enorme na barriga. [...] Quando eu estava no CTI, eu 
não me via no hospital, eu me via num lugar onde alguém tomava conta de mim, 
era o centro (espírita) (S8, F, 38). 
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[...] A aparência muda um pouco. Às vezes eu acho ruim sim, como eu era antes e 
como sou agora. Mas, não gosto de pensar nisso porque Deus me deu a vida e 
está bom (S4, M, 27). 
 
[...] A minha face estava deformada e sangrando muito, não sentia minha perna e 
sentia que estava com um problema mais sério. Fui pego de surpresa quando 
fiquei sabendo que não ia andar. Aquilo me deixou com medo, mas dava graças a 
Deus de estar vivo. Fiquei deformado, não gosto nem de lembrar (S10, M, 37). 
 

A angústia espiritual pode ser relacionada a fatores como o tratamento, por 

exemplo: procedimentos médicos, fatores fisiopatológicos, como a dor e a perda da função 

corporal e fatores situacionais como o confinamento ao leito. Esses fatores estão presentes na 

vida do paciente, vítima de trauma (CARPENITO, 2005).  

Ao atribuírem significado ao trauma, os sujeitos mencionaram sentimentos 

relacionados à invalidez e mudanças na imagem corporal. A percepção da doença associa-se à 

incapacidade física para as atividades laborais e rotineiras, afetando a vida pessoal e a vida 

social, como descrito a seguir.  

 
[...] Às vezes nem acredito que precisei usar fralda, comer com a seringa. [...] 
Quando recebi alta da Santa Casa o médico falou para mim: Você não vai andar 
mais. Eu chorei e falei para ele: eu quero tentar (S1, M, 30).  
 
[...] Sei que não vou mais conseguir trabalhar como protético porque perdi os 
movimentos da mão esquerda pelo encurtamento que tive no tendão e isso é uma 
sequela pra vida inteira. [...] Estava dependente das pessoas. Eu não conseguia 
carregar nada. Nem consegui levar minhas coisas todas para o banheiro e 
precisava de alguém me ajudando em muitas coisas. Além disso, acho que mudou 
muito meu rosto, ficou diferente a minha fisionomia e meu braço também ficou 
horrível (S2, M, 32). 
 
[...] Eu não tinha esperança de ficar boa com tanta coisa que eu tive. [...] Foi 
difícil. Eu já chorei muito porque eu estava feia, meu corpo ficou horrível, não 
podia fazer as coisas que queria. Não pude mais voltar a dançar porque eu perdi 
o movimento do joelho e isso é uma coisa que me deixa muito triste (S3, F, 18). 
 
[...] Quando voltei para casa tinha perdido a graça da vida, e até hoje me sinto 
um deficiente e dependente. A minha perna esquerda é menor 8 cm e tenho 
vergonha de todo mundo. Parece que todo mundo me olha como um coitadinho 
que é deficiente por causa da perna (S4, M, 27). 
 

A doença não se apresenta somente como uma alteração física, mas como processo 

e experiência. Este processo é constituído culturalmente pelos conhecimentos, percepções e 

práticas apreendidos nos contextos sociais em que estão inseridos. Para Langdon (2003), o 

corpo é uma matriz simbólica que organiza a sua experiência corporal, o mundo social, o 
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natural e o cosmológico. A experiência corporal é uma realidade subjetiva moldada pelas 

percepções individuais. 

Para Giannattasio (1988), a quebra da unidade psicofísica do indivíduo que 

anteriormente funcionava de maneira adequada, as mudanças corporais e as limitações 

provocam reações psicológicas diversas. A narrativa dos participantes demonstra que a 

percepção da perda da saúde faz a pessoa sentir-se sem condições de prazer, com prejuízos 

físicos (limitação física) e psicológicos (tristeza, sofrimento, inutilidade e improdutividade).  

O ser humano possui dois corpos: sendo um individual e outro social. O corpo 

individual divide-se em físico e psicológico; já o corpo social é aquele necessário ao corpo 

individual para viver em determinada sociedade. Este fornece a base para a percepção e 

interpretação de suas experiências físicas e psicológicas. As pessoas atingidas por situações de 

sofrimento físico e emocional recorrem à ajuda de outras ou procuram se autoajudar 

(HELMAN, 1994). 

O indivíduo com uma condição crônica desenvolve uma autoimagem desintegrada 

devido às várias experiências negativas. O sofrimento se situa no desconforto físico, nas 

restrições da vida, no isolamento social e na perda de autonomia (CANESQUI, 2007). 

Para os participantes do estudo, estar doente significa a dependência física, não 

poder trabalhar e estigma diante das alterações provocadas pelo trauma. Diante das diversas 

explicações sobre o adoecer, percebemos que a doença não está centrada no corpo físico, ela 

decorre das relações com outras dimensões que integram a vida dessas pessoas, as dimensões 

pessoal, social e espiritual (HELMAN, 1994). 

Pelas narrativas apresentadas, o estigma, o sofrimento e as experiências 

vivenciadas constituem mecanismos que modelam as relações sociais. Para Magnani, Oliveira 

e Gontijo (2007), o estigma está além do corpo de quem tem a doença, é considerado um 

fenômeno social que atua na discriminação do indivíduo. 

O adoecimento, como qualquer outro momento de crise, pode ser acompanhado 

por sentimentos de angústia, sofrimento emocional e espiritual. As dificuldades e fatores 

estressantes, tais como a dor e sentimentos de incertezas, podem levar a mudanças no bem-

estar (O’NEILL; KENNY, 1998). 

A partir do momento que vivenciaram o trauma, os sujeitos mencionaram a fé em 

Deus como apoio para enfrentarem a situação. O apoio familiar e a religião foram acionados 

como estratégias que possibilitaram a compreensão do processo de adoecimento e uma reação 

positiva à experiência de adoecimento (MARUYAMA, 2004). Para Minayo (1988), Deus é 
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considerado como o Ser que dirige a vida e traz segurança, paz, harmonia para o 

enfrentamento do sofrimento, incertezas e angústia. 

No processo de adoecimento, o sistema de crenças de uma pessoa tem papel 

fundamental. Estas crenças afetam a sua percepção e a leitura do mundo, o conjunto de 

alternativas possíveis para tomada de decisões e a seleção de ações que serão realizadas ou 

não. Alguns autores mostram que a fé, independentemente da religião, é um dos fatores 

determinantes nos tratamentos de saúde e na qualidade de vida (NARAYNASAMY et al., 

2004). Mecanismos espirituais, como experiências de conexão com Deus ou com outras 

divindades, têm grande significado no processo de cura das condições crônicas 

(NARAYNASAMY et al., 2004). 

A religião é uma das formas de significados que compõem a cultura, é transmitida 

historicamente e incorporada como símbolos. Os símbolos expressam a visão de mundo, 

modelam a vida dos sujeitos e dão sentido às experiências (GEERTZ, 1989). Como afirma 

Geertz (1989) “o homem é um animal amarrado à teia de significados que ele mesmo teceu”. 

Assim, cada pessoa é construída tendo por referência o outro, que compartilha e influencia os 

significados dos contextos socioculturais e socioeconômicos. 

Somente um dos participantes deste estudo revela não ter crença religiosa e atribui 

o fato à desigualdade da experiência do sofrimento entre as pessoas. Se existisse Deus ele não 

podia fazer uns sofrerem mais que outras pessoas ( S5, M, 26). 

Há, no grupo estudado, predomínio das religiões católica e evangélica. Para este 

grupo social, Deus é tudo! Deus é resignação! Primeiro tem que ser Ele, depois as outras 

coisas! A fé, a crença e a espiritualidade são preditores importantes para a saúde, em especial 

para as condições de estresse (SAVIOLI, 2006). 

As redes de apoio são fundamentais para estimular o tratamento e o processo de 

reabilitação. A enfermidade coloca os indivíduos diante de limitações físicas e situações que 

mudam a relação da pessoa com o trabalho, com seus familiares, amigos e parceiros. As 

relações sociais estabelecidas em redes contribuem para dar sentido à vida, confirmando a 

afirmação de Minkler (1985). Para este autor, o envolvimento comunitário pode ser fator 

psicossocial significativo no aumento da confiança pessoal, da satisfação com a vida e da 

capacidade de enfrentar problemas. Na situação de enfermidade, a disponibilidade do apoio 

social aumenta a vontade de viver e a autoestima do paciente, o que contribui com o sucesso 

do tratamento. 

Ao se referirem à importância do trauma em suas vidas, os pacientes reconheceram 

a melhoria do relacionamento familiar como um importante fator no processo de reabilitação. 
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Os familiares foram considerados importantes cuidadores no processo de adoecimento e no 

atendimento às necessidades humanas básicas. Alguns mencionaram que após o trauma, a 

família é tudo, a gente ficou mais unida. A nossa família ficou mais forte. As narrativas, a 

seguir, mostram essa relação de proximidade. 

 
[...] era ela (esposa) quem cuidava de mim, dava banho, trocava fralda de 
madrugada, carregava no colo. Ela me ajudou muito. Sem ajuda dela seria muito 
difícil (S1, M, 30). 
 
[...] quando voltei para casa tinha uns ferros na bacia, a perna enfaixada tudo 
era minha mãe, ela que dava banho, fazia tudo porque eu dependia dela para 
tudo. [...] vejo minha família totalmente diferente de antes. Dou mais valor aos 
meus pais que me ajudaram muito e ajudam até hoje (S3, F, 19). 
 
[...] tive 19 fraturas do nariz até o queixo e ainda teve a mobilização por isso, eu 
comia só liquido. Perdi os dentes também e ela (irmã) ficou me ajudando aqui em 
casa, fazia a comida e ficava me lembrando toda hora dessa fisioterapia. Então 
ela teve muita paciência comigo (S7, M, 25). 
 

O apoio familiar marcou o processo de enfrentamento de maneira positiva, porém, 

houve também relatos de mudanças no relacionamento com amigos, afetando negativamente 

o processo de reabilitação, como mostram as afirmativas: a convivência com as outras 

pessoas ficou pior, as pessoas se afastam da gente e cada um vive sua vida e quando a gente 

mais precisa, todo mundo se afastou (S8, F, 38). Esta situação gerou sentimentos de 

insatisfação  

Na descrição da experiência da enfermidade e dos problemas socioeconômicos 

vivenciados pelos participantes do estudo, observou-se que o trauma marca uma ruptura no 

modo de viver, de trabalhar e na posição social em que estão inseridos. Somente um dos 

participantes admite que a vida melhorou após o trauma; os demais referiram um sentimento 

de vulnerabilidade associado ao agravamento do quadro clínico e o surgimento de novas 

patologias. Esses comportamentos foram expressos pela mudança do estilo de vida, 

dependência física e pelo uso de medicamentos. 

Dos 11 participantes, somente um apresentava alguma patologia anterior, hepatite 

B. Após o trauma, além da diminuição da mobilidade física apresentada por sete participantes, 

foram mencionadas alterações metabólicas como hipercolesterolemia, diabetes mellitus; 

leucemia mieloide e estenose de traqueia. 

Alguns participantes mencionaram a diminuição da renda mensal decorrente da 

incapacidade para a continuidade do exercício das atividades laborais como, por exemplo, 
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diminuição da mobilidade física, problemas crônicos e amnésia ligada ao trauma. Destaco a 

importância da família no apoio e equilíbrio da vida financeira. 

Ao se referirem ao trabalho, diferenciaram as atividades do trabalho remunerado 

(emprego) das atividades de cuidados em casa (fazer faxina). Mencionaram que não 

conseguem trabalhar pela limitação física decorrente do trauma, por se sentirem debilitados e 

por acharem que ninguém quer empregar alguém doente. 

 
[...] Eu trabalhava, mudou tudo. Me sinto dependente dos outros. [...] Eu tenho 
vontade de fazer uma faxina aqui em casa, eu não dou conta. A gente se sente 
desprezado porque eu tinha uma vida, ia a pé para o serviço, andava, cuidava de 
tudo, agora é tudo limitado. [...] o povo hoje em dia liga muito para estética, 
quem vai me dar serviço conversando assim, ou então, com essa cicatriz no 
pescoço. [...] Eles têm mania de falar que o melhor amigo do homem é o 
cachorro, e eu falava não o meu é o meu trabalho, então eu sinto muita falta da 
minha vida (S8, F, 38). 
 
[...] lá no serviço também é mais complicado, às vezes esqueço alguma coisa e o 
pessoal acha ruim, eles falam que eu já fui naquele lugar várias vezes e eu não 
me lembro. Já fui até mandado embora. [...] O duro é a gente se sentir capaz e 
incapaz ao mesmo tempo (S9, M, 22). 
 
[...] O meu trabalho não tem infraestrutura para cadeirante, teria que mudar 
muita coisa. [...] Tem que reestruturar banheiro, rampa de acesso, transporte. 
Não consigo ficar na cadeira o tempo todo, preciso de uma pessoa para me 
ajudar, não é fácil. Ainda dependo muito das pessoas e isso dificulta para 
trabalhar (S10, M, 37). 
 

O paciente com limitação física mais grave se refere ao serviço de Previdência 

Social, relacionado aos obstáculos na estrutura física do prédio, fica difícil ir lá porque da 

última vez que fui o meu irmão teve que me carregar porque eles marcaram num lugar cheio 

de escada (S1, M, 30). A morosidade dos processos e a dificuldade para obtenção de exames 

de alto custo foram consideradas, pelo grupo, fatores agravantes na seguridade social. 

As mulheres que fizeram parte desse grupo vivenciaram a mudança no 

relacionamento com seus companheiros e atribuíram-na às sequelas do trauma como, por 

exemplo, quando afirmam Ele teve dificuldade em aceitar minhas cicatrizes e a minha 

dependência depois do acidente (S3, F, 19). Eu fiquei muito frágil, insegura, aí qualquer 

coisa a gente brigava, aí eu separei (S8, F, 38). Essa dificuldade foi percebida com 

sentimento de frustração e revolta. Durante a gravação as mulheres mostraram-se emotivas, 

lágrimas escorriam dos olhos à medida que falavam dos companheiros e, apesar de falarem da 

superação, ainda persiste o sofrimento. 
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Para os familiares, o trauma representou um momento de desespero e medo da 

perda do ente querido, mas também um momento de fé em Deus, como observado nas 

narrativas, a seguir.  

 
[...] quando passei pelo corredor não reconheci, mas senti que era meu marido. 
[...] Ele estava muito deformado. O rosto dele não dava pra reconhecer, estava 
muito inchado e muito machucado, estava muito diferente, tanto que nem o 
reconheci. [...] Eu falei Deus abençoe e cuide dele (esposa S1, 27). 
 
[...] Ele ficava numa canseira. Ah! É tão triste, a gente sofre demais. Oh meu 
Deus do céu! Essa vida é por milagre de Deus. [...] Como eu lembro do rosto dele 
inchado, sem os dentes. Eu rezo todo dia para Deus tirar aquela coisa da cabeça 
(Mãe S9, 52). 
 
[...] Quando a gente chegou lá no hospital, o estado dela estava muito grave, 
tinha uma poça de sangue perto dela, ela não sentia as pernas e estava com muita 
falta de ar. [...] Ela fala que quando ela estava no hospital, ela chegou a ir lá do 
outro lado e pediu a Deus a oportunidade de voltar para cuidar da filha dela, ela 
pediu perdão (Mãe S6, 50). 
 

A família pode ser entendida como um grupo que constitui um campo de relações 

entre pessoas que compartilham significados de suas experiências existenciais. É marcada por 

transformações, mas mantém os papéis socialmente atribuídos a ela, como a provisão de 

cuidado (SERAPIONI, 2005). Os familiares que participaram deste estudo atribuíram um 

caráter caritativo e até religioso, se considerarmos suas citações relacionadas à fé e ao seu 

cuidado, quando mencionam: peço a Deus que me dê força para cuidar dele. Para Blumer 

(1969), esse significado surge da interação social estabelecida ao longo do tempo pelo 

cuidador com seus companheiros (família, amigos, conhecidos). 

Foi observado que a maior parte dos cuidadores entrevistados era composta por 

mulheres, confirmando a observação de Muraro e Boff (2002). Para estes autores, há uma 

forte e histórica relação entre fêmeas e prole como origem do cuidado e afetividade da espécie 

humana. Assim, os determinantes culturais do cuidar podem explicar a expressiva presença 

feminina observada entre os cuidadores, neste estudo. A prática das mulheres em cuidar de 

seus familiares é assumida por delegação (familiares) ou pela relação de afetividade entre os 

membros do grupo familiar. 

O medo foi reportado pelos familiares nas seguintes dimensões: de não conseguir 

cuidar, das mudanças em função das alterações corporais, de não retornarem às atividades do 

trabalho. Este receio indica o conhecimento dos aspectos necessários aos cuidados que teriam 

de ser enfrentados. Os depoimentos exemplificam o medo do familiar quando afirmam: 
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Pensei que eu não ia dar conta de cuidar dele. O povo liga muito para estética e fica olhando 

para ele na rua como um coitadinho. Tenho medo de saber que existe a possibilidade de não 

aposentar. Sei que não vai arrumar outro emprego (Esposa, S1, 27).  

O processo de adoecer e aceitar a doença baseia-se em experiências subjetivas e 

envolve, além de mudanças físicas e emocionais, a confirmação dessas pelas sociedades 

envolvidas (HELMAN, 1994). Os fatores culturais permeiam o processo de vivenciar a 

condição crônica de saúde e estabelecem relação direta com a aceitação das sequelas e 

consequências vivenciadas no pós-trauma. 

Na descrição e interpretação dos núcleos temáticos descritos anteriormente, 

observamos que os significados relacionados à vivência do trauma são interpretações 

individuais da realidade física, social e simbólica. No grupo social pesquisado, a experiência 

do trauma está associada às sequelas e consequências associadas a ele. A incapacidade física, 

as alterações da imagem corporal e a mudança nos relacionamentos interferem com a 

percepção de qualidade de vida dessas pessoas. 

A experiência da enfermidade é entendida como a forma pela qual os indivíduos 

situam-se perante a situação de doença, conferindo-lhe significados e desenvolvendo modos 

rotineiros de lidar com a situação, e as respostas aos problemas criados pela doença 

constituem-se socialmente (ALVES; RABELO, 1999). Entendemos que as concepções 

etiológicas desse grupo dão significado à experiência do trauma e determinam as estratégias 

para lidar com ele. O processo de adoecimento vivenciado no trauma associa normas, valores 

e expectativas, individuais e coletivas, e se expressa nas formas de pensar e agir. 

 

4.3 - SIGNIFICADOS DE QUALIDADE DE VIDA - TER SAÚDE, TRABALHO E 

APOIO 

 

A atribuição de sentidos a uma vida de boa qualidade, para o grupo selecionado, 

está relacionada à percepção de satisfação, ao bem-estar físico e a possibilidades na vida e 

tem como núcleos temáticos: - ter saúde, trabalho e apoio. 

No núcleo temático ter saúde, foram incluídas narrativas referentes aos aspectos 

físicos (dor, alimentação, mobilidade física); aspectos espirituais (crença em Deus); aspectos 

emocionais (felicidade, satisfação). Os participantes do estudo mencionaram a saúde como 

muito importante para a manutenção das atividades diárias, como o autocuidado e o trabalho, 

e das atividades domésticas. Os sujeitos manifestam a compreensão de saúde, na perspectiva, 

“ter saúde”, compreendendo a saúde como uma condição que se acrescenta ao ser humano e 
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não como algo inerente ao processo de viver. A representação de saúde é identificada nas 

narrativas, a seguir. 

 
[...] No momento eu sinto que não tenho saúde, estou incapacitada de fazer 
muitas coisas por causa dessa respiração. Então acho que ter saúde é poder ir e 
vir. Às vezes, tenho vontade de fazer uma caminhada e eu não posso. Mas também 
é importante ver meus filhos bem, não faltando nada para eles (S8, F, 38). 
 
[...] Ter saúde, não ter doença, ter amor, companheirismo, dinheiro, sem isso a 
vida não tem sentido (S6, F, 18). 
 
[...] A saúde é preocupar com a alimentação, incentivar para fazer esporte. 
Também acho que a harmonia familiar é essencial (irmã S7, F, 31). 
 
[...] Precisa ter saúde para se cuidar melhor, não beber, não usar droga, ter a 
cabeça melhor (S1, M, 30). 
 
[...] Hoje tenho saúde estou feliz apesar da sequela do acidente. [...] Ter uma 
família unida e contar com a presença de Deus na minha vida (S2, M, 32). 
 
[...] saúde pra mim é conseguir fazer minhas coisas, poder fazer xixi sem a sonda, 
poder fazer minhas necessidades sem precisar de manobra, não ter dor e ter 
também uma casa apropriada para um cadeirante. Ainda precisa mudar muita 
coisa para eu achar que estou bem e com saúde. 
 

A saúde está associada à dimensão do ser (being) que inclui os aspectos físicos 

relacionados à saúde (necessidades respiratórias, mobilidade, alimentação, eliminações), 

aspectos espirituais (crença em Deus, companheirismo, harmonia) e aspectos psicológicos 

(habilidades e autocontrole) (BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996; RENWICK; BROWN, 

1996; RENWICK; BROWN; RAPHAEL, 2000; RENWICK, 2004). 

A noção de saúde é construída culturalmente com base em fatores sociais, políticos 

e econômicos de uma sociedade. Ser saudável significa ter capacidade de agir, mesmo diante 

de situações patológicas, ter capacidade de lidar com desafios por meio da superação das 

condições adversas (SOUZA; LIMA, 2007). A enfermidade, ou desordem, está associada à 

forma como a pessoa doente, os membros da família ou a sua rede social percebem, vivem e 

respondem aos sintomas orgânicos e à incapacidade física (ALMEIDA-FILHO, 2001). Dessa 

forma, a noção “ser saudável” está associada a diversos aspectos da vida. 

Redko (1992) considera que “gozar de boa saúde” é um atributo essencial para a 

participação da rede de sociabilidade, seja no trabalho, na família ou no lazer. Percebemos 

com isso que, após a ruptura provocada pelo trauma na vida dos participantes deste estudo, 

tem início um processo de readaptação em que eles buscam recuperar a normalidade, quando 
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afirmam: agora eu consigo, voltei a dançar. Suas falas simbolizam o retorno de sua 

autonomia e a retomada do controle da vida. 

Ter saúde também foi associado à crença em Deus. A dimensão espiritual foi uma 

importante estratégia de enfrentamento para os indivíduos nos momentos de percepção de 

incapacidade física, dor e medo. As associações entre o envolvimento religioso com maiores 

níveis de satisfação de vida, bem-estar, senso de propósito e significado da vida, esperança, 

otimismo e menores índices de ansiedade e depressão têm sido relatados na literatura 

(KOENIG; LARSON, D.; LARSON, 2001). 

A religião oferece uma variedade de estratégias de enfrentamento e busca dar 

significado, controle, conforto espiritual, intimidade com Deus e com outros membros da 

sociedade, ainda busca bem-estar físico, psicológico e emocional (TARAKESHWAR; 

PARGAMENT, 2001). 

Geertz (1978, p. 104-105) define a religião como: 

 
Um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e 
duradouras disposições e motivações nos homens, através da formulação de 
conceitos de uma ordem de existência geral, e vestindo essas concepções 
com tal aura de fatualidade que as disposições e motivações parecem 
singularmente realistas. 

 

A experiência religiosa é vivenciada, significada e ressignificada por meio de 

processos interativos entre indivíduos e grupos. 

Ter trabalho foi uma dimensão importante para promover o bem-estar. Ter 

trabalho aparece associado à dimensão do ser (being) que inclui os aspectos físicos 

relacionados à mobilidade e à independência. A noção de pertencer (belonging) aparece 

associada ao trabalho e é definida pelo Modelo Conceitual de Qualidade de Vida do CHP, 

como a dimensão que envolve a congruência entre a pessoa e o ambiente a que estão 

relacionados. Essa dimensão envolve pertencer em termos de moradia, privacidade, ambiente 

familiar e relacionamento interpessoal, ou seja, sentir-se em contato com outras pessoas 

significativas que convivem socialmente. Além disso, o trabalho aparece associado à 

dimensão tornar-se (becoming) quando associado às atividades desempenhadas para atingir 

objetivos e expectativas, contribuindo para a melhora da autoestima e concretização de 

sonhos. O trabalho representa uma atividade prática que compreende o trabalho formal, 

informal remunerado e as atividades da vida diária (BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996; 

RENWICK; BROWN, 1996; RENWICK; BROWN; RAPHAEL, 2000; RENWICK, 2004). 
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Não corresponder às expectativas pessoais, da família, sociais vinculadas à 

produtividade das atividades rotineiras e do trabalho formal é um indicador para os sujeitos do 

estudo da perda de autonomia na sociedade em que estão inseridos, tendo em vista que o 

trabalho está associado a vários atributos e funções morais, como a atribuição de sentido à 

existência. 

Com a ênfase dada ao trabalho, compreendemos que os participantes do estudo 

incorporam a condição crônica na dimensão “ser”, à medida que a limitação física e a amnésia 

ligada ao trauma aparecem como fonte de significado. Se o corpo não está bem, há 

impedimentos de exercer suas atividades laborais e restrição no controle da vida, fazendo-os 

sentir-se desvalorizados. 

A capacidade de trabalho é socialmente reconhecida como norma fundamental 

para definição de normalidade, em nossa sociedade, e representa o vínculo do indivíduo com 

a comunidade, e a sua impossibilidade traz o sentimento de perda da normalidade e de 

ausência de autonomia. Para Canguilhem (2002), o conceito de normalidade envolve o 

desempenho satisfatório de papéis sociais no contexto de vida familiar e social, incluindo o 

trabalho e autonomia. Como em toda sociedade capitalista, as demandas socioeconômicas e a 

capacidade para trabalhar são aspectos importantes para uma condição normal saudável. 

O papel do trabalho como mediador da reinserção é mais bem compreendido se 

forem considerados os limites entre o significado do normal e do patológico, como entidades 

de difícil reconhecimento porque não se constituem fenômenos distintos, mas sim 

possibilidades de um mesmo fenômeno numa dada realidade concreta, como é o caso dos 

participantes deste estudo (CANGUILHEM, 2002).  

A impossibilidade de reinserção social, segundo padrões estabelecidos 

socialmente, conforma uma realidade de ausência de autonomia para os pacientes, vítimas de 

trauma, e a saúde é então percebida não apenas como ausência de doença, mas como 

capacidade normativa, possibilidade de criar e recriar normas diante de dificuldades e 

obstáculos encontrados na vida (CANGUILHEM, 2002). 

Os sujeitos deste estudo mencionaram que as limitações físicas trouxeram 

dificuldades para o retorno às atividades laborais, repercutindo negativamente na autoestima. 

O retorno às atividades do trabalho significa, para os indivíduos desse grupo, ser reconhecido 

pelo grupo social em que estão inseridos.  

As lesões podem provocar a morte ou mesmo limitar, temporária ou 

definitivamente, o desenvolvimento de atividades diárias, com sério comprometimento no 

retorno à produtividade. O retorno à produtividade contribui de forma decisiva para melhorar 
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a integração social das vítimas de trauma e é objetivo básico das ações de recuperação de um 

evento traumático, particularmente quando se considera o ônus individual e social do trauma 

(MUÑOZ-CÉSPEDES et al., 2001). 

As atividades remuneradas e as atividades diárias, dos participantes deste estudo, 

foram importantes mediadores da reinserção social e aparecem associadas à noção de “ser” já 

que é preciso ter saúde, recuperar a mobilidade e a independência; o que requer apoio social, 

espiritual e familiar, ou seja, a noção “pertencer”; e com isso, o trabalho aponta para a noção 

“tornar-se” à medida que auxilia nas mudanças vivenciadas após o trauma. 

O retorno às atividades laborais representa a reintegração social à medida que 

desempenha um papel fundamental na satisfação pessoal e autoestima, além de ser elemento 

fundamental para a aquisição e manutenção das relações sociais. A incapacidade de retorno às 

atividades do trabalho se relaciona aos aspectos sociais da vida, à autoimagem e à sensação de 

inferioridade perante a sociedade (NAKASE-RICHARDSON, 2007; VON-STEINBUECHEL 

et al., 2005; DE PALMA, 2001). 

Os sujeitos deste estudo demonstram a importância do trabalho associado ao bem-

estar econômico, ao equilíbrio familiar, à autonomia e à concretização de sonhos, como 

mostra a narrativa. 

 
[...] Continuar trabalhando para garantir um futuro melhor para mim e 
principalmente para minha filha. Preciso acreditar que vou conseguir tudo isso se 
não vou ficar muito triste de ter passado tudo que passei e não ter direito ao lado 
bom da vida com conforto, com mais dinheiro, com condições de ver minha filha 
estudar (S6, F, 18). 
 

No núcleo temático ter apoio, foram incluídos depoimentos referentes ao apoio 

familiar, ao apoio social, ao apoio profissional e religioso. O apoio pode ser entendido como 

um processo promotor de cuidado e ajuda, facilita e/ou assegura a sobrevivência dos seres 

humanos (MARTINS, 2005). Para Adam e Herzilich (2001), o sistema de apoio possibilita 

administrar melhor a situação, pois os recursos de apoio amortecem as situações estressantes 

da doença. Os participantes mencionaram que o apoio é um fator essencial para o 

enfrentamento das sequelas do trauma. Identificam apoio como indicado nas narrativas: 

 
[...] Acho que o apoio é ter minhas amigas aqui em casa, passando a tarde 
comigo, ouvindo música, me fazendo companhia (S3, F, 19). 
 
[...] O pessoal da igreja me apoiou, conversavam sobre minhas coisas, nunca me 
deram desgosto de falar as coisas para mim, nem me machucar, as pessoas são 
calmas (S9, M, 22). 
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[...] Tive apoio dessa minha tia, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos. [...] Eles 
ajudavam a dar banho, a limpar a traqueostomia, a me mexer na cama. [...] A 
menina do postinho também vinha para ensinar a limpar a traqueostomia, a 
cuidar da sonda (S8, F, 38). 
 

O apoio parece estar associado à dimensão pertencer (belonging) à medida que se 

associa à convivência social, além, da dimensão tornar-se (becoming), compreendida como as 

atividades que a pessoa faz para atingir seus objetivos e expectativas (BROWN; RENWICK; 

NAGLER, 1996; RENWICK; BROWN, 1996; RENWICK; BROWN; RAPHAEL, 2000; 

RENWICK, 2004). 

Para os participantes do estudo, as limitações e as mudanças impostas pelo trauma 

mudam a relação do indivíduo com o trabalho, os familiares, amigos e companheiros. Nessa 

situação, a disponibilidade de apoio social aumenta a vontade de viver e a autoestima do 

paciente, contribuindo para a melhoria da sobrevivência (ANDRADE; VAITSMAN, 2002). 

A experiência do trauma promoveu o fortalecimento das relações familiares. A 

família é uma instituição social permanente, o que pode ser explicado por sua capacidade de 

mudança/adaptação, resistência e por receber valorização positiva da sociedade e daqueles 

que a integram (RIBEIRO, 2004). 

A família constitui um sistema em que o comportamento de cada um dos membros 

é interdependente ao dos outros. O sistema familiar pode ser analisado em sua totalidade, e as 

particularidades dos membros não bastam para explicar o comportamento do todo, embora 

possam dizer muito do indivíduo e da família (CERVENY, 1994). Por ser uma unidade 

composta de elementos que se relacionam, qualquer alteração na vida de um dos membros 

afeta a família.  

Segundo Silva, C.N. (2000), o que acontece a um dos membros da família 

repercute sobre os demais, e todos os membros são afetados. A família pode ser fonte de 

apoio e de estímulo, servindo de alicerce para as relações interpessoais, para a visão de mundo 

e para as experiências (WERNET; ANGELO, 2003). 

A família para Bielemann (2003) é uma unidade primária do cuidado e é 

considerada: 

 
Espaço social, no qual os membros se interagem, trocam informações, e, ao  
identificarem os problemas de saúde, apóiam-se mutuamente e envidam 
esforços na busca de soluções. A família é um grupo social dinâmico, cuja 
concepção varia de acordo com a cultura, e com o momento histórico, 
econômico e social. 
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Após o diagnóstico de uma doença grave, é essencial que a família se coloque 

como uma força positiva para o paciente neste momento difícil de sua vida e espera-se destas 

forças estruturais para apoiar o familiar doente (FELÍCIO, 2003). 

O enfrentamento familiar foi avaliado considerando-se a união familiar, o apoio 

espiritual e social e busca de informações. Para Ângelo e Bousso (2001), tal enfrentamento 

pode ser definido como um conjunto de respostas positivas de natureza afetiva, cognitiva e 

comportamental que a família utiliza para diminuir ou resolver o estresse causado por uma 

situação crítica.  

Outra fonte de apoio é a crença religiosa. Para o grupo estudado, o apoio envolveu 

além da fé em Deus, a rede de relações que deu força para lidar com as mudanças e 

entendimento para a enfermidade. Aquino e Zago (2007) enfatizam que a busca pelo apoio 

religioso acontece em situações de doenças graves, tendo em vista, que o contexto popular 

disponibiliza diversas entidades religiosas na construção da rede de apoio. 

As diversas crenças religiosas dos informantes (católica, espírita, evangélica) 

foram importantes fontes de apoio, como mostram as narrativas: 

 
[...] Às vezes eu não estou aguentando de dor nas pernas, aí eu penso que vai 
passar e Deus me ajuda mesmo (S1, M, 30). 
 
[...] Tudo é por Deus. Vou para igreja da Abadia e eu levo uma vela na igreja e 
tudo que eu peço para Ela eu encontro. Eu pus a mão para cima e falei eu tinha 
certeza porque eu tenho uma fé muito viva. [...] Eu fui de novo na igreja e pedi 
falando pra Nossa Senhora que meu filho estava em seus braços, me dá uma luz 
porque você está sofrendo e eu também. [...] Eu tenho muita fé, eu vou a 
Aparecida do Norte todo ano para agradecer tudo que de bom eu consegui, eu 
chego lá eu ando a cidade inteira, eu agradeço porque eu não tenho nada que 
pedir, só a agradecer tudo que Ele fez, eu tenho que agradecer os filhos, os netos, 
o genro maravilhoso que eu tenho, tenho uma casa pra morar, tenho saúde pra 
trabalhar até hoje. Eu só tenho que agradecer a cura (mãe, S2, 53). 
 
[...] A religião me ajuda muito, me fortalece fisicamente e espiritualmente. Desde 
o acidente a religião me dá força pra lembrar só as coisas boas e as ruins 
ficaram para trás.[...] Se não fosse nossa bíblia não teríamos perseverança para 
enfrentarmos as dificuldades (S4, M, 27). 
 
[...] Uma vez por mês eu vou fazer tratamento espiritual. [...] Hoje mesmo eu 
tenho tratamento, eu entro no quarto às oito e meia, tem que falar só coisas boas, 
durante o dia não pode comer carne, nem pimenta, ter só pensamentos bons, aí 
você vai para dentro do quarto, cobre a cama com lençol branco, fica na 
penumbra. [...] Senti meu corpo adormecer, senti mesmo, não é coisa da mente 
não, as pernas adormeceram e eu dormi, acordei no outro dia, naquele dia nem  o 
rivotril eu tomei. È nessas coisas que eu estou me apegando para diminuir minhas 
dores na perna (S8, F, 38). 
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A Organização Mundial da Saúde, por meio do Grupo de Qualidade de Vida, 

incluiu um domínio denominado "religiosidade, espiritualidade e crenças pessoais" no seu 

instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida e definiu espiritualidade e crença da 

seguinte forma:  

 
Esta faceta examina as crenças da pessoa e como estas afetam a qualidade de 
vida. Isto pode estar ajudando a pessoa a enfrentar as dificuldades da sua 
vida, dando estrutura para experimentar, atribuir um significado a questões 
pessoais e espirituais e, mais genericamente, fornecer à pessoa um senso de 
bem-estar. Esta faceta se dirige a pessoas com diferentes crenças religiosas 
(i.e. budistas, cristãos, hindus, muçulmanos etc.), bem como a pessoas com 
crenças espirituais e pessoais que não se encaixam em uma orientação 
religiosa em particular, (WHOQOL, p. 100. 1998). 

 

A espiritualidade depende de três componentes: necessidade de encontrar 

significado, razão e preenchimento na vida; necessidade de esperança/vontade para viver; 

necessidade de ter fé em si mesmo, nos outros ou em Deus (ROSS, 1995). Entendemos com 

isso, que a crença em Deus oferece significados para o enfrentamento das complicações 

ligadas ao trauma. 

Alguns participantes expressam que o trauma possibilitou a oportunidade de ver a 

vida com outro olhar. Os familiares e os pacientes procuraram reestruturar suas vidas em 

função do trauma, das dificuldades encontradas e de seu significado social. Observamos que a 

experiência do trauma trouxe um aprendizado para as pessoas, quando afirmam hoje dou mais 

valor às pequenas coisas e voltei a ser criança, tive que aprender tudo de novo, tive que 

aprender a andar.  

A construção dos significados de qualidade de vida foi realizada a partir das 

narrativas dos pacientes, vítimas de trauma, e de seus familiares. Segundo Good (1994), as 

narrativas são o produto da experiência individual e são construídas dialogicamente pelas 

formas culturais utilizadas para descrever as experiências compartilhadas com as pessoas de 

uma mesma comunidade, com a família e com a sociedade. 

Os indivíduos do grupo estudado mencionaram que não estão satisfeitos em todas 

as dimensões da qualidade de vida. Eles afirmam que há influência de aspectos como a 

satisfação com a saúde, relacionamentos, função social e física e demonstram conformação 

com a situação vivenciada. Consideram que têm qualidade de vida por terem saúde para se 

cuidar, terem apoio familiar, possuírem uma boa casa e poderem trabalhar mesmo com as 

limitações impostas pelo trauma (desemprego, dependência física, mudanças na imagem 
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corporal). Nesse sentido, a qualidade de vida é subjetiva e depende da sua experiência, dos 

valores culturais e das crenças. 

Algumas pessoas atribuem a sua satisfação com a qualidade de vida ao 

considerarem prioritário viver. A mudança no relacionamento social e a dificuldade de retorno 

ao trabalho causam repercussões financeiras, perda de autonomia e dependência física, o que 

contribuiu para o relato de insatisfação com a qualidade de vida para alguns membros deste 

estudo. 

O significado de qualidade de vida é construído socialmente, a partir do equilíbrio 

entre ser (being), pertencer (belonging) e tornar-se (becoming), no contexto da realidade 

física, biológica, psicológica, social e simbólica (BROWN; RENWICK; NAGLER, 1996; 

RENWICK; BROWN, 1996; RENWICK; BROWN; RAPHAEL, 2000; RENWICK, 2004).   

Ao vivenciarem a experiência do trauma, os indivíduos atribuíram diferentes 

significados para o retorno à normalidade que, para eles, simbolizava o retorno ao trabalho, a 

recuperação de seu papel na sociedade e o apoio familiar. 

Considerando o Modelo Conceitual de Qualidade de Vida do Centre for Health 

Promotion, apresentado por Renwick (2004), a dimensão “ser” para os participantes deste 

estudo refere-se ao aspecto físico (dependência física, a preservação da imagem corporal), 

psicológico (ter felicidade) e espiritual (ter fé em Deus). Ao mencionarem o trabalho como 

um importante aspecto de reinserção social, observaram-se em suas narrativas as noções de 

“ser” já que é preciso ter saúde, recuperar a mobilidade e a independência; o que requer a 

noção “pertencer”, ou seja, o apoio social, espiritual e familiar, e associado à noção “tornar-

se”, à medida que auxiliaram nas adaptações às mudanças vivenciadas no pós-trauma. 

A interpretação de viver o trauma e da qualidade de vida deu margem a um 

processo de significação, gerado pela percepção que as vítimas de traumas múltiplos e seus 

familiares tinham sobre os mesmos, possibilitando-lhes a reformulação de pré-concepções e a 

elaboração de novos conceitos sobre ter uma condição incapacitante.  

O trauma trouxe consigo experiências que afetaram a maneira de as pessoas 

perceberem sua condição crônica e o comportamento de outras pessoas com relação a elas. A 

representação do trauma exprime um sentimento de desvalorização social; dessa forma, o 

trauma não é concebido apenas como uma ruptura da normalidade biológica mas também um 

desvio social, no qual o doente se vê como um ser socialmente desvalorizado. 

A experiência vivenciada pelos participantes do estudo e a interpretação das 

narrativas permitiram construir o significado de qualidade de vida para os pacientes, vítimas 

de traumas múltiplos, a partir da inter-relação entre as dimensões: ter saúde, trabalho e apoio 
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com o grau de satisfação. As noções de qualidade de vida dependem das possibilidades da 

vida. 

O significado de qualidade de vida para este grupo é multidimensional e tem 

componentes fisiológicos, psicológicos, emocionais e sociais.   

Observou-se a importância de os profissionais de saúde, especialmente os 

enfermeiros, entenderem como os pacientes percebem o trauma e o significado qualidade de 

vida, suas formas de enfrentamento, a fim de ajudá-los a explorar seus sentimentos, 

expectativas e estratégias de ajustamento, diante das incertezas e incapacidades, relacionadas 

ao trauma.  
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Os referenciais teóricos e metodológicos utilizados no estudo permitiram 

identificar os aspectos culturais que dão significado à vida dos pacientes que vivenciaram o 

trauma e seus familiares. Os relatos apresentados representaram aquilo que foi construído 

durante a experiência do trauma e da fase de reabilitação. 

A antropologia interpretativa constituiu-se em uma ferramenta teórico-

metodológica que possibilitou a construção do conhecimento sobre os significados do trauma, 

partindo do que expressam as vítimas de traumas. A etnografia configurou-se como um 

elemento fundamental para descrever densamente a experiência do processo saúde-doença 

dessas pessoas e a influência cultural em suas vidas, permeada por crenças, comportamento, 

percepção e atitudes de saúde, religião e estrutura familiar. 

A experiência do trauma é uma referência individual que pode ser comum a todas 

as pessoas, mas o conhecimento é peculiar a cada uma e integra uma elaboração 

intersubjetiva, mediada pelo senso comum e pela vivência.  

Durante a fase de descrição das entrevistas e após a construção das unidades de 

significados, foram relatadas concepções relacionadas à trajetória do trauma, à importância 

das redes de apoio, ao papel social, às dificuldades da dependência física e à perda de 

autonomia em decorrência da dificuldade de reinserção no trabalho. 

Após o trauma, cada pessoa vivenciou o processo de reabilitação segundo sua 

história de vida e proviu-se de recursos internos e externos, como as redes de apoio social. As 

redes de apoio foram constituídas pelos familiares, pela igreja e religião e pelos amigos. A 

família tornou-se a fonte de cuidado e suscitou o enfrentamento das sequelas do trauma, a 

religião facilitou a compreensão das respostas emocionais, minimizando as incertezas e 

dificuldades vivenciadas no trauma, e os amigos foram responsáveis por fortalecer 

sentimentos e pensamentos. 

A dificuldade para reinserção no trabalho foi um ponto marcante na vida dessas 

pessoas, fazendo-as sentirem-se diferentes no grupo social a que pertencem, diminuindo a 

autoconfiança e causando constrangimento. Outro momento considerado importante foi a 

retomada do controle da vida nas situações, como recomeçar a andar, a dançar e a praticar 

esporte, marcando, assim, o retorno à normalidade. 

As mudanças vivenciadas após o trauma variaram entre a incapacidade para a 

realização das atividades cotidianas e do emprego e as mudanças nas relações sociais. 

Somado a esse aspecto, as dificuldades se estenderam ao sistema de seguridade social que não 

garante o direito à cidadania e, com isso, interfere diretamente na qualidade de vida das 

pessoas, contribuindo para a diminuição de renda familiar e para o desemprego.  Durante essa 
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trajetória, os participantes do estudo foram tecendo suas teias, a fim de ordenar a vida e 

retornar as suas atividades. 

Conhecendo a realidade cultural dos pacientes, vítimas de trauma, e de seus 

familiares, devem ser empenhados esforços para apoiar as perdas sociais e o declínio 

funcional, buscando efetivar uma rede de suporte social que favoreça a reinserção desse 

paciente na sociedade, melhorando a qualidade de vida de todo o grupo familiar. 

Esta constatação revela que a assistência holística é o ponto de partida para uma 

assistência adequada aos pacientes que vivenciam o trauma, envolvendo a educação com 

vistas à promoção de saúde e ao processo de reabilitação, centrando o cuidado no indivíduo 

que vive a experiência do trauma. 

Os significados construídos propiciaram ampliar a compreensão sobre a vivência 

do trauma em um processo de constante transformação, em que cada momento e cada 

experiência contribuíram para mudanças significativas na vivência da reabilitação. Isso 

significa superar a dimensão biológica do cuidado e incentivar a participação dos sujeitos, no 

cuidado à saúde. 

Nesse sentido, compreender a experiência do trauma possibilitou identificar e 

interpretar a complexidade dos eventos subjetivos vividos pelas vítimas de trauma, 

influenciados pelas relações sociais e pelas histórias de vida, o que reforça a afirmativa de 

Geertz, de que “as configurações do saber são sempre e inevitavelmente locais, inseparáveis 

de seus instrumentos e de seus invólucros”. 
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APÊNDICE A -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PACIENTE 

 

 Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Significado cultural 

de qualidade de vida: perspectivas de um grupo de pessoas que sofreram traumatismos 

múltiplos”, que tem como objetivo compreender as mudanças que aconteceram em sua vida e 

como você avalia sua qualidade de vida, após o acidente.  

 A sua participação será através de entrevistas que serão realizadas quando você vier a 

sua consulta de rotina e, caso você concorde em participar, também em seu  domicílio. Assim, 

poderei entender como sua vida foi influenciada pelo acidente, o que melhorou e/ou piorou. 

Estas informações serão importantes para que nós, profissionais da saúde, possamos entender 

o que acontece na vida das pessoas após terem sofrido múltiplos traumas e, assim, ajudar da 

melhor maneira, durante a sua recuperação. 

 A sua participação nesta pesquisa não acarretará prejuízo moral e/ou física a você ou a 

sua família e você não terá nenhuma despesa. Você poderá ter todas as informações que 

desejar e se resolver deixar de participar, a qualquer momento, estaremos respeitando sua 

decisão. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, sendo mantido em sigilo. 

Os resultados desta pesquisa serão divulgados apenas em eventos ou em artigos científicos. 

Uma via deste documento ficará com você e contém o meu endereço e telefone, para que você 

entre em contato diante de alguma dúvida. 

 

Eu, __________________________________________________, concordo em participar da 

pesquisa realizada pela enfermeira Luciana Paiva, sob orientação da Profa. Lídia Aparecida 

Rossi. Endereço e telefone para contato com as pesquisadoras: Hospital Escola Av. Getúlio 

Guarita, s/n (unidade de Terapia Intensiva). Fone: 33185271 

 

Assinatura e RG do pesquisado: 

 

Assinatura das pesquisadoras 

 

Luciana Paiva Lídia Aparecida Rossi 
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APÊNDICE B -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

FAMILIAR 

 

 Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Significado cultural 

de qualidade de vida: perspectivas de um grupo de pessoas que sofreram traumatismos 

múltiplos”, que tem como objetivo compreender quais as mudanças aconteceram em sua vida 

e como você avalia sua qualidade de vida, após o acidente do seu familiar.  

 A sua participação será através de entrevistas que serão realizadas quando você vier 

acompanhando consulta de rotina de seu familiar e, caso você concorde em participar, 

também em seu domicílio. Assim, poderei entender como a vida de vocês (sua e de seu 

parente que sofreu o acidente) foi influenciada pelo trauma de seu familiar, o que melhorou 

e/ou piorou. Estas informações serão importantes para que nós, profissionais da saúde, 

possamos entender o que acontece na vida das pessoas após o diagnóstico de traumas 

múltiplos e assim podermos ajudá-los da melhor maneira, durante a sua recuperação. 

 A sua participação nesta pesquisa não sofrerá nenhum prejuízo moral e/ou física e 

você não terá nenhuma despesa. Você poderá ter todas as informações que desejar e se 

resolver deixar de participar, a qualquer momento, estarei respeitando sua decisão. Seu nome 

não aparecerá em qualquer momento do estudo, sendo mantido em sigilo. Os resultados desta 

pesquisa serão divulgados em eventos ou em artigos científicos. 

 

 

Eu, __________________________________________________, concordo em participar da 

pesquisa realizada pela enfermeira Luciana Paiva, sob orientação da Profa. Lídia Aparecida 

Rossi. Endereço e telefone para contato com as pesquisadoras: Hospital Escola. Av. Getúlio 

Guarita, s/n (Unidade de Terapia Intensiva). Fone: 33185271 

 

Assinatura e RG do pesquisado: 

 

Assinatura das pesquisadoras 

 

 

Luciana Paiva Lídia Aparecida Rossi 
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APÊNDICE C - FICHA DE AVALIAÇÃO PACIENTE 

I- Identificação 

1-Nome: _____________ Numeração:______________ RG: ____________________ 

2-Data de Nascimento: __________________________________________________ 

3-Sexo:  (     ) feminino (     ) masculino 

4-Estado civil (     ) solteiro    (      ) casado     (     ) divorciado   (     ) viúvo  

(       ) amasiado (      ) separado 

5-Escolaridade  (  ) nunca frequentou a escola 
(  ) Ensino Fundamental 1 2 3 4 5 6 7 8 Completo (  ) sim   (  ) não 
(  ) Ensino Médio  1 2 3 Completo (  ) sim   (  ) não 
(  ) Ensino Superior  1 2 3 4 5 6 Completo (  ) sim   (  ) não 
 

6-Ocupação ______________________________________________________________ 

6.1- Vínculo 

empregatício: 

(     ) sim    (     ) não 

6.2- Há quanto tempo? __________________________________________________ 

7- Data do acidente: ____________________________________________________________ 
8- Data da internação: __________________________________________________________ 
9- Data da alta hospitalar: _______________________________________________________ 
10-Tipo de acidente: ___________________________________________________________ 
 
11-Breve história do acidente (Descrever como ocorreu o acidente): 
____________________________________________________________________________ 
versão do (  ) Paciente (   ) Familiar (  ) Outro especificar_____________________________________________________________________ 
12- Dados relativos ao trauma: 
Couro cabeludo  ( ) 
Face                  ( ) 
Região Cervical ( ) 
Tórax Anterior ( ) 
Tórax Posterior ( ) 
Abdome  ( ) 
MSD   ( ) 
MSE       ( ) 
Mão D   ( ) 
Mão E    ( ) 
MID   ( ) 
MIE   ( ) 
Pé D      ( ) 
Pé E       ( ) 
Períneo  ( ) 
Nádegas  ( ) 
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13- É praticante de alguma religião? (     ) católica     (     ) espírita    (     ) protestante  

(       )evangélico 

13.1- Quanto tempo dedica a ela? ____________________________________________ 

13.2- Como a religião interfere em 

sua vida? 

____________________________________________ 

14- Número de dependentes ____________________________________________ 

15-Com quem reside? (     ) sozinho  (     ) cônjuge  (     ) filhos/netos  

( ) cônjuge e filhos/netos. Outros 

____________________________________________ 

16- Composição Familiar (quem mora na casa e qual a relação com a vítima): 
Nome Idade Estado 

Civil 
Contribuição p/ 
renda familiar 

Estado de 
saúde 
atual/anterior 

Grau de 
escolaridade 
(conforme 
tabela abaixo) 

Parentesco 
com a 
vítima 

       
       
       
       
        

17- Foi submetido a alguma 

cirurgia? Quais? 

Observações_________________________________________

___________________________________________________ 

18- Aguarda alguma 

cirurgia? 

Observações_________________________________________

___________________________________________________ 

19-Conte-me como 

aconteceu o acidente?  

Observações_________________________________________

___________________________________________________ 

20- Antes do acidente 

apresentava alguma doença? 

Observações_________________________________________

___________________________________________________ 

21- Apresenta alguma 

doença atualmente? 

Observações_________________________________________

___________________________________________________ 

22- Como foi voltar para 

casa? 

Observações_________________________________________

___________________________________________________ 

23- Como está sua vida 

agora? 

Observações_________________________________________

___________________________________________________ 

24- Após o acidente você 

percebeu mudanças em sua 

vida? 

 

Observações_________________________________________

___________________________________________________ 
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25-Como você explica o que 

aconteceu com você? 

 

26-Quais são suas metas 

atuais? 

Observações_________________________________________

___________________________________________________ 

27-O que preenche sua vida 

agora? Houve mudança? 

Observações_________________________________________

___________________________________________________ 

 Observações_________________________________________

___________________________________________________ 

28-O que é para você ter 

qualidade de vida? 

Observações_________________________________________

___________________________________________________ 

29- O que significa para 

você ter sucesso? 

Observações_________________________________________

___________________________________________________ 
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APÊNDICE D - FICHA DE AVALIAÇÃO FAMILIAR 

 

1-Nome: ________________________________________________________ 

2-Data de 

nascimento 

________________________________________________________ 

3-Gênero:  (     ) feminino (     ) masculino 

4-Estado civil (     ) solteiro    (      ) casado     (     ) divorciado   (     ) viúvo  

(       ) amasiado (      ) separado 

5-Escolaridade  (  ) nunca frequentou a escola 
(  ) Ensino Fundamental 1 2 3 4 5 6 7 8 
(  ) Ensino Médio  1 2 3 
(  ) Ensino Superior  1 2 3 4 5 6 Completo (  ) sim   (  ) não 
 

6-Ocupação ________________________________________________________ 

6.1- Vínculo empregatício: (     ) sim    (     ) não 

6.2- Há quanto tempo? ____________________________________________ 

7- É praticante de alguma religião? ______________________________________ 

7.1- Quanto tempo dedica a ela? ______________________________________ 

7.2- Como a religião interfere em sua vida? _____________________________

_____________________________ 

8- Com quem reside? (     ) sozinho  (     ) cônjuge  (     ) cônjuge e filhos/netos 

(     ) filhos/netos  (     ) Outros ________________________ 

9- Quais os recursos disponíveis de 

assistência à saúde/doença na família? 

Observações_________________________

___________________________________ 

10- Conte-me o que 

aconteceu com o seu 

familiar? 

Observações___________________________________

_____________________________________________ 

11- Apresenta alguma 

doença atualmente? 

Observações___________________________________

_____________________________________________ 

12- Antes do acidente vc 

apresentava alguma doença? 

Observações___________________________________

_____________________________________________ 

13- Como está sua vida 

agora? 

Observações___________________________________

_____________________________________________ 
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14- Como ficou sua vida 

após o acidente com seu 

familiar? 

Observações___________________________________

_____________________________________________ 

15- Como você explica o 

acidente com seu familiar? 

Observações___________________________________

_____________________________________________ 

16- O que você considera 

importante para você? 

Observações___________________________________

_____________________________________________ 

17- O que mais o incomoda 

neste momento? 

Observações___________________________________

_____________________________________________ 

18- O que preenche sua vida 

agora? Houve mudança? 

Observações___________________________________

_____________________________________________ 

19- Que significa para vc ter 

qualidade de vida? 

Observações___________________________________

_____________________________________________ 

20- O que significa para vc 

ter sucesso? 

Observações___________________________________

_____________________________________________ 
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ANEXO A 

 


