
 

 

 

 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Coordenação Geral de Pós-Graduação 

Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde 
 

 

 

 

 

 

GABRIELA SILVA DOS SANTOS  

 

 

 

 

 

 

BUSCA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE NAS REDES VIRTUAIS PELOS 

ADOLESCENTES COM DOENÇA CRÔNICA: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2014 



 

 

 

 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Coordenação Geral de Pós-Graduação 

Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde 
 

 

 

 

 

 

GABRIELA SILVA DOS SANTOS  

 

 

 

 

 

 

BUSCA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE NAS REDES VIRTUAIS PELOS 

ADOLESCENTES COM DOENÇA CRÔNICA: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 

Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em 

Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense. Linha de 

pesquisa: Cuidados coletivos em enfermagem e saúde 

nos seus processos educativos e de gestão 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª CLÁUDIA MARA DE MELO TAVARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2014 



 

 

GABRIELA SILVA DOS SANTOS 

 

BUSCA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE NAS REDES VIRTUAIS PELOS 

ADOLESCENTES COM DOENÇA CRÔNICA: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM 

 

Dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Mestrado 

Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense. Linha de pesquisa: Cuidados coletivos em 

enfermagem e saúde nos seus processos educativos e de gestão 

 

Banca Examinadora: 

_________________________________________ 

 

Prof.ª Dr.ª Cláudia Mara de Melo Tavares –Presidente 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

_________________________________________ 

 

Prof.ª Dr.ª Ana Beatriz Azevedo Queiroz -1ª Examinadora 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 

_________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Rosane Cordeiro Burla de Aguiar- 2ª Examinadora 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Universidade Federal Fluminense 

 

________________________________________ 

Prof.ª. Dr.ª Sônia Regina de Souza - Suplente 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro  

 

_________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Rose Mary Costa de Andrade Silva- Suplente 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

 

Ao Senhor, Criador do mundo. Visto que por 

modo assombrosamente maravilhoso me formaste; 

as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe 

muito bem; os meus ossos não te foram encobertos, 

quando no oculto fui formada e entretecida nas 

profundezas da terra. Os teus olhos me viram a 

substância ainda informe, e no teu livro foram 

escritos todos os meus dias, os de alegrias, os de 

chegadas e partidas, inclusive este dia, cada um 

deles escrito e determinado, quando nenhum deles 

havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os 

teus pensamentos! (Salmos 139:14-17). As tuas 

promessas são fieis e verdadeiras. 

 

Aos meus pais, Lúcia e Luiz, que a princípio se 

assustaram com a ideia de eu ir para outro estado, 

mas de longe torceram, aconselharam, 

recomendaram e com a ajuda das mídias estiveram 

“perto” por meio das fotos, dos telefonemas, dos 

vídeos e mensagens, sempre preocupados e trocando 

notícias. Para vocês, com carinho! 

 

Aos meus irmãos, Gedeco, Aba, Teteus, Ju, e 

Pedra, é assim que os chamo carinhosamente,  para 

vocês também! Meus companheiros, bagunceiros 

demais, que fizeram muita falta nesse período, 

muitos Likes pra vocês. 

 

Ao Leonardo, participante da construção deste 

estudo em vários aspectos, me ajudando sempre que 

possível, obrigada, Kiss! 

 

Aos adolescentes do NESA, quantas vidas, 

quantas histórias e lições. Sem a participação deles, 

esse trabalho não seria realizado, eles foram 

essenciais. Com certeza, eles ensinam muito. 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Cláudia Mara, minha orientadora, uma pessoa com um olhar diferenciado, 

que viu em mim algo que nem eu sabia. Muito obrigada mesmo pela temática, 

por acreditar que daria certo. Que privilégio ter tido a oportunidade de conhecê-

la, e de me apresentar uma escola que dá asas. Muito obrigada mesmo! 

À Prof.ª. Dr.ª Inez por me receber no Ambulatório, pelas contribuições e dicas 

importantíssimas para a realização da pesquisa. Obrigada pela atenção, pelo 

acolhimento e pela participação nessa caminhada. 

À Prof.ª Dr.ª Rosane por partilhar os seus conhecimentos para o progresso 

desse estudo, uma pessoa que veio somente para somar. Muito Obrigada! 

À Prof.ª Dr.ª Ana Beatriz, por aceitar o convite e participar dessa etapa muito 

importante, especialmente para mim. Muito obrigada! 

À Prof.ª Dr.ª Elaine Antunes Cortez, que participou também desse processo de 

ensino, de construção, de aprendizado. Despertando questionamentos e 

reflexões. Obrigada a você! 

Ao Mestrado Acadêmico Ciências do Cuidado em Saúde e todos os 

professores que participaram desde o processo de seleção, até a conclusão 

dessa etapa compartilhando experiências e saberes e pelas oportunidades 

oferecidas para que eu pudesse crescer. 

Ao Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, em especial ao setor 

Ambulatorial, onde foi realizada a pesquisa. Obrigada a todos os profissionais 

que me ajudaram! 

À Prof.ª Dr.ª Sônia Regina Souza pela atenção e por se colocar à disposição 

quando possível. Abraços  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada a todos! 

 

Às minhas parceiras de estudo, amigas, Verônica e Rejane, pessoas queridas, 

desde o início do curso juntas. No almoço, tomando sorvete, nas andanças 

pelo Shopping, na viagem, nos trabalhos, sempre procurávamos um tempo 

para colocar a conversa em dia e produzir também. Muito obrigada, meninas, 

por tornarem a caminhada mais leve com a companhia de vocês!   

Ah!! Quem diria que eu encontraria uma pessoa assim como a Cosme, que me 

adotou como filha, que dividiu comigo sua família, momentos, almoços, 

viagens e noites em claros. Foram tantas conversas online e off-line, enviando 

e recebendo arquivos, e me alertando dos arquivos trocados. Tudo em nome da 

ciência é claro! Obrigada mesmo, não tenho como retribuir o carinho e respeito 

que recebi de sua casa, de sua pessoa. :*  

Ao Núcleo de Estudos Imaginário, Criatividade e Cuidado 

em Saúde por conter pessoas que acolhem, ajudam, animam, 

contribuem e se fazem presentes mesmo estando ausentes. 

Cada pessoa com sua história, com seu objetivo, mas antes 

de tudo, colaboradores. “Pois a força está na união, na soma 

do melhor de cada um”. ♪♪ 

Aos meus colegas do MACCS 2013, que turma 

especial! Sucesso a todos!! 

À Cláudia Maris, por me receber em sua casa, pela ajuda que recebi durante todo 

esse período, desde as coisas mínimas até com passagens aéreas para eu ir rever 

minha família. Pela atenção, pelas conversas, e oportunidades. Muito obrigada a 

todos da sua casa.   

 

Aos meus familiares e amigos que estão na minha 

cidade, Santarém. Agradeço a todos que torceram por 

mim, que acreditaram que eu conseguiria e que de 

longe me animaram e oraram. Mesmo passando 

alguns meses sem vê-los, quando nos víamos era uma 

alegria.  E pelas amizades que fiz em Niterói. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos,  

E os jovens tropeçam e caem; 
Mas aqueles que esperam no SENHOR renovam suas forças.  

Voam alto como águias; correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. 

 

(Isaías 40:30 e 31). 



 

 

RESUMO 

 

SANTOS, Gabriela Silva dos. Busca de informações em saúde nas redes virtuais pelos 

adolescentes com doenças crônicas: contribuições da enfermagem. Mestrado (Dissertação). 

Orientadora: Dr.ª Cláudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense/ UFF,2014. 

 

O presente estudo tem como objeto de pesquisa a influência das redes sociais virtuais sobre os 

adolescentes que convivem com Doença Crônica na busca de informação em saúde. Como 

objetivo geral: Compreender a influência dessas redes sobre os adolescentes que convivem com 

a Doença Crônica na busca por informação em saúde. Trata-se de um estudo descritivo-

exploratório, de abordagem qualitativa. Realizado no ano de 2014 com adolescentes de 12 a 20 

anos que se tratam no ambulatório de especialidades do Núcleo de Estudos da Saúde do 

Adolescente (NESA), localizado no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), Rio de 

Janeiro. Os aspectos éticos foram respeitados, sendo o projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP), sob o nº 692.112. A coleta de dados se deu através de entrevistas 

semiestruturadas, individuais, com perguntas abertas e a criação de desenhos por cada um dos 

adolescentes. O estudo tem como base teórica a Teoria Humanística de Paterson e Zderad. Para 

análise dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin. Nos resultados temos as seguintes 

categorias: Demandas de informação dos adolescentes que convivem com doença crônica; 

Aspectos positivos da informação obtida na mídia virtual- perspectivas dos adolescentes com 

doença crônica; Aspectos negativos da informação obtida na internet pelo adolescente com 

doença crônica. Os adolescentes com doença crônica que utilizaram a internet para obtenção de 

informação buscaram: compreender a sintomatologia da sua condição, conteúdos sobre estética e 

sobre o futuro. Entre os aspectos positivos temos a influência da mídia no tratamento, como um 

incentivo a prosseguir com o cuidado da saúde, a compreensão da doença e saberes adquirido 

pelo meio virtual. Por outro lado, temos aspectos negativos, tais como a ausência de conteúdos 

de fácil compreensão, pois a linguagem técnica dificulta o processo de informação e os 

adolescentes têm dificuldades para identificar a veracidade das informações e segurança do site. 

Compreender a doença é uma atividade inerente à condição humana: o ser humano vive em 

busca de conhecimento, vive em busca da evolução, e hoje temos a internet e as redes virtuais 

como aliadas. A compreensão da doença crônica e suas consequências requer muito mais que o 

conhecimento da patologia. É preciso inserir-se, como profissional da enfermagem, no contexto, 

na vivência, na dimensão que a patologia representa, e isso transcende o desejo de obter a cura, 

envolvendo o sentir-se bem ante a sociedade e consigo mesmo.  
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SUMMARY 

 

SANTOS, Gabriela Silva dos. Health information search by adolescents with chronic illness 

on virtual networks: nursing contributions. Masters (Dissertation). Advisor: Dr. Cláudia Mara 

de Melo Tavares. Niterói: Nursing School Aurora de Afonso Costa at Federal Fluminense 

University / UFF,2014. 

 

The subject of research for the present study was the influence of virtual social networks on 

adolescents living with Chronic Disease in the search for health information. As a general goal: 

to understand the influence of these networks on adolescents that live with chronic illness and 

their search for health information. This is a descriptive-exploratory study with a qualitative 

approach. The work was carried out in 2014 with adolescents between the ages of 12 and 20 that 

sought treatment with the ambulatory specialty clinic at the Nucleus of Teenage Health Studies 

(Núcleo de Estudos da Saúde do adolescente or NESA), located at Pedro Ernesto University 

Hospital (Hospital Universitário Pedro Ernesto or HUPE) in Rio de Janeiro. Ethical issues were 

respected, having the research project  approved by the Ethical Research Committee (CEP), 

under process number 692.112. Data collection was carried out through semi-structured, 

individual interviews that contained open questions and through drawings made by each one of 

the adolescents. The theory this study is based on is the Humanistic Theory of Paterson and 

Zderad. For data analysis, Bardin's content analysis was used. The results were sectioned into the 

following categories: Demands for information of adolescents that live with chronic illness; 

Positive aspects of the information obtained through virtual media – the adolescents who live 

with chronic disease perspective; Negative aspects of the information obtained on the internet by 

the adolescent with chronic disease. The adolescents with a chronic illness that used the internet 

to obtain information sought: to understand the symptomatology of their condition, content about 

aesthetics and about the future. Among the positive aspects is the media´s influence on treatment, 

as an incentive to continue with health care, the understanding of the illness and knowledge 

acquired in the virtual envirnment. On the other hand, there are negative aspects, such as the 

absence of content that is easy to understand, because the technical language hinders the process 

of information difficult and adolescents find it difficult to verify the information and website 

security. Understanding the illness is an activity inherent to the human condition: human beings 

are constantly searching for knowledge, for evolution, and nowadays we have the internet and 

virtual networks as allies. The understanding of chronic disease and its consequences demands a 

lot more than just knowledge of the pathology. It is necessary to insert oneself, as a professional 

in nursing, into the context, into the experience, into the dimension that the pathology represents, 

and that goes beyond the desire of obtaining the cure, involving one's well-being within society 

and with oneself. 
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RESUMEN 

 

SANTOS, Gabriela Silva dos. Búsqueda de información sobre la salud en las redes virtuales 

de los adolescentes con enfermedades crónicas: las aportaciones de la enfermería. Masters 

(Disertación). Tutor: Dra. Cláudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Escuela de Enfermería Aurora 

de Afonso Costa de la Universidad Federal Fluminense / UFF,2014 

 

El presente estudio tiene como objeto el estudio la influencia de las redes sociales virtuales en 

adolescentes que viven con enfermedades crónicas en la búsqueda de información de salud.. 

Como objetivo general: Comprender la influencia de estas redes en los adolescentes que viven 

con una enfermedad crónica en la búsqueda de información en salud. Este es un estudio 

descriptivo de tipo cualitativo. Llevado a cabo en el año de 2014 con la participación de 

adolescentes de 12 a 20 años que se ven en pacientes ambulatorios clínica en el Núcleo de 

Estudios sobre la Salud de los Adolescentes ( NESA) Situado en el Hospital Universitario Pedro 

Ernesto ( HUPE), Rio de Janeiro. Los aspectos éticos se han respetado, y el proyecto de 

investigación fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación (CEP), sob o nº 692.112. La 

recogida de datos se recogen por medio de entrevistas semi-estructuradas, individuales, con 

preguntas abiertas y la creación de dibujos de cada uno de los adolescentes. El estudio tiene 

como base teórica la teoría humanística de Paterson y Zderad. Para el análisis de los datos, se 

utilizó el análisis de contenido de Bardin. En cuanto a los resultados que tienen las siguientes 

categorías: Las demandas de información de los adolescentes que viven con enfermedades 

crónicas; aspectos positivos de la información obtenida en los medios virtuales de las 

perspectivas de los adolescentes con enfermedades crónicas; aspectos negativos de la 

información obtenida en la internet por los adolescentes con enfermedades crónicas. 

Los adolescentes con enfermedades crónicas que utiliza la internet para obtener la información: 

para entender los síntomas de su enfermedad, los contenidos sobre estética y en el futuro. Entre 

los aspectos positivos que tiene la influencia de los medios de comunicación en el tratamiento, 

como un incentivo para continuar con la atención de la salud, el conocimiento de la enfermedad 

y los conocimientos adquiridos por medios virtuales. Por otro lado, hay aspectos negativos, tales 

como la ausencia de contenido fácil de entender, porque el lenguaje técnico obstaculiza el 

proceso de información y los adolescentes tienen dificultades para identificar la exactitud de la 

información y la seguridad del sitio. Entender la enfermedad es una actividad inherente a la 

condición humana: el ser humano vive en la búsqueda del conocimiento, la vida en la búsqueda 

de la evolución, y ahora tenemos el internet y las redes virtuales como un aliado. La comprensión 

de las enfermedades crónicas y sus consecuencias requiere mucho más que el conocimiento de la 

patología. Necesita introducir, como el profesional de enfermería, en el contexto de la 

experiencia, la dimensión que representa la patología, y esto va más allá del deseo de obtener una 

cura, en el que participan el sentirse bien a los ojos de la sociedad y de sí mismo. 
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1.1 Considerações iniciais 

 

Por ser uma ciência que interage com as demais ciências, a Enfermagem está sempre em 

busca de ampliar conhecimentos, saberes, práticas e cuidados, visando a atender necessidades do 

público e da equipe. Exige-se, para isso, um profissional interativo, dinâmico, criativo e apto 

para acompanhar os progressos tecnológicos em prol de uma assistência eficaz.  

Ao se relacionar os progressos tecnológicos à diversidade das tecnologias adotadas para o 

cuidado, deve-se destacar a expansão da internet, das mídias sociais, bem como a variedade de 

redes virtuais nelas contidas, como meio de propagar informações em um curto espaço de tempo, 

considerando-se ainda a comodidade para quem busca a informação online. Independentemente 

da localização geográfica, ao associar um dispositivo móvel ou fixo capaz de conectar-se à 

internet, será possível ter acesso ao amplo mundo das mídias sociais. 

Com o advento da internet, novos instrumentos de comunicação acompanham essa 

inovação, destacando-se as redes sociais mais utilizadas como o e-mail, Orkut, facebook, blogs, 

chat, twitter, entre outras. Mesmo com um público significativo não aderente a esse contexto 

virtual, muitos usuários vêm se tornando adeptos da tecnologia, fazendo uso de todos os recursos 

possíveis para benefício próprio. Adequando-se aos novos tempos, o enfermeiro também vem 

aderindo, aos poucos, às redes virtuais, utilizando-as como agentes ideológicos da educação em 

saúde. 

A redes sociais virtuais têm inúmeras vantagens e uma delas é a facilidade de acesso em 

qualquer ponto onde a internet esteja disponível para a conexão. Em todas elas é possível 

compartilhar informações a respeito de diversos assuntos, de acordo com o interesse do público, 

e ainda criar grupos para discussões específicas. Esse recurso beneficia pessoas confinadas a um 

determinado espaço, impossibilitadas, total ou parcialmente, de estabelecer contato com outros 

grupos sociais - seja com um membro familiar, amigos e até mesmo com profissionais da saúde. 

Analisando a rede virtual, podemos apontá-la como um amplo campo através da qual 

descobrimos novos recursos e ferramentas para divulgação e busca de informações sobre 

doenças, em um curto intervalo de tempo e com acesso local, regional, nacional e internacional. 

Foi a partir da observação de um grupo, em uma rede social-virtual, de apoio aos portadores de 

doença crônica, que o interesse em pesquisar a influência das redes virtuais aos adolescentes que 

convivem com a doença crônica foi despertado. 
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1.2 Justificativa 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2011), as Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) compõem o problema de saúde de máxima extensão e, no país, correspondem a 70% 

das causas de mortes da população geral, elas afetam fortemente camadas pobres da população e 

grupos vulneráveis.  

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que é totalmente falsa a 

afirmativa, às vezes celebrada pelo senso comum, de que as DCNT afetam apenas homens idosos 

em países ricos e homens ricos em países pobres. O número de mortes causadas por DCNT entre 

homens e mulheres é basicamente equivalente. Em todos os casos, com certeza, entre os menos 

favorecidos economicamente o acometimento é sempre desproporcional, em relação aos de renda 

mais alta (GOULART, 2011). 

Os índices de morte por DCNT já estão mais elevados em países de baixa e média renda 

do que em países ricos. Quase dois terços das mortes prematuras em adultos (entre 15 e 69 anos) 

e três quartos de todas as mortes adultas são atribuíveis a tais condições. A idade é sempre um 

fator a ser considerado. Os idosos, geralmente considerados como o grande grupo de risco, não 

estão sozinhos como vítimas das doenças crônicas, pois há evidências mundiais suficientes a 

respeito de crescentes números de jovens e pessoas de meia idade com algum tipo de doença 

crônica (GOULART, 2011). 

Em 2007, cerca de 72% das mortes no Brasil foram atribuídas às DCNT: doenças 

cardiovasculares (DCV), doenças respiratórias crônicas, diabetes, câncer e outras, inclusive 

doenças renais (SCHMIDT et al. 2011b, p.61). 

Em 2005, por exemplo, as doenças cardiovasculares causaram 5,07 milhões ou 52% de 

todas as mortes no mundo. Cerca de 80% da mortalidade diz respeito a três condições deste 

grupo, a saber: doença coronariana isquêmica (infarto do miocárdio), acidente vascular cerebral, 

doença hipertensiva e insuficiência cardíaca congestiva (GOULART,2011). 

  Ainda segundo o autor acima mencionado, ao longo da última década, as DCV se 

tornaram as principais causas de mortalidade em todo o mundo, representando cerca de 30% de 

todas as mortes e até 50% da mortalidade pelo conjunto das DCNT. As DCV sozinhas causam 

17 milhões de mortes no mundo. Fatores de risco de fundo comportamental, bem conhecidos e 

definidos como uso de tabaco, inatividade física e alimentação pouco saudável explicam esses 
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números (GOULART,2011).  

Já o câncer, é um problema social que interfere e afeta não somente o doente, mas 

também sua família e a comunidade. O diagnóstico dessa doença na adolescência é raro e exige 

dos profissionais da saúde uma abordagem cuidadosa e complexa (PRESTI, et al., 2012). A 

doença ocorre pela multiplicação anormal de células em determinados órgãos do corpo, afetando 

as células normais e produzindo novos focos invasivos à distância, as metástases 

(GOULART,2011). 

Segundo Goulart (2011), o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo, 

representando 13% do total, ou seja, em torno de oito milhões de mortes anuais. Estudos recentes 

mostram que estão surgindo anualmente perto 13 milhões de novos casos de câncer e que este 

número chegará a 17 milhões no final da presente década. 

As doenças renais também estão entre as causas mais importantes de óbitos e de 

incapacidade em diversos países em todo o mundo (GUYTON; HALL, 2006). Ela tem recebido 

cada vez mais atenção da comunidade científica internacional, já que a sua elevada prevalência 

vem sendo demonstrada recentemente em estudos (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 

As doenças renais graves podem ser divididas em duas categorias principais, a saber, a 

insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica. A primeira se dá pela parada súbita total 

ou quase total do funcionamento dos rins, mas que podem posteriormente recuperar o 

funcionamento de maneira quase normal. Por outro lado, a insuficiência renal crônica é a perda 

progressiva da função de um número crescente de néfrons, que de modo gradual vão diminuindo 

a função geral dos rins (GUYTON; HALL, 2006). 

Outra doença crônica encontrada em nosso estudo vem a ser o Lúpus. Lúpus Eritematoso 

Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica do tecido conjuntivo, de etiologia 

multifatorial, que se caracteriza por acometer diversos órgãos e sistemas e apresentar importantes 

distúrbios imunológicos, com a presença de autoanticorpos dirigidos, sobretudo contra antígenos 

nucleares, alguns dos quais participam de lesão tissular imunologicamente mediada. Apesar da 

possibilidade de acontecer em ambos os sexos e em qualquer faixa etária, tem maior incidência 

em mulheres, com pico de incidência em torno de 30 anos (FREIRE; SOUTO; CICONELLI, 

2011). 

Por se versar de uma doença crônica incurável, o objetivo do tratamento consiste na 

supressão da atividade da doença, que é reversível, como também na prevenção contra o 

surgimento de danos orgânicos causados pela doença e de efeitos colaterais secundários aos 
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fármacos utilizados, além do controle de comorbidades associadas (FREIRE; SOUTO; 

CICONELLI, 2011). Assim, esta doença crônica necessita de bastante atenção e cuidado a fim 

de prevenir futuras complicações. 

Escolhemos o público adolescente para o estudo por se tratar de um grupo com 

características comportamentais distintas, em especial quando se trata de doenças crônicas, já 

que, nesse período de transição da infância para a fase adulta, o processo é por vezes 

conturbador. Lidar com uma doença crônica é desafiador tanto para o próprio adolescente, 

quanto para seus familiares, amigos e para os profissionais de saúde.  

O processo de desenvolvimento do adolescente, de modo geral, passa por desequilíbrios e 

instabilidades extremas em nosso meio cultural, mostrando-nos períodos de arrogância, de 

introversão, alternando com audácia, timidez, descoordenação, urgência, desinteresse ou apatia, 

que se sucedem ou são concomitantes com conflitos afetivos, crises religiosas, nas quais se pode 

oscilar do ateísmo anárquico ao misticismo fervoroso, intelectualizações e postulações 

filosóficas, ascetismo, condutas sexuais dirigidas para o heteroerotismo e até a 

homossexualidade ocasional (BRÊTAS, 2010). 

Considera-se ainda esse grupo muito vulnerável, cujo conceito de vulnerabilidade social 

na América Latina é recente. Ele foi criado com o objetivo de ampliar a análise dos problemas 

sociais, ultrapassando o identificador renda ou a posse de bens materiais da população em geral. 

No Brasil, as principais vulnerabilidades que acometem as crianças e os adolescentes são os 

riscos inerentes aos problemas relacionados ao alcoolismo e conflitos entre casais, que tornam 

crianças testemunhas de agressões e de toda forma de violência (FONSECA et al., 2013). 

Devido à fragilidade e dependência dos mais velhos, esse público torna-se muito 

submisso ao ambiente físico e social em que se encontra. Em determinadas situações, o estado de 

vulnerabilidade pode afetar a saúde, mesmo na ausência de doença, mas com o abalo do estado 

psicológico, social ou mental das crianças e dos adolescentes (FONSECA et al., 2013). 

Um componente individual importante que liga a vulnerabilidade à adolescência é, muitas 

vezes, atribuído à baixa autoestima, relacionando-se ao fato de que o indivíduo deixa de perceber 

motivos para cuidar de si. Em outro aspecto, a maior vulnerabilidade pode estar relacionada à 

autoestima elevada, com uma percepção de onipotência. Se o adolescente sente-se invulnerável e 

onipotente, ele poderá tomar certas atitudes que criarão ocasiões de exposição e risco, por 

exemplo, como o uso indiscriminado de bebidas alcoólicas (situação associada também à baixa 

autoestima e vista como maneira de pertencer a determinado grupo)  consumo de drogas ilícitas e 
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displicência nas práticas sexuais (BRÊTAS, 2010). 

Na adolescência, os limites cronológicos são definidos pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos (adolescents) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

entre 15 e 24 anos (youth), critério usado, principalmente, para fins estatísticos e políticos. Usa-

se também o termo jovens adultos para englobar a faixa etária de 20 a 24 anos de idade (Young 

adults). (EISENSTEIN, 2005). 

Reconhecendo a vulnerabilidade do grupo jovem, de 15 a 24 anos de idade, às 

repercussões sobre o processo saúde-doença advindas das determinações socioeconômicas e 

políticas da Reforma do Estado, o Ministério da Saúde (2010), ampliou a especificidade no 

atendimento em saúde à faixa etária de 10 a 24 anos. Existem alguns programas e políticas 

públicas que norteiam e versam sobre os direitos das pessoas que se encontram dentro dessa fase 

da vida, inclusive sobre sua saúde. Os principais são: o Programa de Saúde do Adolescente 

(PROSAD) e a Área Técnica da Saúde do Adolescente e do Jovem (ASAJ). 

O PROSAD tem a finalidade de promover, integrar, apoiar e incentivar práticas nos 

locais onde será feita a implantação e onde essas atividades já são desenvolvidas, seja nos 

estados, municípios, universidades, organizações não governamentais e outras instituições 

(PROSAD, 1996). Enquanto isso, o ASAJ tem por objetivos: a implementação das Diretrizes 

Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na promoção, proteção e 

recuperação da saúde; a implementação da Caderneta da Saúde do(a) Adolescente; a 

implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em conflito 

com a lei, em regime de internação provisória; e a implementação do Plano de Ação Nacional de 

Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens (BRASIL, 2010). 

Atualmente, estabeleceu-se, mais por conveniência, agrupar ambos os critérios e 

denominar adolescência e juventude ou adolescentes e jovens (adolescentes and youth) em 

programas comunitários, englobando assim os estudantes universitários e também os jovens que 

ingressam nas forças armadas ou participam de projetos de suporte social denominado de 

protagonismo juvenil (EISENSTEIN, 2005). No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), Lei 8.069, de 1990, define a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade, 

no artigo 2.º, e, em casos excepcionais e quando disposto na lei pelos artigos 121 e 142, o 

estatuto é aplicável até aos 21 anos de idade. A medida socioeducativa pode ser aplicada até 

os 21 (vinte e um) anos de idade do representado por ato infracional, nos termos do artigo 121, § 

5.º, do ECA (BRASIL, 2008), como exemplo para o regime de exceção da Lei. 
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Para essa pesquisa, adotamos a faixa etária de 12 a 20 anos de idade. Este limite etário é o 

estabelecido pelo Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA), cenário do estudo 

(NESA,2011). 

Rezende, Schall e Modena (2009) contribuem que a adolescência é um momento de crise 

e uma doença nessa fase poderia corresponder à outra crise. Em se tratando de uma doença 

crônica, esse diagnóstico afeta os relacionamentos interpessoais dos adolescentes e o apoio social 

pode reduzir o sofrimento psicológico do adolescente que passa por esse momento difícil ao se 

deparar com uma enfermidade crônica (TAYLOR et al. 1986). 

Ferreira e Garcia (2008) consideram que na adolecência o papel da rede de amigos tem 

uma grande importância. Para Silva et al. (2004) o grupo ajuda na transição da vida familiar para 

a vida independente do mundo adulto, pois ter amigos é inerente à condição humana e é 

considerado um indício de adequação social.  

Porém, o que vem a ser o apoio social?  Há inúmeras pesquisas que trabalham com os 

temas de redes sociais e apoio social. Silveira (2011) relata que esse questionamento a respeito 

do que vem a ser o apoio social ainda não chegou à unanimidade conceitual, outros autores como 

Williams, Barclay e Schimed (2004) também mencionam essa ideia da indefinição do conceito 

referente ao apoio social. 

 Os conceitos de redes sociais e apoio social, embora distintos, estão intimamente 

relacionados, pois a rede social faz parte do contexto mais amplo do apoio social, sendo muito 

utilizada a associação destes dois conceitos nos estudos sobre saúde (LACERDA 2010).   

Williams, Barclay e Schimed (2004) reconhecem que o conceito de apoio social é 

complexo e implica que o seu significado depende do contexto. Faz-se fundamental diferenciar 

apoio social de rede social, pois são conceitos interligados, porém, com diferenças entre si 

(PEDRO; ROCHA; NASCIMENTO, 2008). 

 A rede social se refere à dimensão estrutural ou institucional ligada a um indivíduo, 

enquanto o apoio social encontra-se na dimensão pessoal, sendo constituído por membros dessa 

rede social, efetivamente importantes para as famílias, contando ainda que a rede social é uma 

teia de relações que liga os diversos indivíduos com vínculos sociais, propiciando que os 

recursos de apoio fluam através desses vínculos (PEDRO; ROCHA; NASCIMENTO, 2008). 

O surgimento e a expansão da internet estão relacionados ao processo de globalização, 

que  proporcionou uma mudança estrutural nas sociedades contemporâneas ou pós-modernas. As 

tecnologias da informação revolucionaram as formas de acesso ao saber e de comunicação 
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humanas, introduzindo a possibilidade de relacionamentos virtuais entre pessoas de todo o 

mundo com o auxílio das mídias sociais (LIMA et al. 2012). 

Esse novo tipo de rede social tem sido um meio importante para promover o apoio aos 

adolescentes portadores de doenças crônicas, cuja fase é marcada pela facilitação de acesso aos 

meios de comunicações tecnológicos. Mídia social vem a ser um termo generalizado para um 

grupo de ferramentas de software online que permite uma maior interação, autoria e 

desenvolvimento de conteúdo online por qualquer usuário da web.  As mídias sociais incluem os 

sites de redes sociais bem conhecidos, tais como Facebook, LinkedIn e Twitter, mas também 

wikis, como o Wikpédia por exemplo, blogs, microblogs, podcasting, outras redes sociais e 

demais sites (LACHMAN, 2013; HAMM et al., 2013). 

Com esse acesso ao alcance da população, tem se tornado cada vez mais comum, a busca, 

nas redes virtuais e através do uso da internet, por diagnósticos a fim de compreender os sinais e 

sintomas presentes no indivíduo que está enfrentando uma situação de enfermidade. Em 2011, a 

procura de informações de saúde chegou a ser a terceira atividade online mais comum 

(LACHMAN, 2013; HAMM et al., 2013). 

A busca pelo conhecimento da doença é um passo importante para o processo de 

adaptação à condição crônica, vista ainda como uma estratégia de enfrentamento positivo da 

situação crônica de saúde (LEITE et al., 2013). Entretanto, os conteúdos podem ser lançados 

nesse ambiente sem qualquer análise prévia sobre os efeitos decorrentes dos mesmos. Com a 

crescente utilização dos recursos online, busca-se a investigar a influência das redes sociais 

virtuais sobre os adolescentes que convivem com doença crônica e utilizam esse recurso para 

encontrar informação em saúde para compreender a própria condição crônica. 

Uma vez realizada a busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando-se os 

descritores “Enfermagem”, “Adolescentes”, “ Apoio Social”, “Doenças Crônicas” e  “Rede 

Social”, o resultado obtido foi um número pouco expressivo, apresentando lacunas, implicando 

assim na relevância do estudo. Assim, o envolvimento do enfermeiro nessas redes ocasiona uma 

diferença significativa, pois esses profissionais desenvolvem papéis importantes como a prática 

educativa, além da manutenção de laços afetivos ao promoverem incentivos aos adolescentes que 

convivem com a doença crônica, bem como aos seus familiares, ou responsáveis, o que contribui 

para a melhoria e o bem-estar destes (SANTOS et al. 2015). 
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1.3 Objeto de Estudo  

 

A influência das redes sociais virtuais sobre os adolescentes que convivem com Doença 

Crônica na busca de informação em saúde. 

1.4 Questões Norteadoras  

 

 De que maneira as informações obtidas nas redes sociais virtuais influenciam os 

adolescentes que convivem com Doença Crônica? 

 Qual a demanda por informação em saúde buscada pelo adolescente que convive com 

Doença Crônica nas redes sociais virtuais?  

 

1.5 Objetivo Geral 

 

          Compreender a influência das redes sociais virtuais sobre os adolescentes que convivem 

com a Doença Crônica na busca por informação em saúde. 

 

1.6 Objetivos Específicos 

 

• Identificar a demanda de informação em saúde na rede social virtual dos 

adolescentes que convivem com a Doença Crônica.  

• Descrever as demandas de informações em saúde na rede social virtual dos 

adolescentes que convivem com Doença Crônica. 

• Analisar a influência das informações obtidas nas redes sociais virtuais pelos 

adolescentes que convivem com Doença Crônica. 
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“Não é uma doença que vai me deixar de ser feliz”. 

(Aventureiro) 
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2- ESTADO DA ARTE DA TEMÁTICA EM ESTUDO 

 

 Para Saldanha e Simões (2013), textos sobre o estado da arte são de caráter bibliográfico 

e contribuem para a sistematização e avaliação da produção acadêmica em determinada área do 

conhecimento e num período previamente estabelecido, vislumbrando responder aspectos e 

dimensões que devem ser elucidados. Realizar o estado da arte dá maior visibilidade à produção 

e permite uma reflexão crítica sobre a mesma facilitando o acesso e a utilização de experiências 

já realizadas. 

 Para a realização desse estado da arte, foram pesquisados materiais nas bases de dados da 

Web: MEDLINE, LILACS e BDENF, no período de junho a novembro de 2013, utilizando-se os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Enfermagem”, “Apoio Social”, “adolescentes”, 

“Doenças Crônicas” e “Rede Social”.  

 A forma de busca se deu através das associações dos descritores. Primeiramente utilizou-

se o Operador Booleano (OB) “AND” para os descritores “Adolescentes”, “Doenças crônicas” e 

“Rede social”, obtendo-se 43 trabalhos, 13 estavam disponíveis. Destes, 7 foram selecionados 

por se relacionarem com a temática abordada. Posteriormente realizou-se uma nova busca, 

associando os descritores “Rede social”, “Enfermagem” e “Doenças crônicas”, com o operador 

booleano “AND”, resultando em 54 trabalhos, dos quais 27 estavam disponíveis e apenas 6 

foram selecionados.  

Para uma nova busca, foram combinados da seguinte forma os descritores “Adolescentes 

AND Apoio social OR Rede social AND Enfermagem AND Doenças crônicas”, apresentando 

uma lista com 80 trabalhos, com 19 disponíveis e 2 artigos foram selecionados para este estudo. 

Uma quarta busca foi realizada ainda, dessa vez agrupando os DeCS, “Adolescentes”, “Apoio 

social”, “Doenças crônicas” recorrendo ao OB “AND” obteve-se uma apresentação de 519 

artigos, dos quais 141 estavam disponíveis, sendo 14 selecionados. 

 Os critérios para seleção dos artigos incluem um recorte temporal, trabalhos científicos 

publicados a partir de 2008, nas línguas inglesa e portuguesa. Excluíram-se documentos em 

teses, incompletos e que não se referiam à enfermagem e sim às demais profissões da saúde. 

Foram selecionados 33 artigos, porém, nas buscas eles se apresentaram mais de uma vez, além 

de estarem em bases diferentes, excluindo-os por esse critério, totalizando 13 artigos. Após a 

leitura completa dos mesmos, foram excluídos 2 por não se adequarem à temática, resultando em 
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11 artigos para a realização dessa revisão. 

O quadro a seguir apresenta de forma sistemática a realização da coleta bibliográfica. 

 

Quadro I. Fluxograma do Caminho Percorrido, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 11 artigos analisados para este capítulo, dois são trabalhos nacionais, compreendem 

o ano de 2010 e 2011 de publicação, sendo possível localizá-los nas bases de dados da LILACS e 

BDENF. Um ainda está disponível na base de dados da MEDLINE. Para este estudo foi 

considerada a versão em português. Os outros trabalhos são internacionais, encontram-se 

disponíveis na base de dados da MEDLINE, sendo publicados no período de 2008 até 2013. 

Após a leitura dos trabalhos acima e a esquematização dos resultados, foi possível 

identificar três categorias, a saber: 1- As redes sociais presentes na vida dos adolescentes com 

diagnóstico crônico. 2-A importância das redes sociais na vida dos adolescentes e 3-As 
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contribuições do enfermeiro nas redes sociais dos adolescentes em condições crônicas. Essas 

categorias são apresentadas de forma mais detalhada a seguir para uma melhor compreensão das 

mesmas. 

 

 2.1 As redes sociais presentes na vida dos adolescentes com diagnóstico crônico 

  

Os estudos de Timpka et al. (2008); Araújo, et al. (2011a); Newcombe, et al. (2012); 

Velden; Kaled, (2013) e Margolis; Peterson; Seid (2013),  selecionados para a construção desta 

categoria, encontram-se de forma sintetizada no Quadro III (APÊNDICE 1) e tratam das redes 

sociais presentes na vida dos adolescentes. Incluem-se nessa categoria as redes virtuais, bem 

como a utilização das mídias.  

As redes sociais podem ser primárias ou secundárias, sendo as primárias as relações 

significativas que uma ou mais pessoas estabelecem ao longo de suas vidas. Entre elas temos as 

relações de familiaridade, parentesco, vizinha, amizade, sem esquecer as interações virtuais, e 

demais grupos, que estabelecem forma de socialização, apoio e contribuições para uma nova 

maneira de enfrentamento das doenças crônicas (STOTZ, 2009). 

As mídias estão presentes na vida das pessoas e o crescente número de blogs e portais 

para pacientes mostra que muitos estão ativos nessas redes virtuais
 
(VELDEN; KALED, 2013). 

Para Press (2010), o facebook tem sido um ponto importante de encontro online, com mais de 

400 milhões de usuários registrados em todo o mundo. Nele, muitos sites de grupos sobre 

doença, como o diabetes, surgiram representando fontes de informação, apoio para pacientes 

com doenças crônicas (SARASOHN-KAHN, 2008; SHAPIRO, 2009) 

Os estudos de Timpka et al. (2008); Newcombe, et al. (2012); Velden; Kaled, (2013) e 

Margolis; Peterson; Seid (2013) apontam para a utilização das mídias pelos adolescentes que 

convivem com algum tipo de doença crônica, como uma ferramenta para busca de informações a 

respeito do seu diagnóstico, a fim de obter uma melhor compreensão a respeito da mesma, além 

de encontrarem uma nova maneira de enfrentamento. 

Segundo Borzekowski e Rickert (2001), os adolescentes consideram a internet como 

uma valiosa fonte de informação de saúde, pois é fácil de acessar, não é ameaçador, sendo vista 

por eles como confidencial. Beranova e Sykes (2007) relata que, infelizmente, os profissionais de 

saúde têm pouco tempo para a educação do paciente, e os enfermeiros de oncologia, em 
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específico, são muitas vezes impossibilitados de educar adequadamente os pacientes sobre o 

câncer, por exemplo, devido a agendas lotadas, limitações de tempo e a escassez de enfermagem 

(TRACY-MITCHELL, 2002).  

Outros estudos como os de Timpka, et al. (2008) e Margolis; Peterson; Seid (2013) 

relatam experiências de criações de programas na web para fornecer informações para o público 

crônico, em especial os adolescentes. Por outro lado, os estudos de Newcombe, et al. (2012) e de 

Velden; Kaled (2013)
 
apresentam relatos sobre intervenções realizadas por meio virtual e seus 

efeitos positivos com a utilização das mesmas. Essa nova estratégia já vem sendo divulgada em 

outros experimentos com jovens em situações crônicas (CHAN, et al. 2007; JAN, et al. 2007). 

Algumas redes virtuais foram mencionadas pelos adolescentes, sendo elas públicas ou 

privadas, tais como o Facebook, Upopólis e um programa de Web 2.0 criado para fornecer 

informações a respeito da Diabetes Mellitus (TIMPKA, et al. 2008; VELDEN; KALED, 2013). 

O facebook foi visto como um espaço para eles se sentirem melhor, se apresentarem como uma 

pessoa “normal”, sem doença. Nesse espaço, eles podem gerenciar sua privacidade, escolher o 

que informar a respeito do seu tratamento e quem pode visualizar, pois apresentam a concepção 

de que a divulgação de um diagnóstico pode interferir no relacionamento com seus pares ou 

grupos dos quais participam. 

Além desses vínculos virtuais, há também os vínculos mais próximos. Por vezes, com a 

necessidade de tratamento fora do domicílio, a o contato com a rede social não é tão frequente. 

Assim, além da utilização das mídias para ampliação das redes sociais, fazem parte dessa rede os 

amigos, profissionais de saúde, os pais, professores, bem como os outros pacientes e seus 

acompanhantes (ARAÚJO, et al. 2011a). 

Podem ser também participantes dessa rede os vizinhos, membros de congregações 

religiosas e outras organizações as quais têm como finalidade fornecer o apoio necessário para 

que essas pessoas, muitas vezes afastadas por um longo período em razão do tratamento, não 

sofram tanto com o isolamento (SILVEIRA, et al. 2009). Logo, a possibilidade de redes é ampla 

e existem muitos meios para que não somente o adolescente mas também seus pais participem e 

mantenham o vínculo social.  

 

2.2- A importância das redes sociais na vida dos adolescentes com doença crônica 
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Para esta categoria foram selecionados os estudos de Herzer, et al. (2009); Nóbrega, et 

al. (2010); Nicholas; Picone; Selkirk (2011) e Fee; Hinton (2011). Esses estudos estão 

apresentados de forma sintetizada no Quadro IV (APÊNDICE 2). 

Tais trabalhos científicos abordam o impacto frente ao diagnóstico, os sentimentos 

envolvidos nessa situação, tais como fragilidade, tristeza, preocupação, nervosismo, as dúvidas 

emergentes em como lidar com essa nova fase da vida, além de questões pertinentes ao futuro do 

adolescente após saber que tem uma doença crônica e precisa enfrentá-la para prolongar a 

própria vida. Pois são características próprias da adolescência viver para o presente e não pensar 

no futuro, acreditar que são invulneráveis aos acontecimentos ruins e as consequências futuras 

(DAMIÃO e PINTO, 2007). 

Logo, a rede social tem um importante papel nessa situação, ela é fonte de 

fortalecimento para os cuidadores bem como os seres cuidados. Nesse caso, são os adolescentes 

que recebem a assistência e a rede social, por conseguinte, vai contribuir para o enfrentamento 

das adversidades que surgem no decorrer do processo da doença crônica, visando à adaptação 

menos traumática e buscando uma melhoria na qualidade de vida dos envolvidos nesse processo 

(NÓBREGA, et al. 2010). Para Anders e Souza (2009), a existência de uma doença crônica 

requer da pessoa afetada mudanças no estilo de vida e essas mudanças exigem uma readaptação 

diante da nova situação e o enfrentamento eficaz tem sido associado a ter um senso de controle, 

emoções positivas, e os recursos disponíveis (FOLKMAN e MOSKOWITZ, 2004). 

Em decorrência do tratamento prolongado, muitos tendem a se afastar da sua vida social 

e se restringir ao ambiente hospitalar para desenvolverem o seu tratamento. Como a adolescência 

consiste também em uma fase escolar, muitos ficam longe dos colegas e professores. Esse 

afastamento despertou em alguns adolescentes o desejo de ser “normal”, ter uma vida normal, 

com a rotina igual a dos demais colegas, além de se sentirem mal por estarem longe dos amigos. 

Mesmo com o apoio dos pais, os adolescentes necessitam da interação com o grupo da mesma 

idade (HERZER, et al. 2009; NICHOLAS; PICONE; SELKIRK, 2011). 

Fee; Hinton (2011) descrevem que a rede social contribui com a forma de 

enfrentamento de adolescentes que convivem com a doença crônica. Para eles, os adolescentes 

apresentavam uma melhoria na qualidade de vida ao saber que mesmo a frente de um 

diagnóstico de doença crônica, os amigos estavam presentes, apoiando-os e mantendo vínculos, 

não ligavam para a doença, mas para a amizade estabelecida. O apoio adequado, de maneira 

positiva, fornecido pela rede social dos adolescentes funciona como um importante suporte para 
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minimizar o sofrimento do indivíduo, cabendo ao profissional de saúde estimular o uso das redes 

(MARCON, et al. 2009). 

É perceptível que, diante da descoberta do diagnóstico, surjam muitas inquietações. As 

redes sociais têm uma importante tarefa no apoio, incluindo-se aí também o apoio dos 

profissionais de saúde, em especial, a figura da enfermagem, a ser discutida com mais ênfase na 

próxima categoria. 

 

2.3- As contribuições do enfermeiro nas redes sociais dos adolescentes em condições crônicas 

 

Os estudos selecionados para esta categoria podem ser encontrados de maneira  

resumida no Quadro V (APÊNDICE 3), onde Tong, et al. (2009) e Svavarsdottir; Tryggvadottir; 

Sigurdardottir, (2012) abordaram a participação do enfermeiro na forma de enfrentamento das 

condições crônicas vividas pelos adolescentes.  

Um estudo de caso controle mostrou que os pais que recebiam intervenções 

comunicativas dos enfermeiros tinham uma nova maneira de lidar com os filhos diante da 

cronicidade, diferenciando-os em comportamento dos pais que não tinham essa conversa 

terapêutica, mesmo que de poucos minutos. Eles recebiam as informações e repassavam aos 

filhos e estes, por sua vez, tinham uma melhora de enfrentamento em relação ao seu diagnóstico 

(SVAVARSDOTTIR; TRYGGVADOTTIR; SIGURDARDOTTIR, 2012). 

A informação só tem sentido e só se concretiza se provoca redução de incerteza no 

receptor (BRANCO,2006). Logo, o enfermeiro, ao esclarecer dúvidas, orientar a respeito das 

possíveis ocorrências que o adolescente enfrentará e explicar aos responsáveis sobre a saúde do 

paciente, tirando as incertezas, concretizará o processo da informação. O emissor é aquele que 

tem por objetivo levar informação ao receptor e que, para tanto, lançará mão dos seus 

conhecimentos técnicos sobre os canais disponíveis e sobre as características do receptor 

(BRANCO,2006). 

Assim, o profissional de saúde, ao transmitir seus conhecimentos a respeito do 

diagnóstico do adolescente, utilizando os meios adequados para repassar essa informação, seja 

através das mídias ou da linguagem falada ou escrita, interferirá de forma positiva na vida dos 

familiares e de todos os envolvidos no tratamento desse indivíduo. Deve-se considerar também a 

educação em saúde baseada na Web como uma possível ferramenta eficaz para os enfermeiros 
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usarem com os pacientes, uma vez que oferece uma variedade de vantagens sobre os materiais 

impressos (O’CONNER-VON, 2009). 

Observou-se, igualmente, a valorização pelos pais dos enfermeiros atenciosos e 

dedicados, desenvolvedores de um bom relacionamento com a criança doente, fortalecido pela 

troca de informações e experiências (VELDEN; KALED, 2013). 

É papel do enfermeiro orientar e estimular o vínculo social dos pacientes, uma vez que 

esses laços afetivos contribuem também para a melhoria do quadro de saúde do adolescente. 

Além das orientações referentes ao diagnóstico, o enfermeiro pode fornecer o apoio emocional, o 

afeto, conselho e opiniões, tudo como cuidado ao indivíduo com o foco em atender as 

necessidades tanto dos pais como dos próprios adolescentes.  

Faz-se necessária a participação e inclusão desse profissional nas redes sociais dos 

adolescentes, pois este recurso beneficia pessoas as quais ficam restritas a um determinado 

espaço, impossibilitadas de alguma forma de acessar ao meio social real (SANTOS; TAVARES, 

2013). E ainda, os pacientes podem procurar sites de redes sociais desenvolvidos e monitorados 

por profissionais de saúde para promover a troca de informações precisas e imparciais
 
(GREEN 

et. al, 2011), pois a preocupação sobre a veracidade das informações na internet são 

frequentemente manifestadas, tendo como sugestão para solução desse problema de 

credibilidade, a participação de profissionais de saúde mais envolvidos em grupos de apoio na 

internet (RAVERT: HANCOCK e INGERSOLL, 2004). 

Na enfermagem o inter-relacionamento é propositalmente direcionado para fortalecer o 

estar bem ou o estar melhor de uma pessoa com necessidades percebidas relativas à qualidade de 

vida de saúde-doença (GEORGE e Col., 2000).  Tal interação dos seres humanos, proveniente do 

apoio social, vem a ser um elemento essencial na doença crônica tanto para o paciente quanto 

para a família. As pessoas possuidoras de boas redes sociais aprendem a lidar melhor com o 

estresse gerado pela doença, buscando desenvolver respostas para o seu enfrentamento da doença 

(HERRERA et al, 2012). 

Com base na revisão integrativa realizada, descobrimos que rede social não é um termo 

fácil de definir, porém é ampla e fácil de identificar no cotidiano, por ser representada em 

diferentes formas. Além disso, é possível ainda adotar a rede social virtual, como um espaço na 

internet capaz de se tornar uma ferramenta de grande valia tanto para os profissionais de saúde 

quanto para os envolvidos no processo de saúde e doença do adolescente. Esta ferramenta tem 
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contribuído para melhorar a forma de enfrentamento de adolescentes que convivem com a 

doença crônica, que não é uma situação fácil de ser trabalhada. 

As redes podem ser instituições, grupos de socialização grandes ou pequenos, antigos 

ou adquiridos com as situações da vida de cada ser humano. Foi possível neste trabalho 

apresentar a importância do envolvimento do enfermeiro nessas redes, bem como os incentivos 

dos familiares, responsáveis e pacientes na manutenção desses laços afetivos, pois os mesmos 

promovem a melhoria e o bem-estar de todos. 

Faz toda a diferença o envolvimento do enfermeiro nessas redes, pois esses profissionais 

desenvolvem papéis importantes como a prática educativa, além da manutenção dos laços 

afetivos ao promoverem incentivos aos adolescentes que convivem com a doença crônica, assim 

como aos seus familiares e ou   responsáveis, contribuindo dessa forma para a melhoria e o bem-

estar dos mesmos. Portanto, fazem-se necessárias incentivos a novas pesquisas sobre esta 

temática a fim de proporcionar contribuições através das redes sociais a esse público tão especial 

que é o adolescente. 
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“É, quando eu fiquei sabendo que tinha problema, eu fiquei tranquilo. E gosto de facebook e 

soltar pipa” (Apolo). 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

3.1 Adolescência 

 

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF -, (2011a) 

considera-se que a adolescência pode ser dividida em duas etapas: fase inicial e fase final da 

adolescência. A fase inicial compreende o período cronológico dos 10 aos 14 anos de idade; já a 

fase final da adolescência compreende a idade dos 15 aos 19 anos. Essa diferenciação ocorre 

porque há um distanciamento do adolescente mais jovem para o adolescente mais velho. 

Ainda para UNICEF (2011a), na fase inicial começam as mudanças físicas, normalmente 

com uma aceleração repentina do crescimento, seguida pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais 

e das características sexuais secundárias. Essas mudanças externas frequentemente são bastante 

óbvias e podem ser motivo de ansiedade, assim como de entusiasmo ou orgulho para o indivíduo 

cujo corpo está passando pela transformação.  

A outra fase, fase final da adolescência, se estende dos 15 aos 19 anos, é caracterizada pela 

formação de opiniões, diminuição das influências externas e organização do pensamento, pois: 

[...] O cérebro continua a desenvolver-se e a reorganizar-se, e a capacidade de 

pensamento analítico e reflexivo é bastante ampliada. No início dessa fase, as 

opiniões dos membros de seu grupo ainda são importantes, mas essa influência 

diminui à medida que o adolescente adquire maior clareza e confiança em sua 

própria identidade e em suas opiniões. Outro aspecto do desenvolvimento 

explosivo do cérebro, que ocorre durante a adolescência, é que esse órgão pode 

ser séria e permanentemente prejudicado pelo consumo excessivo de drogas e 

álcool. (UNICEF; 2011a, p.6) 

 

 

No Brasil, em 2011, foi publicado o relatório da UNICEF, que analisa a situação da 

adolescência brasileira. O resultado apresentou a existência, no Brasil, de 21 milhões de meninos 

e meninas entre 12 e 18 anos (incompletos), ou seja, a maior população de adolescentes na 

história do país (UNICEF, 2011b). As informações do último censo (Censo demográfico de 

2010) mostram que cerca de 30% da população brasileira encontra-se abaixo dos 19 anos (INCA, 

2014). 

Em se tratando da saúde do adolescente, Silber (1997) refere que foi em meados do século 

XIX que se desenvolveu o conceito moderno de adolescência, definindo-a como um fenômeno 
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biopsicossocial. Os primeiros serviços de saúde, destinados exclusivamente ao cuidado dos 

adolescentes foram organizados nas escolas masculinas da Inglaterra. 

Rezende; Schall; Modena (2009, p.88), comentam que “a adolescência passou a ser 

estudada cientificamente a partir das décadas de 1940 e 1950 para avaliação do crescimento e 

desenvolvimento”. O conceito de crescimento diferencia-se de desenvolvimento nos seguintes 

aspectos: 

Crescimento é o processo caracterizado pelo aumento do físico do corpo, pelo 

tamanho e número de células de todos os órgãos e sistemas, que se inicia na 

concepção e prossegue na vida toda. [...] O desenvolvimento é o aumento da 

capacidade do indivíduo para realizar funções cada vez mais complexas. É 

também chamado de maturação ou diferenciação. É um fenômeno qualitativo 

que pode ser avaliado por testes funcionais. Na prática, a observação do 

desenvolvimento se faz testando aquisições neurológicas, psicomotoras e 

intelectuais que, em última instância, refletem o desenvolvimento do sistema 

nervoso. (PROSAD,1996, p. 14e15) 

 

 

Desde a década de 80, o Brasil dispõe de um programa exclusivo para cuidar da saúde do 

adolescente, conhecido como Programa de Saúde do Adolescente –PROSAD. Este programa foi 

oficializado no dia cinco de outubro de 1988 pelo Ministério da Saúde e tem a seguinte 

finalidade: 

[...] Promover, integrar, apoiar e incentivar as práticas nos locais onde será feita 

a implantação e onde essas atividades já vêm sendo desenvolvidas, seja nos 

estados, municípios, universidades, organizações não-governamentais e outras 

instituições. Deve interagir com outros setores no sentido da promoção da 

saúde, da identificação dos grupos de riscos, detecção precoce dos agravos, 

tratamento adequado e reabilitação dos indivíduos dessa faixa etária, sempre de 

forma integral, multissetorial e interdisciplinar (PROSAD, 1996, p.6). 

 

 

    No Rio de Janeiro, o PROSAD se originou em 1986, antes mesmo do Ministério da Saúde 

criar o programa. No início dos anos 70, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

iniciou um projeto de atenção ao adolescente, com a atuação de estudantes de medicina, 

psicologia e enfermagem no nível hospitalar. Este projeto foi institucionalizado em 1974, com a 

criação da Unidade Clínica de Adolescentes (UCA) e, em 1995, a UCA tornou-se o Núcleo de 

Estudos da Saúde do Adolescente (NESA), um programa da Universidade, ligado ao Centro 

Biomédico (RUZANY; 2000). 

Segundo Nogueira et al. (2011), a adolescência não é apenas mais uma fase do 

desenvolvimento humano em que mudanças físicas e biológicas acontecem, é também um 

processo em que o indivíduo desperta de um período latente e acorda para um mundo repleto de 
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novas e possíveis realidades. Assim, a adolescência é mais que uma faixa etária de início na 

puberdade que tem seu término na fase adulta e carece de atenção e cuidados especiais. 

Para Balistieri, Tavares (2013), a “adolescência é um período da vida em que várias 

dificuldades surgem, já que é quando ocorre a transição entre a infância e a vida adulta”, e ainda, 

os adolescentes não são vistos como adultos nem como crianças, sendo esse um dos fatores para 

a ocorrência de inúmeros conflitos internos. 

A adolescência é também o período da existência em que o sujeito pode iniciar o contato 

com o mundo externo sem que, aparentemente, tenha que assumir as responsabilidades da vida 

adulta. Esta circunstância é de extraordinária ambivalência visto que, se por um lado não lhe é 

exigido assumir os compromissos da vida adulta, por outro não lhe é permitido “comportar-se” 

como uma criança (RUZANY, 2000). 

Neste sentido, nem sempre os adolescentes estão preparados para as novas situações e seus 

contextos. Assim, pode ser que alguns adolescentes saibam lidar com os vários desafios sem uma 

marcante alteração no seu bem estar psicológico, porém, em outras condições, pode ser 

provocada nesses jovens, uma exaustão física, emocional, cognitiva e social por serem exigidos 

esforços para adaptação a essa nova condição de vida (SILVA; SILVA, 2011). 

Por ser uma fase com desafios tanto para o adolescente quanto aos constituintes do seu 

vínculo afetivo, é necessário compreender as possíveis mudanças naturais decorrentes da 

transição da fase infantil à fase adulta, para lidar de forma mais favorável com ambos os lados 

em casos de intercorrências como, por exemplo, uma doença crônica. 

 

 

3.2 Doenças crônicas: menção epidemiológica 

 

As DCNT vêm aumentando cada vez mais. Em 1998, elas foram responsáveis por 66,0% 

dos anos de vida com qualidade de vida que são perdidos devido à doença (DALY
1
). Em 2005, 

só no estado de Minas Gerais elas foram responsáveis por 75,0 % dos DALY. Em resposta a esse 

desafio de grande magnitude, o Governo brasileiro criou “O Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das DCNT no Brasil 2011-2022 (SCHIMIDT; DUCAN, 2011a). 

                                                 
1
 DALY (Disability-Adjusted Life Years) constitui um indicador composto na medida em que combina dados de 

mortalidade (anos de vida perdidos por óbito precoce) com dados de morbidade (grau e tempo de incapacidade 

devido a uma dada patologia). In FILHO, N.A. O conceito de saúde: ponto-cego da epidemiologia? Rev. bras. 

epidemiol.v.3,n.1-3.São Paulo 2000. Disponível em <www.scielo.com.br> Acesso em 04 mar 2014.  

http://www.scielo.com.br/
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Entre as DCNT existentes, serão abordadas neste trabalho a doença renal crônica, o câncer, 

as cardiovasculares, e o lúpus. Como são patologias consideradas de alta complexidade e 

incidência, em se tratando de adolescentes, esse cuidado deve ser dobrado. 

A doença renal crônica (DRC) é um importante problema de Saúde Pública no mundo e 

particularmente para o Brasil. Em sua fase mais avançada, chamada de doença renal crônica 

terminal (DRCT) ou estágio final de doença renal (EFDR), ocorre perda progressiva e 

irreversível da função renal. Nessa fase mais avançada, os pacientes necessitam de uma terapia 

renal substitutiva (TRS) para sua sobrevivência (MOURA, et al. 2014). 

Para a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira (2012), a doença ou insuficiência renal 

crônica é a perda lenta e gradual das funções renais. Quando não identificada e tratada, pode 

levar à paralisação dos rins.  

Para Guyton & Hall (2006), as doenças renais podem ser divididas em dois grupos 

categóricos principais, a Insuficiência Renal Aguda (IRA) e a Insuficiência Renal Crônica (IRC). 

Porém, a IRA se subdivide em outras três categorias, a IRA pré-renal, IRA intrarrenal e a IRA 

pós-renal. IRA pré-renal pode ser consequência de insuficiência cardíaca com redução do débito 

cardíaco e pressão sanguínea baixa, ou de condições associadas ao menor volume de sangue e 

pressão sanguínea baixa, como hemorragias graves. Já a Insuficiência renal aguda intrarrenal é 

decorrente de anormalidades nos próprios rins, incluindo as que afetam os vasos sanguíneos, os 

glomérulos ou túbulos. 

 A Insuficiência renal aguda pós-renal é decorrente da obstrução do sistema coletor de 

urina em qualquer ponto, desde os cálices até a saída da bexiga. A causa mais comum de 

obstrução do trato urinário fora do rim são cálculos renais causados pela precipitação de cálcio, 

de urato ou de cistina (GUYTON & HALL, 2006). 

Em relação às doenças renais crônicas Guyton & Hall (2006) descrevem o seguinte: 

A insuficiência renal crônica resulta da perda progressiva e irreversível de 

grande número de néfrons funcionais. [...] Em geral, a insuficiência renal 

crônica, assim como a insuficiência renal aguda, pode ocorrer devido a 

distúrbios nos vasos sanguíneos, nos glomérulos, nos túbulos, no interstício 

renal e no trato urinário inferior. A despeito da grande variedade de doenças 

capazes de levar à insuficiência renal crônica, o resultado final é essencialmente 

o mesmo – a redução do número de néfrons (GUYTON& HALL, 2006; p. 404). 

 

 “A perda grave da função renal, aguda ou crônica, é uma ameaça à vida e requer a 

remoção de resíduos tóxicos e a restauração do volume e da composição de líquidos corpóreos 

normais. Isso pode ser feito por diálise, um rim artificial”. Considerando a perda permanente da 
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função renal, é visto ainda, como melhor forma de tratamento e restauração do tecido renal 

funcional o transplante renal (GUYTON & HALL,2006). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), em seu censo de diálise 2013, o 

total estimado de pacientes dialíticos passou de 42.695 no ano 2000 para 100.397 no ano 2013. 

Dos 50.961 pacientes que responderam o censo da SBN, 16% são atendidos por outros 

convênios, e 84%, cerca de são assistidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS (Sociedade 

Brasileira de Nefrologia, 2014). 

Ainda para a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira (2012) e para a National Kidney 

Foundation (2010), a doença renal crônica está associada a duas doenças de alta incidência na 

população brasileira: hipertensão arterial e diabetes. Como o rim é um dos responsáveis pelo 

controle da pressão arterial, quando ele não funciona adequadamente há alteração nos níveis de 

pressão. A mudança dos níveis de pressão também sobrecarrega os rins. Portanto, a hipertensão 

pode ser a causa ou a consequência da disfunção renal, e seu controle é fundamental para a 

prevenção da doença.  

Para a National Kidney Foundation (2010), o estágio da insuficiência renal crônica pode 

ser determinado pela taxa de filtração glomerular (TFG), onde são encontradas seis fases 

possíveis, o número da TFG informa ao médico o nível da função renal. À medida que a 

insuficiência renal progride, o número da TFG diminui.  

 

 Afecções renais (por exemplo, proteína na urina) com TFG normal 90 ou acima. 

 Afecções renais com leve redução na TFG 60 a 89 

 Redução moderada da TFG 30 a 59 

 Redução grave da TFG 15 a 29 

 Falência renal Menos de 15 

 

No que concerne ao tratamento, suas atuais modalidades para a DRC são: a) conservadora 

– dieta e medicamentos; b) dialítico, nessa modalidade encontra-se a hemodiálise (HD), diálise 

peritoneal (DP), diálise peritoneal intermitente (DPI), diálise peritoneal ambulatorial contínua 

(DPAC), e diálise peritoneal automatizada (DPA); e c) transplante renal (TR) onde o doador 

pode ser vivo ou doador cadáver (MOURA, et al.2009). 

A diálise peritoneal (DP) filtra o sangue, removendo fluidos excedentes através de um 

dos filtros naturais do próprio organismo, a membrana peritoneal, a qual reveste a cavidade 

abdominal. Um cateter flexível é colocado no abdômen do paciente e, por meio desse cateter, 
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insere-se uma solução conhecida como “banho de diálise”. A solução entra em contato com a 

membrana peritoneal, a qual filtra os resíduos e fluidos do sangue. Após um período de 

permanência na cavidade abdominal, o banho de diálise fica saturado sendo drenado e 

substituído por uma solução limpa (Baxter-Brasil, 2014; SBN, 2014).  

Os procedimentos de infusão e drenagem da solução são realizados pelo próprio paciente, 

de acordo com a prescrição médica. Pode ser um processo contínuo, realizado manualmente pelo 

indivíduo, diversas vezes ao dia (Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua – DPAC) ou 

realizado com a ajuda de uma máquina, portátil, de forma automática, durante a noite (Diálise 

Peritoneal Automática – DPA), (Baxter-Brasil, 2014; SBN, 2014) 

 Já a hemodiálise é o processo de remoção do excesso de líquidos e de substâncias tóxicas 

do sangue que ocorre fora do organismo. O sangue é removido do corpo por um tubo e 

bombeado por uma máquina por meio de um dialisador, também conhecido como “rim 

artificial”. Após o processo de filtração, o sangue retorna ao corpo do paciente, através de outro 

tubo (Baxter-Brasil, 2014). Para que o sangue seja filtrado, é necessária a colocação de um 

cateter ou a confecção de uma fístula arteriovenosa, a qual torna a veia mais calibrosa e permite 

um fluxo sanguíneo mais rápido (SBN, 2014; Baxter-Brasil, 2014).  

Outra medida de tratamento para o paciente que convive com a doença renal crônica é o 

transplante. A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos-ABTO (2013), define transplante 

como um procedimento cirúrgico que consiste na transferência de um órgão ou tecido de um 

indivíduo para outro, com o objetivo de substituir ou compensar uma função perdida. No 

transplante renal, implanta-se um rim saudável em um paciente portador de doença renal crônica 

terminal (DRCT). É o tratamento de escolha para pacientes com DRCT que não apresentem 

contraindicações ao procedimento e, além de ser mais custo-efetivo do que os tratamentos 

dialíticos, oferece melhor sobrevida e qualidade de vida (Machado, 2007). 

Uma pessoa que convive com doença crônica tem um grande desafio pela frente. As 

alterações que ocorrem no cotidiano devido à nova situação são bastante significativas. Tais 

mudanças ocorrem no lar com a família, na escola, com os amigos, em todos os aspectos em que 

o indivíduo tenha laços afetivos. Essa situação fica mais delicada ainda quando um adolescente 

está vivendo essa condição crônica, pois como vimos anteriormente, não é simples “viver a 

adolescência” por se tratar de uma fase complexa, cheia de incertezas e descobertas. 

Tendo em vista esta complexidade, são incontáveis as dificuldades emocionais de um 

adolescente que convive com uma enfermidade crônica. É fundamental utilizar todas as 
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ferramentas disponíveis a fim de minimizar os traumas decorrentes dessa condição. Segundo a 

National Kidney Foundation (2010), o paciente não precisa enfrentar a DRC sozinho, e ainda, 

precisa aprender o máximo sobre a doença e o tratamento. Saber o que esperar e o que é possível 

fazer, ajuda a dar um sentimento de controle sobre a doença. 

Já o problema do câncer no Brasil ganha relevância pelo perfil epidemiológico que essa 

doença vem apresentando e, com isso, o tema conquista espaço nas agendas políticas e técnicas 

de todas as esferas de governo (INCA,2014). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a palavra câncer não se limita a uma patologia: 

Câncer é um nome dado ao amplo conjunto de mais de 100 diferentes 

tipos de doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células 

anormais com potencial invasivo. Além disso, sua origem se dá por 

condições multifatoriais. Esses fatores causais podem agir em conjunto ou 

em sequência para iniciar ou promover o câncer (carcinogênese), (INCA, 

2014, p.25). 

 

Sobre a estimativa de casos novos para o ano de 2014, o INCA (2014) descreve o 

seguinte: 

Estima-se para o Brasil, no ano de 2014, 394,450 casos novos de câncer, 

excluindo-se os tumores de pele não melanoma. Como percentual mediano 

de tumores pediátricos observado nos Registros de Câncer de Base 

Populacional (RCBP) brasileiros encontra-se próximo dos 3%, depreende-

se, portanto que ocorrerão cerca de 11.840 casos novos de câncer em 

crianças e adolescentes até 19 anos (INCA, 2014, p.53) 

 

Um tipo de câncer selecionado para ser apresentado de modo mais detalhado, por ser 

presente em um participante da pesquisa, é o Linfoma de Hodgkin- LH.  Também chamado de 

doença de Hodgkin, compreende uma variedade de doenças com os padrões de incidência que 

variam entre as populações (INCA, 2014).  

Com predomínio linfocítico nodular, o linfoma de Hodgkin responde por 

aproximadamente 5% de todos os LH. O diagnóstico exige confirmação por patologista 

experimentado, pois de acordo com o maior estudo já realizado, com 426 pacientes inicialmente 

incluídos em 17 países da América do Norte e Europa, 49% dos casos foram reclassificados após 

a revisão histopatológica (SPECTOR, 2009). 

Ainda para Spector (2009), a doença é localizada e assintomática ao diagnóstico na 

maioria dos casos. O curso clínico se caracteriza por altas taxas de resposta, tendência a recaídas 

tardias e risco de progressão histológica para linfoma de grandes células. Em crianças e 
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adolescentes, muitos têm proposto o tratamento local, se possível com excisão cirúrgica 

completa, seguida de monitoramento clínico. 

A última estimativa mundial apontou que, em 2012, ocorreram 659 mil casos novos, 

sendo 385 mil no sexo masculino e 274 mil no sexo feminino, e 254 óbitos por esse tipo de 

câncer, confirmando assim o estudo de Santos et al. (2008), que nos indica que o predomínio da 

doença se dá no sexo masculino. As mais altas taxas de incidência estão na América do Norte, 

partes da Europa e Austrália/ Nova Zelândia, enquanto as mais baixas foram observadas em 

regiões menos desenvolvidas (INCA, 2014). 

 A variação etária da incidência do LH apresenta uma distribuição bimodal, tendo seu 

primeiro pico etário entre 15 e 35 anos e o segundo acima dos 60 anos. Esse padrão de 

distribuição sugere que o LH possui, pelo menos, entidades morfológicas diferentes 

(INCA,2014).  

Os linfomas representam a terceira neoplasia maligna mais frequentemente diagnosticada 

em crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 15 anos, sendo 60% dos casos representados 

pelos linfomas não-Hodgkin (LNH) e 40% pelos linfomas de Hodgkin. (PEDROSA, 2007). 

O INCA (2014) relata que em países menos desenvolvidos, esse primeiro pico etário 

tende a ser observado em faixas etárias mais baixas. As infecções virais desempenham um 

importante papel etiológico no surgimento do LH. A diminuição ou o atraso a exposições 

infecciosas durante a infância podem estar associados ao desenvolvimento do LH.  

Essa doença crônica é a quarta causa de morte entre crianças e adolescentes no Brasil, 

sendo a segunda causa mais frequente de óbito, em nosso país, na faixa etária de 5 a 9 anos, em 

que são apenas menos frequentes do que as mortes por causas externas (PEDROSA, 2007).  

Ao se tratar de adolescente, Presti et al. (2012) mencionam que a taxa de sobrevida dos 

adolescentes com neoplasias malignas é inferior à das outras faixas etárias, provavelmente pela 

dificuldade ao acesso a centros de oncologia e por políticas de saúde voltadas apenas para 

crianças e adultos. No Brasil, por causa de sua magnitude, essa enfermidade tem demandado a 

necessidade de aprofundar o olhar sobre a cronicidade da doença (REZENDE; SCHALL; 

MODENA, 2011). 

Ainda segundo as autoras supracitadas, os tumores malignos mais frequentes em 

adolescentes são os linfomas, seguidos das leucemias, tumores do Sistema Nervoso Central-SNC 

e tumores ósseos. Atualmente, o adolescente é visto como um ser em fase de crescimento físico, 

emocional e intelectual, todavia, com o surgimento da doença, esse desenvolvimento é 
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interrompido e surge a possibilidade da morte, constituindo assim, nesse processo, o adoecer e 

adolescer (REZENDE; SCHALL; MODENA, 2011). 

Já as doenças cardiovasculares (DCV) são preocupantes por serem responsáveis por mais 

de 1/3 das mortes no Brasil. A hipertensão arterial atinge, no Brasil, mais de 20 milhões de 

pessoas. Evidências recentes apontam que a hipertensão arterial, dita primária ou essencial, tem 

início na infância, e inquéritos em escolares mostram que 2 a 3% das crianças já apresentam 

níveis elevados de pressão arterial sistólica e diastólica (MENDES et al., 2006). 

Essa alta frequência do problema coloca o Brasil entre os 10 países com maior índice de 

mortes por doenças cardiovasculares (GOMES,2011). Apesar de ser a principal causa de morte 

no Brasil, a mortalidade das DCV vem caindo nas últimas décadas, sendo que a redução da 

mortalidade foi maior nas regiões Sul e Sudeste e na faixa etária acima de 60 anos (MANSUR & 

FAVARATO, 2012). 

As doenças cardiovasculares são aquelas que afetam o coração e as artérias, como por 

exemplo, o infarto, acidente vascular cerebral, e também arritmias cardíacas, isquemias ou 

anginas. A principal característica das doenças cardiovasculares é a presença da aterosclerose, 

acúmulo de placas de gorduras nas artérias ao longo dos anos que impede a passagem do sangue 

(GOMES, 2011). 

Segundo Van Eyken e Moraes (2011), são considerados como os mais importantes 

fatores que apresentam alta prevalência em muitas populações: os que têm impacto independente 

e significante no risco para doenças isquêmicas e acidente vascular cerebral e os modificáveis ou 

passíveis de controle. O controle do diabetes mellitus, da obesidade, da inatividade física, do uso 

do tabaco, da hiperlipidemia e da hipertensão arterial vem sendo enfatizado por apresentarem 

esses três critérios de relevância. 

No Brasil, a prevalência de adolescentes com níveis insuficientes de atividade física varia 

de 39% a 93,5%. Embora as DCV tenham manifestação clínica na idade adulta, crescem as 

evidências de que os fatores de risco surgem cada vez mais cedo e se estendem às idades 

posteriores (BECK et al., 2011). 

Estudos envolvendo adolescentes mostram que a obesidade relaciona-se com níveis 

adversos de lipídios e com lesões ateroscleróticas nas artérias coronarianas e aorta, em diferentes 

graus (RAMOS et al. 2011). A prevenção às DCV por meio da implementação de propostas 

depende das características da população. Por isso, levantamentos epidemiológicos são 

essenciais para o êxito e otimização de programas por permitirem conhecer as especificidades 
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culturais, demográficas e socioeconômicas de cada região (BECK et al., 2011). 

Outro fator de risco para as doenças cardiovasculares trata-se do tabagismo. Embora a 

propaganda de cigarros esteja proibida nos meios de comunicação, ela grassa nas mídias, jogos 

eletrônicos, telenovelas, seriados e filmes. Segundo um estudo, o número de inserções de cenas 

com atores fumando tem aumentado nas últimas décadas, e os adolescentes que as assistem têm 

maior probabilidade de se tornarem fumantes (ARAÚJO, 2010). 

Ainda para Araújo (2010), a indústria promove propagandas e outras estratégias de 

marketing que associam o ato de fumar ao rito de passagem para o mundo adulto e o cigarro 

como um ícone de amadurecimento e ideal de autoimagem, incentivando a experimentação.  

Por último, não menos importante, temos o lúpus. Uma doença crônica presente em 

muitos adolescentes no cenário deste estudo. 

Os seres humanos, como um todo, apresentam um sistema imunológico ativo, fazendo 

com que o corpo monte uma resposta eficaz contra qualquer antígeno, eliminando elementos 

estranhos, mas, no entanto, o sistema imune falha em reconhecer o próprio organismo 

provocando as chamadas doenças autoimunes (VIANNA, SIMÕES E INFORZATO, 2010) 

Dentre as doenças autoimunes inflamatórias sistêmicas estão incluídas a artrite 

reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a dermatomiosite, a polimiosite, a esclerose sistêmica 

e as vasculites (GALINDO E VEIGA, 2010). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (2011), são reconhecidos dois tipos 

principais de lúpus: o cutâneo, que se manifesta apenas com manchas na pele (geralmente 

avermelhadas ou eritematosas, daí o nome lúpus eritematoso), principalmente nas áreas que 

ficam expostas à luz solar (rosto, orelhas, colo (“V” do decote e nos braços) e o sistêmico, no 

qual um ou mais órgãos internos são acometidos. 

O lúpus pode incidir em pessoas de qualquer idade, raça e sexo, porém as mulheres são 

muito mais acometidas. Ocorre principalmente entre 20 e 45 anos, sendo um pouco mais 

frequente em pessoas mestiças e nos afrodescendentes. No Brasil, não dispomos de números 

exatos, mas as estimativas indicam que existem cerca de 65.000 pessoas com lúpus, sendo a 

maioria mulheres (Sociedade Brasileira de Reumatologia, 2011). 

 Acredita-se assim que uma a cada 1.700 mulheres no Brasil tenha a doença. Desta forma, 

em uma cidade como o Rio de Janeiro teríamos cerca de 4.000 pessoas com lúpus e em São 

Paulo aproximadamente 6.000. Por essa razão, para os reumatologistas, o lúpus é uma doença 

razoavelmente comum no seu dia-a-dia (Sociedade Brasileira de Reumatologia, 2011). 
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 O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune de etiologia 

desconhecida podendo afetar diversos órgãos e sistemas: a pele, as articulações, os rins dentre 

outros. Há um descontrole do sistema imunológico que se dá através de vários fatores: genéticos, 

ambientais e hormonais (LOPES; TERZI, 2013). De acordo com Souza, Silva e Partata (2011), o 

diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico é muito complexo, uma vez que, sinais e sintomas 

clínicos são extremamente variados. 

Como os sintomas do LES são diversos e tipicamente variam em intensidade de acordo 

com a fase de atividade ou remissão da doença, é muito comum que a pessoa apresente 

manifestações gerais como cansaço, desânimo, febre baixa (mas raramente, pode ser alta), 

emagrecimento e perda de apetite. As manifestações podem ocorrer devido a inflamação na pele, 

articulações (juntas), rins, nervos, cérebro e membranas que recobrem o pulmão (pleura) e o 

coração (pericárdio), (Sociedade Brasileira de Reumatologia, 2011). 

Outras manifestações - apresentadas pela Sociedade Brasileira de Reumatologia (2011) - 

podem ocorrer devido à diminuição das células do sangue (glóbulos vermelhos e brancos), 

devido a anticorpos contra essas células. Esses sintomas podem surgir isoladamente ou em 

conjunto e podem ocorrer ao mesmo tempo ou de forma sequencial. Crianças, adolescentes ou 

mesmo adultos podem apresentar inchação dos gânglios (ínguas), que geralmente é 

acompanhada por febre e pode ser confundida com os sintomas de infecções como a rubéola ou 

mononucleose. 

O tratamento visa restabelecer a homeostase imunológica controlando o sistema e 

preservando órgãos, evitando também os efeitos colaterais do tratamento prolongado da doença, 

independentemente do órgão ou do sistema afetado. O uso contínuo de antimaláricos, 

preferencialmente do sulfato de hidroxicloroquina, é indicado com a finalidade de reduzir a 

atividade da doença e tentar poupar o uso de corticoide. Além dos antimaláricos, os 

glicocorticoides são os fármacos mais utilizados no tratamento e as suas doses diárias variam de 

acordo com a gravidade de cada caso (BORBA et al. 2008). 

Ainda em relação ao tratamento, ele não se restringe apenas aos antimaláricos e 

corticosteroides, a utilização dos imunossupressores: azatioprina, ciclosporina e pulsoterapia 

com ciclofosfamida contribuem para redução de novos surtos. Um outro fator, muito importante 

no tratamento, é a mudança dos hábitos de vida, informar o paciente e os familiares o que é a 

doença, sua evolução, transmitir ao paciente otimismo e motivação para o tratamento, o repouso 

nos períodos de atividade sistêmica da doença, o uso de guarda-sol, bonés e protetor solar contra 
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a luz solar e evitar o tabagismo, são orientações que fundamental relevância no tratamento da 

doença. Com os progressos no tratamento tem ocorrido redução das lesões e aumentando 

consideravelmente a sobrevida do paciente (RIBEIRO et al., 2008). 

De acordo com a descrição de cada doença crônica podemos entender um pouco da 

complexidade vivida pelo adolescente, que precisa lidar, além dessa dificuldade, com o 

descobrimento do próprio corpo, limitações e as mudanças físicas e mentais que os bombardeiam 

constantemente. Dessa forma, o apoio, a informação, e o cuidado são essenciais para consigam 

passar por essa etapa da vida com mais leveza. 

 

3.3 Redes Sociais e Redes Sociais Virtuais no enfrentamento da Doença Crônica 

 

Neste tópico, são apresentadas as distinções existentes entre mídia social, rede social e 

apoio social. Embora esse conceito se entrelace em algum momento e pareça um único ponto, 

vale ressaltar que eles se diferem. 

Stotz (2009), para fins reflexivos, relata sobre as redes sociais como conceito de junção. 

Após uma pesquisa em teses, dissertações e artigos, encontraram-se duas classificações de redes 

sociais: as primárias e as secundárias. Elas podem se organizar de forma local, municipal e 

nacional. Sob várias interferências, implicam-se os dois tipos de redes:  

 As redes primárias dizem respeito às relações significativas que uma ou mais 

pessoas estabelecem cotidianamente ao longo de suas vidas (relações de 

familiaridade, parentesco, vizinhança, amizade etc.) e que respondem ao processo 

de socialização dos indivíduos. O processo é autônomo, espontâneo e informal. 

 As redes secundárias formam-se pela atuação coletiva de grupos, instituições e 

movimentos que defendem direitos comuns.  

Para Both (1976), rede (network) é um termo usado que descreve um conjunto de 

relacionamentos sociais para os quais não existe uma fronteira comum. As redes sociais referem-

se, portanto, às possibilidades de ação abertas aos indivíduos pela estrutura. 

Stotz (2009) descreve que as redes têm objetivos, métodos e valores distintos, isso vem a 

depender da posição social. Lechner (1997) assinala a importância das redes como meio para 

solucionar problema da regulação de interesses, e ainda, as redes permitem a coordenação 

horizontal entre atores diferentes interessados em um mesmo tema. 

As redes sociais são abrangidas como aquelas tecidas no habitual das relações, desejos, 
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interesses e expressões dos sujeitos no coletivo (MARTELETO, 2009). Associando a temática a 

ser estudada - doença crônica no adolescente -, há uma possibilidade de adotar novas redes 

sociais. Nas redes sociais virtuais, encontramos grupos com interesses comuns a fim da obtenção 

de informações para o enfrentamento do seu diagnóstico. 

Branco (2006, p.18) considera que “a Cibernética floresceu no período imediatamente 

anterior à Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se ao longo do conflito e atingiu o ápice cerca 

de dez anos após seu término”. Hoje, a Cibernética pode ser analisada como uma teoria que se 

dedicou a conceitos do que viria a configurar a própria Ciência da informação, como ela é 

conhecida atualmente. 

A Internet passou a ser utilizada na década de 60, nos Estados Unidos, para fins militares. 

A rede era uma precaução contra possíveis ataques ao país. Posteriormente, com os progressos 

tecnológicos e as pesquisas na área, o meio cresceu e além de ser usada como estratégia de 

defesa, passou a ser aproveitada por pesquisadores acadêmicos de diversas universidades do país 

(TEIXEIRA,2003). 

Segundo Pinho (2000), a Internet é formada pelas centenas de redes de computadores 

conectadas em diversos países do mundo para compartilhar a informação. Embora tenha iniciado 

com fins militares, a rede agora tem inúmeras funções, além do compartilhamento de 

informações. Através dela, é admissível a expressão de opinião, a interatividade de pessoas de 

diferentes países, a comunicação entre as empresas e seus consumidores, pesquisas acadêmicas, 

troca de informações, entre outros. 

A partir do surgimento da internet e sua utilização por acadêmicos e estrategistas, tornou-

se necessário a troca de informações para outros grupos, assim, o primeiro registro de troca de 

informações entre pessoas conectadas à rede foi através da Usenet, em 1976. Esse termo de 

origem inglesa “User Network”, que significa rede de usuários, vem a ser um conjunto de 

computadores e todas as redes que estão conectadas para a distribuição da informação (PINHO, 

2000). Branco (2006), diz que usuário vem a ser aquele que usa o que é produzido por aquele 

que detém o “saber”, o conhecimento técnico, que por sua vez é aquele que sabe de que o outro 

necessita.  

Para Roberto (2009), a chegada da web 2.0 proporcionou que os internautas fizessem 

parte do conteúdo exposto na internet. Um exemplo dessa participação é o uso das redes sociais. 

No Brasil, estima-se que mais de 10 milhões de usuários acessam sites sobre saúde regularmente. 

O uso comercial da internet no país iniciou-se em 1995 e, como em outros países, houve um 
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crescimento vertiginoso nos anos subsequentes, pois, ao contabilizar o número de indivíduos 

com acesso à rede do trabalho, de estabelecimentos de internet coletiva ou residência de amigos, 

o número referido pode chegar a 22,1 milhões (MORETTI et al., 2012). 

Pode-se considerar rede social uma página que consente ao usuário construir uma 

imagem que o representa na Internet por meio de um perfil no Orkut ou um blog pessoal por 

exemplo. Além disso, a interação entre participantes é feita por meio de comentários, cada um 

tem o livre arbítrio de opinar sobre o conteúdo disponibilizado nessas páginas e há uma 

exposição pública, ou seja, essa página fica disponível para todos que fazem parte da rede ou 

para o público em geral (ROBERTO, 2009). 

Ainda para Roberto (2009), uma das características de algumas redes sociais são as 

comunidades, que podem ser consideradas uma evolução dos fóruns de discussão. Por 

intermédio dessas comunidades que podem ser vistas em redes como o My Space, Facebook, e 

Blogger usuários com afinidades em comum desenvolvem discussões sobre um determinado 

tema o qual todos têm interesse. 

As redes sociais online têm substituído os métodos mais habituais de comunicação 

pessoal e profissional em diversos segmentos da sociedade de hoje. O alcance e imediatismo da 

mídia social facilita a disseminação do conhecimento, mas a utilidade das mídias sociais nas 

relações pessoais entre os pacientes e os prestadores ainda é incerto.  A mídia social é uma 

ferramenta poderosa e potencialmente útil em oncologia e outras especialidades clínicas, 

permitindo que os profissionais de saúde e usuários da rede virtual participem de grupos de 

interesse, e compartilhem informações (WIENER, et al. 2012)  

Essas atividades são muito frequentes nas redes como Facebook e Twitter, as mais 

populares da atualidade, que além de serem uma nova opção de ferramentas online que 

promovem o conteúdo gerado pelo usuário, possibilitam interação social e colaboração em 

tempo real (STELLEFSON, et al. 2013). Estas novas tecnologias, abrangidas pelo termo 

genérico de mídias sociais, correspondem aos blogs, redes sociais, compartilhamento virtual de 

fotos e uma diversidade de outros meios de comunicação, valendo ressaltar que  estão presentes 

em todo o orbe terrestre, havendo o Facebook ultrapassado, em 2012, um bilhão de usuários 

(GEORGE; ROVNIAK; KRASCHNESKI, 2013). 

Já o Twitter, lançado publicamente em Julho de 2006, é uma rede social que permite aos 

usuários postarem atualizações frequentes. Cada atualização está limitada a 140 caracteres e 

podem ser postadas através de três métodos: formulário web, mensagens instantâneas online, ou 
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mensagem de texto via telefone celular (SCANFELD D; SCANFELD V; LARSON, 2010). Os 

usuários do Twitter seguem atualizações uns dos outros, sendo possível pesquisar todas as 

atualizações por palavras-chave de interesse. Também é permitido divulgar informações, isso 

favorece para que cuidados com a saúde sejam apresentados para alcançar um grande público em 

um pequeno intervalo de tempo. 

Nordfeldt, et al. (2013) relata que as redes sociais podem ser especialmente úteis em 

alcançar pacientes adolescentes e jovens adultos. Para os adolescentes, a Internet tornou-se uma 

importante, confiável e valorizada ferramenta para obter informações sobre várias questões 

relacionadas à saúde, difíceis de obter utilizando-se outros recursos. Os jovens utilizam esse 

meio para obtenção de informações de forma indireta com o fornecedor da informação, por vezes 

não se expondo tanto e evitando que a timidez os impeçam de tirar as dúvidas que os inquietam. 

No entanto, o uso das mídias sociais, no que tange a sua utilização em ações de saúde, 

levanta desafios éticos, o que é absolutamente compreensível pela razão de ser realidade 

nascente, estando ainda em processo de incorporação e adaptação pela área do conhecimento da 

saúde e do cuidado, podendo ter consequências prejudiciais se não for sabiamente aproveitado e 

cultivado em suas potencialidades positivas, as quais são incontestavelmente inúmeras 

(WIENER, et al. 2012).    

Branco (2006) menciona que a expansão da internet, reduziu a qualidade da informação 

em função da agilidade para sua obtenção, o que implica muitas vezes em obter, mais 

rapidamente, informação errada e ainda, com a introdução da internet, páginas eletrônicas estão 

abarrotadas de dados e pouca informação. 

Entre os indivíduos com doença crônica, o uso da internet é visto como uma “primeira 

opção” para obter informações sobre saúde (HESSE, et al.2010). Essa facilidade de acesso às 

redes sociais possibilita que diversos usuários busquem conteúdos de seu interesse visando suprir 

suas necessidades no que diz respeito ao seu diagnóstico, com frequência maior que os demais 

pacientes, o público que convive com uma enfermidade crônica tem sido cada vez mais assíduo 

na obtenção de informação sobre saúde na internet. 

Blogs e fóruns online de discussão de saúde são as duas atividades de redes sociais mais 

populares para pessoas que convivem com a doença crônica, isso porque essas atividades 

permitem que o usuário da rede virtual possa pesquisar de forma rápida e profunda um tema de 

saúde sem ser preciso ter o conhecimento técnico avançado. Essas atividades ainda são muito 

frequentes nas redes como Facebook e Twitter (STELLEFSON, et al. 2013). 
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O Skype é uma ferramenta de teleconferência que tem sido adotado também como um 

canal de comunicação tanto para pacientes como para os profissionais de saúde, permitindo o 

compartilhamento de informações, apoio emocional e conselho sobre como manter a saúde e 

prevenir complicações à distância, colaborando com o trabalho de profissionais da saúde, 

cuidadores e pacientes (STELLEFSON, et al. 2013) 

Com o crescimento e pluralidade das redes virtuais, a disseminação de informação sobre 

saúde intensificou-se de modo desordenado e sem controle quanto à qualidade do conteúdo, 

tornando-se fundamental a participação de profissionais de saúde nesse novo campo para que 

este conteúdo repassado seja seguro e fidedigno. Assim, os enfermeiros têm a oportunidade de 

alargar seu âmbito funcional, entendendo esse novo espaço e do mesmo modo a sua importância 

nesta realidade emergente que demanda sua participação, encontrando maneiras de proteger a 

privacidade do paciente, a qualidade das informações, tudo conjugado com o seu necessário agir 

de maneira profissional nesse espaço público (LACHMAN ,2013). 

O quadro inserido em sequência apresenta, de maneira sintetizada, os conceitos sobre 

mídia social, rede social e apoio social. 

Quadro II: Síntese conceitual sobre Mídia Social, Rede Social e Apoio Social,2014. 
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É apropriada uma investigação sobre os benefícios e malefícios da comunicação virtual. 

Devido à rápida proliferação das mídias sociais e a facilidade de divulgação de informações pelo 

meio virtual, uma infinidade de plataformas é usada, o que gera um risco para o usuário da rede, 

que busca adquirir conhecimento e esclarecimento. São encontrados muitos conteúdos 

incoerentes com a realidade, o que torna essencial a participação de profissionais da saúde, como 

o enfermeiro, nas redes virtuais, para que os benefícios sejam superiores aos males ocasionados 

por dados errôneos. 
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“Não tenho vergonha de ter uma doença, porque vivo como uma pessoa normal ou até melhor 

do que elas” (Barbie). 
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4- REFERENCIAL TEÓRICO  

 

4.1Teoria da Enfermagem Humanística de Josephine E. Paterson & Loretta T. 

Zderad  

  

As autoras foram enfermeiras pesquisadoras no Hospital de Veteranos de Northport, New 

York, sendo seus interesses por Saúde Pública e Saúde Mental complementares e constituintes 

em sua teoria. (LEOPARDI, 1999). 

Josephine E. Paterson nasceu em 1.º de setembro de 1924, na cidade de Freeport, Nova 

York  e Loretta T. Zderad nasceu em Chicago, Illinois, no dia 7 de junho de 1925 (GEORGE, 

1993).  

Foi na década de 1960, à medida que cada uma seguiu para o doutorado, que Josephine 

Paterson e Loretta Zderad começaram a refletir sobre a experiência vivida na Enfermagem e 

descobriram que elas não podiam comunicar sua visão experiencial através da abordagem 

científica positivista. Elas começaram, então, a entrelaçar o seu interesse comum em filosofias 

fenomenológicas e existenciais. Foi com esse espírito que Josephine Paterson e Loretta Zderad, 

examinaram as suas experiências como enfermeiras e desenvolveram a Teoria Humanística de 

Enfermagem (KLEIMAN, 2002). 

Paterson e Zderad descreveram o que chamam de teoria da “prática de enfermagem 

humanística”. É uma teoria prática porque acreditam que a teoria da ciência de enfermagem 

desenvolve-se a partir das experiências vividas pela enfermagem e pela pessoa que recebe o 

cuidado.  Na Teoria da Prática de Enfermagem Humanística, os seres humanos são vistos a partir 

de uma estrutura existencial, de tornarem-se através de escolhas, que têm necessidade de 

relacionar-se com outros, posto que são caracterizados como seres capazes, abertos a opções, 

possuidores de valores e como única manifestação de seu passado, presente e futuro e ao se 

relacionar com o outro é que o ser humano se torna pessoa com individualidade atualizada 

(GEORGE e col., 2000).  

Os conceitos principais da Teoria Humanística são: bem- estar e estar bem, potencial 

humano, transação intersubjetiva, ser e fazer, compromisso autêntico, processo de escolha e 

intersubjetividade (LEOPARDI, 1999).  

No aspecto bem-estar e estar bem, a saúde é valorizada como necessária para a 

sobrevivência e é frequentemente proposta como a meta da enfermagem. Há casos em que a 



53 

 

saúde, tomada no seu sentido mais estreito como a liberdade de doença, não é vista como um 

objetivo atingível, como evidenciado, por exemplo, em rótulos fornecidos aos pacientes, tais 

como "terminais", "sem esperança, "e" crônica" (PATERSON & ZDERAD, 2008). 

A Enfermagem, como uma resposta humana, implica a valorização de algum potencial 

humano além do conceito restrito de saúde tomada como ausência de doença. A preocupação da 

enfermagem não é apenas com o bem-estar de uma pessoa, mas com o seu estar melhor, em 

como ajudá-lo a tornar-se mais quanto era humanamente possível em sua situação de vida 

particular (PATERSON & ZDERAD, 2008). 

 O potencial humano envolve uma enfermagem desenvolvida por um humano ajudando 

outro humano, assim a noção de humanidade tem sido associada à enfermagem, quando isso não 

ocorre, a prática é bastante criticada. Porém não se deve equiparar o caráter humanístico da 

enfermagem como pura bondade, essa limitação é um equívoco (PATERSON & ZDERAD, 

2008).  

Ao considerar apenas o aspecto positivo da enfermagem, estamos negando a 

potencialidade da desumanização presente no ser humano, pois o fenômeno da enfermagem 

contém todas as potencialidades e limitações humanas, por exemplo, frustração, desânimo, raiva, 

rejeição, retirada, solidão, agressividade, impaciência, inveja, tristeza, desespero, dor e 

sofrimento são constituintes de enfermagem, bem como a ternura, carinho, coragem, confiança, 

alegria, esperança. Logo, como a enfermagem é vivida por seres humanos, ela inclui todas as 

respostas possíveis (PATERSON & ZDERAD, 2008).  

Já a transação intersubjetiva caracteriza-se pela qualidade de ser no fazer. Na 

enfermagem sempre haverá pelo menos duas pessoas que compartilharão uma situação, cada um 

participando de acordo com a sua condição, ou seja, haverá a pessoa que cuida e a pessoa 

cuidada, uma que alimenta e outra que é alimentada e a relação entre elas no qual ou através do 

qual ocorre a “nutrição” (PATERSON & ZDERAD, 2008). 

Ambas as pessoas, enfermeira e (cliente, família, grupo) paciente, necessariamente 

participam do processo. Neste sentido, são interdependentes. No entanto, ambos são sujeitos, ou 

seja, cada um é o autor dos atos humanos e de respostas humanas para o outro. Neste sentido, são 

independentes. O caráter transacional intersubjetivo de enfermagem não se pode escapar quando 

se está experimentando o fenômeno, seja como enfermeira ou como paciente. Considere, por 

exemplo, algumas das atividades de enfermagem mais comuns, tais como, alimentando e sendo 

alimentado, confortando e sendo confortado, dando e tomando medicamentos. Embora essa 
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intersubjetividade seja inconfundivelmente conhecida na experiência, é extremamente difícil de 

conceituar e transmiti-la aos outros (PATERSON & ZDERAD, 2008). 

Na vida real, os fenômenos de enfermagem podem ser experimentados a partir dos pontos 

de referência de carinho, de ser alimentada, ou do processo de consolidação no "entre". Por 

exemplo, o enfermeiro pode descrever o conforto como uma experiência de confortar outra 

pessoa; o paciente, como uma experiência de ser consolado. No entanto, enquanto cada um tem 

experimentado algo dentro de si mesmo, eles também têm experimentado algo do "entre", ou 

seja, a mensagem ou significado do "confortador-estar confortado" do processo. Esta dimensão 

inter-humana essencial da enfermagem está além e ainda dentro dos elementos técnicos, 

processuais ou interacionais do evento (PATERSON & ZDERAD, 2008). 

Como uma experiência transacional intersubjetivo, a enfermagem necessariamente 

envolve tanto um modo de ser e um fazer de alguma coisa. O ser e o fazer estão inter-

relacionados: é difícil para falar de um sem o outro. Descrições de enfermagem, no entanto, 

muitas vezes, concentram-se principalmente (por vezes exclusivamente) no aspecto do processo 

de fazer, nas técnicas de enfermagem ou procedimentos (PATERSON & ZDERAD, 2008). 

Existe um tipo de ser, um "estar com" ou "estar lá", que é realmente um tipo de fazer, já 

que envolve presença ativa da enfermeira. Para "estar com" neste sentido mais completo requer 

voltar às atenções para o paciente, estar ciente e aberto à situação aqui e agora compartilhada, e 

comunicar sua disponibilidade (PATERSON & ZDERAD, 2008). 

O compromisso autêntico ocorre quando é verdadeiramente humanística, então a 

enfermagem torna-se uma expressão, uma vida voltada para o compromisso da enfermeira, ou 

seja, um compromisso existencial que visa nutrir o potencial humano. É estar presente de forma 

pessoal e profissional, é ainda uma resposta humana (PATERSON & ZDERAD, 2008). 

Em relação ao processo de escolha e intersubjetividade, as autoras mencionam que há 

uma relação entre elas. Existencialmente falando, o homem é resultado de suas escolhas, porém 

ele também é responsável por elas, o que ele é, o que não é, e o vir a ser resulta desse processo. 

Desde que o homem torne-se mais através de suas escolhas e o objetivo da enfermagem é ajudar 

o homem para o bem-estar ou mais-estar. O esforço de enfermagem humanística é direcionado 

para aumentar as possibilidades de fazer escolhas responsáveis (PATERSON & ZDERAD, 

2008). 

A enfermagem é apreciada, por elas, como um encontro especial entre duas pessoas 

humanas, assim como entre enfermeiro e paciente, onde ocorre o encontro em resposta a um 



55 

 

chamado. Mais do que uma conversa, é um diálogo (MERCÊS; ROCHA, 2006). 

Considerada um diálogo vivo, a Enfermagem Humanística envolve o encontro, em que há 

a expectativa de alguém para atender e alguém para ser atendido, a presença, na qualidade de ser 

receptivo e recíproco para outra pessoa, o relacionamento, por meio do qual um vai em direção 

ao outro, o que promove uma presença autêntica e um chamado e uma resposta, que se 

apresentam na forma de comunicação verbal e não verbal (FRANÇA, et al. 2013). 

A Teoria Humanística de Enfermagem propõe uma relação de confiança, que confere 

significado único ao ser humano, anunciante da condição de ser, da permanência e do grau de 

presença dele nos outros, em um processo de interação humana, que respeita a singularidade de 

cada um nas relações que envolvem o cuidado (FRANÇA, et al. 2013). 

A Teoria Humanística de Paterson e Zderad é desafiadora, pois é preciso estar aberto ao 

todo da experiência, despir-se de pré-julgamentos, aceitar as expressões e sentimentos do cliente 

para, a partir daí, responder às suas necessidades, compartilhando amor, confiança a fim de que 

ele possa vir a ser mais e melhor (processo de tornar-se tudo o que é humanamente possível e sua 

situação particular). Assim, independentemente de sua doença, o cliente pode estar saudável, se 

estiver aberto às experiências da vida, onde o encontro do enfermeiro com o cliente pode resultar 

em conforto, porque a pessoa pode vir a se sentir confortável mesmo enfrentando uma doença, 

na medida em que há envolvimento com o outro, em relações verdadeiras (MERCÊS; 

ROCHA,2006). 

Como a Teoria Humanística aborda sobre um chamado e para este espera-se uma 

resposta. No presente trabalho, apresentamos o chamado dos adolescentes para a sua necessidade 

informativa relacionada à sua condição crônica. 

Tal chamado está presente na sua ida até as redes virtuais para obtenção de informação a 

fim de compreender o processo de seu diagnóstico. Espera-se que a resposta venha de um 

profissional da saúde, especialmente na figura do enfermeiro, pois o mesmo é visto como um 

profissional da educação em saúde. 

Outro aspecto da Teoria é o bem-estar bem, embora a cura da doença crônica não venha 

por meio da informação, mas ela proporciona o bem estar melhor, o sentir-se bem, sentir-se 

melhor que antes e isso vem com o diálogo, que é uma conversa criativa. Em nosso estudo, esse 

diálogo criativo ocorre no ambiente virtual, onde o adolescente lança seus questionamentos na 

rede, com o uso da internet, então ele obtém a resposta. Assim, pode-se verificar e concluir se 

essa resposta atende ao seu chamado, se o adolescente torna-se mais do que era antes. 
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Loreta e Paterson (2008), dizem que há poder no chamado de uma pessoa, e da reposta 

potencial do outro e um poder incrível é quando a resposta torna-se real. A pessoa muda à 

medida que ela se torna mais do que ela era antes do diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Normal é ser diferente”. 

(Pocahontas S2) 
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5-PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 Abordagem da pesquisa 

 

A pesquisa é uma atividade que surge da indagação e contribui diretamente para a 

construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino. Pesquisar constitui uma 

atitude de constante busca e, por isso, sua característica principal é a do acabado, porém 

provisório e do inacabado permanente, o qual sempre pode ser complementado com novas 

pesquisas. É uma atividade de conhecimento sucessivo da realidade que nunca se esgota, fazendo 

uma combinação particular entre teoria e dados, pensamento e ação, na qual podemos sempre 

descobrir verdades que podem ser consideradas parciais, pois sempre poderão ser contestadas e 

responsáveis pela iniciação de uma nova pesquisa (MINAYO, 2007).  

 A presente pesquisa é definida como uma pesquisa qualitativa, método definido por 

Minayo (2007) como:  

“O método que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das 

crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos 

fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e 

pensam.” (MINAYO 2007, p. 57) 

 

Segundo Polit; Beck; Hungler (2004), a abordagem qualitativa tem como uma de suas 

características: ser flexível e capaz de ajustar-se ao que se aprende durante a coleta de dados. 

Envolve várias estratégias como método de coleta de dados, possibilitando uma visão holística e 

fazendo com que o pesquisador se envolva com a pesquisa, exigindo tempo prolongado no 

campo do estudo. 

 

5.2 Tipo de estudo 

  

 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo.  Para Polit, e Hungler (2004), a pesquisa 

exploratória se inicia com algum fenômeno de interesse, no qual se investiga a sua natureza 

complexa e os métodos qualitativos são especialmente úteis para a exploração destes fenômenos.
  

A pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as 

relações existentes entre os elementos componentes da mesma. Essa pesquisa requer um 
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planejamento bastante flexível para possibilitar a consideração dos mais diversos aspectos de um 

problema ou de uma situação. Recomenda-se o estudo exploratório quando há poucos 

conhecimentos sobre o problema a ser estudado (SEVERINO, 2004). 

 

 

5.3 Participantes do estudo 

  

  São participantes deste estudo 14 adolescentes com idade de 12 a 20 anos de idade (limite 

estabelecido pelo cenário para atendimento), que estão em tratamento no Núcleo Especializado 

em Saúde do Adolescente (NESA) com a Reumatologia, Nefrologia e Cardiologia e Câncer. 

  Esse grupo foi selecionado por ter uma representatividade maior no NESA e pela 

importância da patologia. 

Os critérios de exclusão adotados foram os seguintes: pacientes que nunca acessaram 

quaisquer mídias virtuais para obtenção de informações relacionadas à saúde a fim de 

compreender o processo da doença crônica, adolescentes com déficit cognitivo, analfabetos e 

aqueles que se recusaram a participar do estudo, ou cujos responsáveis, em caso dos menores de 

18 anos, não consentiram a participação.  

 

5.4 Campo de pesquisa 

 

O campo escolhido para a realização da presente pesquisa foi o Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente (NESA), localizado no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), 

unidade docente assistencial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). A escolha 

deste local se justifica pelo fato de prestar atendimento específico a adolescentes que convivem 

com doença crônica.  

As atividades do NESA iniciaram em 1974, com a criação da antiga Unidade Clínica de 

Adolescentes (UCA) pelo Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Ciências Médicas. 

A proposta inicial era limitada aos cuidados dos adolescentes internados no Hospital 

Universitário Pedro Ernesto (HUPE). Com o crescimento e institucionalização dos três níveis de 

atenção, a coordenação propôs ao Conselho Universitário da UERJ a mudança para a posição de 

Núcleo e vinculação ao Centro Biomédico. Dessa forma, a partir de 1995, a equipe passou a ter 

com esse novo status mais autonomia e facilidade para exercer suas funções. 
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O Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA) é o setor da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ) responsável pela atenção integral à saúde de adolescentes na 

faixa etária entre 12 e 20 anos de idade, funcionando como unidade docente-assistencial nos três 

níveis de atenção (NESA,2011). 

 Atenção Primária: A assistência à saúde de adolescentes que procuram o NESA 

pela primeira vez é feita pela Atenção Primária nas dependências da Policlínica 

Piquet Carneiro. Os programas e projetos são desenvolvidos tanto na Policlínica 

como no Pavilhão Floriano Stoffel, ao lado do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto. As atividades da Atenção Primária buscam envolver os adolescentes e 

jovens nas questões de saúde de suas comunidades, promovendo seu 

protagonismo, bem como a criação de adolescentes multiplicadores em ações de 

promoção de saúde e prevenção de doenças (NESA,2011). 

 Atenção secundária: A Atenção Secundária é realizada no Pavilhão Floriano 

Stoffel, ao lado do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Tem por objetivo o 

diagnóstico, tratamento e reabilitação dos principais agravos de saúde que 

acometem os adolescentes. Para garantir o atendimento de maior complexidade, 

além das categorias profissionais que compõem a equipe multidisciplinar do 

NESA, o ambulatório conta com a colaboração de docentes da Faculdade de 

Ciências Médicas de diversas especialidades (NESA,2011). 

  Atenção terciária: A Enfermaria Professor Aloysio Amâncio da Silva, nível 

terciário de atenção, é centro de referência para internação hospitalar de 

adolescentes com quadros clínicos e cirúrgicos que necessitem investigação 

diagnóstica e tratamento com recursos tecnológicos mais avançados ou mais 

complexos. É pioneira em todo o Brasil em sua área de atuação. São 

desenvolvidas, na Enfermaria, atividades educacionais com os adolescentes 

baseadas em práticas recreativas e de incentivo à leitura, sendo este último um 

programa de extensão universitária em conjunto com o Instituto de Letras da 

UERJ. Também é prática corrente o suporte multidisciplinar às famílias dos 

pacientes internados (NESA, 2011). 

Para esta pesquisa, o cenário selecionado foi o da Atenção Secundária e a coleta de dados 

ocorreu no jardim do ambulatório, localizado no subsolo do cenário selecionado. 
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5.5 Técnica de coleta de dados 

        

 Para o processo de coleta de dados foi utilizada a técnica da entrevista semiestruturada, 

para isso, foi criado um instrumento, ou seja, um roteiro (APÊNDICE 4).  

 As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra para posterior análise. Além da 

entrevista, foi solicitada ao adolescente a criação de um desenho artístico, e uma frase que 

respondesse ao seguinte questionamento: “como você se sente ao falar sobre sua doença?”. Para 

essa atividade foi fornecido uma caixa de 12 bastões de giz pastel oleoso, uma folha de papel 

Canson branco tamanho A4, e, quando requerido pelo adolescente, lhe era fornecido uma caneta 

Bic ou um lápis nº2.   

  A coleta de dados foi realizada no período de junho a outubro de 2014, com exceção do 

mês de julho, recesso da pesquisadora. Foram entrevistados 14 adolescentes da nefrologia até o 

mês de setembro. Ao aplicar os critérios de inclusão e exclusão, houve a necessidade de excluir 

05 entrevistas. A partir desse momento, iniciou-se o recesso no setor da nefrologia e a pesquisa 

prosseguiu com o setor da cardiologia e reumatologia. 

 Enquanto o atendimento com pacientes da nefrologia e reumatologia acontece nas 

segundas pela manhã, o atendimento da cardiologia acontece nas sextas pela manhã. Assim, na 

primeira sexta-feira em que a pesquisadora encontrava-se no local para coleta de dados, havia 11 

pacientes para serem atendidos, os quais, quando questionados sobre o uso da internet para busca 

de informação relacionada ao seu diagnóstico, responderam de forma negativa. Logo, não foi 

possível coletar dado nesse dia. 

 Na semana seguinte, havia outros 11 pacientes, onde apenas um foi entrevistado, pois 

atendia os critérios de inclusão. Devido alguns obstáculos, descritos mais a frente, a coleta de 

dados demandou mais tempo. 

 

 

5.6- Questões éticas 

 

A presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), respeitando os 

princípios da Resolução 466/126 do CONEP através da Plataforma Brasil, exercendo assim os 

preceitos éticos e legais determinados para pesquisa, além de serem elaborados todos os 

documentos necessários à seguridade e a qualidade do estudo, de acordo com o Comitê de Ética. 
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O estudo foi aprovado pelos Comitês do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade 

Federal Fluminense (HUAP/UFF) e Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (HUPE/UERJ) - 692.112.  

A entrevista foi realizada após os participantes do estudo, menores de 18 anos, que 

atenderam todos os critérios de inclusão e aceitaram participar da pesquisa, leram, concordaram 

e foram autorizados pelos responsáveis, assinando junto com os mesmos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE 5) - antes de participarem da 

construção dos dados do estudo. Para o adolescente com idade a partir de 18 anos participar da 

pesquisa, fez-se necessário a concordância em participar após conhecer o objetivo da mesma, 

atender os critérios de inclusão e assinar o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido- TALE 

(APÊNDICE 6). 

Para esta pesquisa foram indispensáveis os seguintes documentos: Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, Termo Assentimento, Cronograma de pesquisa, Roteiro de 

Entrevista, Roteiro de Teste Piloto (APÊNDICE 7), Declaração de ciência (APÊNDICE 8) da 

Instituição participante para ser submetido à Plataforma Brasil e o parecer consubstanciado do 

CEP com a aprovação do projeto submetido (ANEXO).  

Os riscos relacionados à integridade moral, psíquica ou física dos participantes 

envolvidos no universo dessa pesquisa foram os mínimos possíveis.  

Os entrevistados estão apresentados por pseudônimos retirados da sala de bate- papo do 

site Universo Online (UOL) e, em nenhum momento da pesquisa, os nomes dos participantes 

foram revelados. Os participantes foram informados sobre o direito de interromper sua 

participação quando desejado e sempre que as dúvidas se manifestavam, estas foram 

esclarecidas. A pesquisa não acarretou gastos aos participantes, pois os encontros com a 

pesquisadora foram de acordo com o agendamento para o atendimento e no próprio serviço de 

saúde.  

Por se tratar de adolescente, os pais ou responsáveis foram consultados sobre a 

participação dos mesmos na pesquisa e também foram informados sobre os procedimentos e 

direitos acima relatados. A enfermeira responsável pelo serviço foi contactada previamente pela 

pesquisadora, a fim de assegurar, junto a equipe de saúde, apoio emocional aos adolescentes em 

caso de necessidade gerada em decorrência da entrevista realizada. 

 

5.7 Teste Piloto 
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Tornou-se necessária a realização de um teste piloto para validar o roteiro da entrevista. 

Nessa etapa foi construído o roteiro para a entrevista e aplicado com adolescentes do Núcleo de 

Estudo de Saúde do Adolescente, porém com participantes que tinham patologia diferente da 

selecionada para esse estudo. 

Para realizar o teste piloto foi escolhido o mesmo cenário, pois é realizado tratamento 

com diversas especialidades como a cardiologia, reumatologia, e nutrição, para minimizar ou 

excluir eventuais dificuldades em encontrar participantes. 

 

Caminho Metodológico Do Teste Piloto 

  

O teste piloto foi realizado ao ar livre, espaço próximo ao Ambulatório, local calmo e 

limpo, onde o participante pôde responder as perguntas do roteiro de maneira reservada.  

Para o teste, foram realizadas duas entrevistas, não contabilizadas no total, com 

adolescentes que estavam fazendo tratamento. Ambos concordaram em participar da pesquisa, 

bem como seus responsáveis autorizaram a participação.  

O teste consistiu em uma entrevista e na criação de um desenho que expressasse como o 

participante se sente ao falar sobre sua condição crônica. 

 

 Resultados Do Teste Piloto 

 

 Após as transcrições das entrevistas, observou-se a necessidade de realizar alguns ajustes 

no roteiro da entrevista, pois tais informações complementariam e auxiliariam na interpretação 

do desenho criado pelo participante. 

 Assim, realizados os ajustes, o roteiro foi aplicado no cenário e com os participantes 

selecionados para a coleta de dados.  

 

5.8 Obstáculos epistemológicos  

 

Para iniciar a coleta, o projeto de pesquisa foi enviado à Plataforma Brasil. Após 

aprovação do comitê de ética e pesquisa da instituição proponente, pretendeu-se iniciar a coleta 

de dados, que a princípio seria através de um grupo focal. Porém, devido à reforma no local não 



64 

 

havia um espaço para a realização da técnica e o agendamento dos pacientes nem sempre 

coincide, inviabilizando a aplicação da técnica. 

Posteriormente, foi necessário enviar o projeto ao comitê de ética do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto (HUPE), pois além da aprovação do comitê de ética da instituição 

proponente Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), necessitou-se da aprovação do 

comitê de ética do HUPE, o que demandou mais tempo para início da coleta de dados, que 

passou a ser a entrevista semiestruturada.  

No dia de aplicação do teste, devido à reforma em alguns setores da instituição, houve 

dificuldade para encontrar um local para a realização da entrevista. Após encontrar um espaço 

reservado para a aplicação da entrevista, ocorreu na sala de espera dos pacientes e responsáveis, 

a apresentação da entrevistadora, a explicação da pesquisa e sobre o anonimato, bem como a 

importância da participação voluntária dos adolescentes, sendo que os menores de 18 anos 

precisariam do assentimento dos responsáveis.  

Ao explicar para todos sobre a pesquisa não houve nenhum interessado em participar, 

porém ao realizar o convite de forma individual uma adolescente acompanhada de sua 

responsável ouviu atentamente e se prontificou a participar em um próximo encontro, pois nesse 

dia ela estava se sentindo indisposta e precisava tomar seu medicamento o mais breve possível a 

fim de aliviar os sintomas. 

Em seguida, outro adolescente com sua responsável foi esclarecido sobre a pesquisa e 

sobre sua participação. O adolescente aceitou participar e sua responsável autorizou, porém 

deveria aguardar o término da consulta com a médica. Enquanto aguardava pelo adolescente, a 

sala reservada para a entrevista teve que ser ocupada por outro profissional para a prática da 

consulta. Ao conversar com a coordenadora do setor, a mesma indicou outro ambiente.  

Inicialmente os participantes foram adolescentes que convivem com doença renal 

crônica. Foram incluídos todos os pacientes em idade entre 12 e 20 anos (limite estabelecido pelo 

cenário para atendimento), em qualquer fase de desenvolvimento da doença (conservador, diálise 

peritoneal, hemodiálise ou transplantado) que estivessem frequentando o serviço especializado 

em saúde do adolescente no estado do Rio de Janeiro, selecionado para o estudo. 

Porém, devido ao recesso do profissional médico, que atende os pacientes da nefrologia 

ter ocorrido no período de setembro a outubro, tornou-se inviável a coleta de dados, pois a 

mesma era realizada de acordo com o agendamento proposto pelo setor, ou seja, sem a consulta 

médica da nefrologia não havia participantes para a pesquisa. 



65 

 

Assim, para se alcançar um número mais expressivo, com o intuito de se obter um 

resultado mais autêntico, houve a necessidade de se ampliar a temática “doença renal crônica” 

para as doenças crônicas, bem como inserir participantes com outras patologias. Além de 

pacientes para a nefrologia, o NESA recebe pacientes para tratamento com a Cardiologia, com a 

reumatologia, pacientes com alergias e transtornos alimentares. 

Após essas alterações, foi possível prosseguir com a coleta de dados e realização da 

pesquisa. 

 

5.9 Análise dos Resultados 

 

 

Os resultados do estudo foram analisados de acordo com a Análise de conteúdo de 

Bardin. Tal técnica foi aplicada inicialmente nos Estados Unidos, acerca de quase meio século 

atrás, como um instrumento de análise das comunicações. Embora, já existam registros de textos 

interpretados anteriores a esse período, a esse exemplo cita-se a utilização da hermenêutica. A 

técnica de análise do conteúdo surgiu pelas necessidades no campo da sociologia e na psicologia 

(BARDIN,2011).  

Tal acontecimento ficou marcado pela sistematização das regras e o interesse pela 

simbólica política, entre 1940 e 1950 nos Estados Unidos; pelo alargamento das aplicações da 

técnica a diferentes contextos e pelo surgimento de novas problemáticas no campo 

metodológico, entre 1950 e 1960; e, devido aos três fenômenos que afetaram as investigações e 

as análises de conteúdo: o recurso de computador, os estudos sobre comunicação não verbal e os 

trabalhos linguísticos, de 1960 até a atualidade (BARDIN, 2011). 

A análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de cunho metodológico em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente 

diversificados. A análise de conteúdo não deixa de ser uma análise de significados, ao contrário, 

ocupa-se de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo extraído das 

comunicações e sua respectiva interpretação. (BARDIN, 2011).   

“A intensão da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a 

indicadores (quantitativos ou não)” (BARDIN 2011, p. 38). O analista tem uma dupla tarefa, que 

é compreender o sentido da comunicação, mas também e principalmente desviar o olhar para 

outra significação, uma outra mensagem entrevista através ou ao lado da primeira, ou seja, 
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procura compreender o que está por trás das palavras sobre as quais se debruça (BARDIN, 

2011). 

Para essa análise de conteúdo segundo Bardin (2011), precisamos considerar três fases:  

a) A pré-análise: é a fase de organização propriamente dita. Corresponde a um período 

de intuições, mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais 

de maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações 

sucessivas, num plano de análise (p.95). Nessa fase da pesquisa, as entrevistas 

gravadas foram transcritas na íntegra e as gravações conservadas. Posteriormente, foi 

construído um esquema amplo com as respostas dos entrevistados, para que, por meio 

de uma vista panorâmica dos dados, pudessem ser realizadas as etapas seguintes. 

b) A exploração do material: ou a fase de análise, essa fase longa e fastidiosa, consiste 

essencialmente de operações de codificação, desconto ou enumeração em função de 

regras previamente formuladas (p.101). Na pesquisa, essa fase constituiu-se da leitura 

focada dos dados coletados, na busca das respostas que atenderiam aos objetos da 

pesquisa. 

c) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação: os resultados brutos são 

tratados de maneira a serem significativos, e válidos (p.101). É também nessa etapa 

que busca-se colocar em evidência as informações fornecidas pela análise, através de 

quantificação simples (frequência) ou mais complexas como a análise fatorial, 

permitindo apresentar os dados em diagramas, figuras, modelos etc. Em relação a este 

estudo, visando a atender esta etapa, os dados significativos foram destacados em 

cores distintas, para a posteriormente serem construídas as categorias.  

 Da maneira descrita e narrada acima, ocorreu o processo de análise desse estudo. 
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“Eu me sinto normal quando falo sobre o meu problema para meus amigos”(Spider Man) 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Segundo Polit e Beck (2011), os dados qualitativos são derivados de materiais narrativos, como 

transcrições literais de entrevistas detalhadas, notas de campo do observador ou diários pessoais. Ainda 

sobre a análise qualitativa, as autoras consideram como uma atividade árdua, que exige criatividade, 

sensibilidade conceitual e trabalho duro.  

 Tendo em vista o escopo de obter dados qualitativos referentes ao objeto desta pesquisa, buscou-

se aplicar as preceituações acima citadas, e após realização da coleta de dados no cenário estabelecido, 

alcançamos os seguintes resultados. 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Quadro VI: Caracterização dos participantes da pesquisa, 2014. 

 
 

NOME 

 

IDADE 

 

SEXO 

 

TEMPO 

NO NESA 

 

DIAGNÓSTICO 

 

REDES 

SOCIAIS EM 

USO 

 

 

Princesa 

 

15 

 

F 

 

7 anos 

 

GESF+TEP+ Trombose 

Renal E 

 

Facebook 

 

Wolverine 

 

14 

 

M 

 

2.ª consulta 

 

Doença Crônica 

Facebook 

Whatsapp 

GMail 

 

 

Barbie 

 

17 

 

F 

 

3 anos 

 

Controle do rim único 

Facebook 

Whatsapp 

Instagram 

Twitter 

Hotmail 

 

Butterfly 

 

17 

 

F 

 

1 ano 

 

ITU por repetição/ 

Nefrectomia D 

Facebook 

Whatsapp 

Intagram 

Youtube 

 

Branca de Neve 

 

17 

 

F 

 

5 anos 

 

Síndrome nefrótica 

Facebook 

Whatsapp 

 

Kalado 45 

 

 

17 

 

M 

 

4 anos 

 

Síndrome Nefrótica 

Facebook 

Youtbe 

 

Aventureiro 

 

17 

 

M 

 

5 anos 

 

HÁ+proteinúria 

Facebook 

Whatsapp 

Youtube 

 

Penélope 

Charmosa 

 

16 

 

F 

 

2 anos 

 

GESF 

 

Facebook 
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Pocahontas S2 

 

18 

 

F 

 

3 anos 

 

Síndrome Nefrótica 

Facebook 

Whatsapp 

Youtube 

 

Internauta 

 

15 

 

M 

 

2.ª consulta 

 

Linfoma de Hodgkin 

Youtube 

Twitter 

Snapchat 

Intagram 

Whatsapp 

Vine 

Tumblr 

Blogger 

GMail Facebook 

 

Mily 

 

15 

 

F 

 

8 meses 

 

Lúpus 

Facebook 

Whatsapp 

Twitter 

 

Imperador 

 

20 

 

M 

 

8 anos 

 

Insuficiência Pulmonar 

Facebook 

Whatsapp 

Drika 14 F 6 meses Lúpus Facebook 

Whatsapp 

Saori  20 F 5 anos Lúpus Facebook 

Whatsapp 

Youtube 

 

GESF= Glomeruloesclerose Segmentar e Focal 

HA= Hipertensão Arterial 

ITU= Infecção do Trato Urinário 

TEP= Tromboembolismo Pulmonar 

 

A partir do quadro acima podemos perceber que os adolescentes entrevistados têm entre 

14 e 20 anos de idade. Apenas dois deles estavam com pouco tempo no Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente na Atenção Secundária (NESA), enquanto oito deles estavam entre 01 a 

07 anos frequentando o local. 

Outra característica visível consiste em que o Facebook é a mídia social em comum entre 

os adolescentes participantes da pesquisa. A média de mídia entre eles é de 3 (três), sendo que a 

quantidade mínima relatada foi de 01 (uma) e a máxima foi de 09 (nove) mídias utilizadas por 

um adolescente. 

O gráfico a seguir apresenta, de forma mais clara, as mídias sociais que atualmente estão 

em uso pelos participantes, embora eles já tenham criado um cadastro em outras mídias, como 

por exemplo, Skype, Orkut e MSN. 
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Gráfico I: Gráfico demonstrativo das mídias sociais virtuais atualmente em uso pelos 

participantes da pesquisa, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentaremos de forma sintetizada, para melhor compreensão, o que cada mídia 

proporciona para os usuários. 

Facebook: lançado em 2004, pelo fundador Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew 

McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, estudantes da Universidade Harvard, o Facebook 

é um termo composto por face (que significa cara em português) e book (que significa livro), o 

que indica que a tradução literal de facebook pode ser "livro de caras". Inicialmente, a adesão ao 

facebook era restrita apenas para estudantes da Universidade Harvard, e logo foi a muitas 

universidades individuais. (SIGNIFICADOS, 2014a). 

O Facebook é gratuito, os usuários criam perfis que contêm fotos e listas de interesses 

pessoais, trocando mensagens privadas e públicas entre si e participantes de grupos de amigos. A 
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visualização de dados detalhados dos membros é restrita para membros de uma mesma rede ou 

amigos confirmados, ou pode ser livre para qualquer um (SIGNIFICADOS, 2014a). 

O Facebook possui várias ferramentas, como o mural, que é um espaço na página de 

perfil do usuário que permite aos amigos postar mensagens para ele ver. Ele é visível para 

qualquer pessoa com permissão para ver o perfil completo e posts diferentes no mural aparecem 

separados no "Feed de Notícias" (SIGNIFICADOS, 2014a). 

 O "Face", como é mais conhecido, possui também aplicativos, com os mais diversos 

assuntos, e eventos, onde a pessoa pode convidar todos seus amigos. Existem versões diferentes 

do Facebook para telefones celulares e smartphones, que facilitam a visualização e acessibilidade 

dos usuários (SIGNIFICADOS, 2014a). 

WhatsApp Mensseger: é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite 

trocar mensagens pelo celular sem pagar por SMS. Está disponível para Iphone, BlackBerry, 

Android, Windows Phone, e Nokia. Como o WhatsApp Messenger usa-se o mesmo plano de 

dados de internet utilizado para e-mails e navegação, não há custo para enviar mensagens e ficar 

em contato com seus amigos (WHATSAPP, 2014). 

Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp podem criar grupos, enviar 

mensagens ilimitadas com imagens, vídeos e áudio (WHATSAPP, 2014). 

Youtube: é um site de compartilhamento de vídeos enviados pelos usuários através da 

internet. O site foi fundado em 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, porém, em 

2006, o Youtube foi comprado pela empresa Google. A ideia de criar o site surgiu devido à 

dificuldade que existia na época para partilhar vídeos na internet. Juntos eles criaram um site 

simples que em pouco tempo conseguiu um enorme sucesso (SIGNIFICADO,2014b). 

O termo vem do Inglês “you” que significa “você” e “tube” que significa “tubo” ou 

“canal”, mas é usado na gíria para designar “televisão”. Portanto, o significado do termo 

“youtube” poderia ser “você transmite” ou “canal feito por você” (SIGNIFICADO,2014b). 

A ideia é idêntica à da televisão, em que existem vários canais disponíveis. A diferença 

é que os canais são criados pelos próprios usuários, onde podem compartilhar vídeos sobre os 

mais variados temas. No YouTube, os vídeos estão disponíveis para qualquer pessoa que queira 

assistir. Também é possível adicionar comentários sobre o vídeo (SIGNIFICADO,2014b). 

O YouTube hospeda uma imensa quantidade de filmes, documentários, videoclipes 

musicais e vídeos caseiros, além de transmissões ao vivo de eventos. A popularidade 

http://www.significados.com.br/smartphone/
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conquistada por alguns vídeos caseiros levam pessoas desconhecidas à fama, sendo 

consideradas “celebridades instantâneas” (SIGNIFICADO,2014). 

Instagram: “o Instagram é uma maneira rápida, atraente e divertida de compartilhar sua 

vida com amigos e familiares. Faça uma foto ou vídeo, escolha um filtro para mudar sua 

aparência e publique no Instagram – é assim fácil. Você pode até compartilhar com o Facebook, 

Twitter, Tumblr e outros. É uma nova maneira de ver o mundo” (INSTAGRAM, 2014). Essa é a 

propaganda que encontramos no site oficial do Instagram. 

O Instagram surgiu da mente de dois irmãos que se consideram apaixonados por fotos 

desde a infância. Os filtros disponíveis no Instagram transformam as fotos em aparências de 

fotos profissionais, é possível ainda compartilhar (instantaneamente) em vários serviços 

(INSTAGRAM,2014). 

E-mail: correio eletrônico, ou simplesmente E-mail (Eletronic mail), é uma ferramenta 

que permite compor, enviar e receber mensagens, textos, figuras e outros arquivos através da 

Internet. É um modo assíncrono de comunicação, ou seja, independe da presença simultânea do 

remetente e do destinatário da mensagem, sendo muito prático quando a comunicação precisa ser 

feita entre pessoas que estejam muito distantes, em diferentes fusos horários (EDUCAÇÃO, 

2014). 

Para entender melhor o correio eletrônico, pode-se fazer uma analogia com o correio 

postal: 

CORREIO POSTAL CORREIO ELETRÔNICO 

Conteúdo da carta Mensagem do e-mail 

Endereço para correspondência Endereço eletrônico (fulano@xxx.com.br) 

Verificar periodicamente a caixa de correios, 

ler e organizar suas cartas 

Acessar constantemente o e-mail. Se a caixa 

de mensagens estiver lotada (com muitas 

mensagens) dificultará o recebimento de 

novas mensagens 

 

 

A partir de um endereço eletrônico, formado por duas sequências de caracteres separadas 

pelo símbolo arroba - “@”, como por exemplo ana@provedor.org.br, você consegue enviar uma 

mensagem para qualquer pessoa no mundo (EDUCAÇÃO, 2014). 

Twitter: um dos microblogs mais populares da atualidade, o Twitter é uma rede social na 

qual é possível postar mensagens com até 140 caracteres, que podem ser visualizadas por 

pessoas de todo o mundo. O serviço pode ser acessado usando um navegador web ou através de 
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aplicativos clientes, disponíveis para os sistemas operacionais Windows, Mac OS, Android, iOS, 

Windows Phone, BlackBerry e para aparelhos da Nokia (TECHTUDO, 2014a). 

Para começar a usar o Twitter, é necessário criar uma conta e, em seguida, já é possível 

postar mensagens (tuitar e retuitar), seguir pessoas e também ser seguido por outros usuários. Ao 

abrir a tela do aplicativo ou a página do Twitter, você visualiza os conteúdos postados por quem 

você segue. Essa característica é o ponto forte da rede, que é bastante utilizada por artistas para 

criar uma ligação com seus fãs (TECHTUDO,2014a). 

Blogger: o Blog é uma página da web atualizada frequentemente, composta por pequenos 

parágrafos apresentados de forma cronológica. É como uma página de notícias ou um jornal que 

segue uma linha de tempo com um fato após o outro. O conteúdo e tema dos blogs abrange uma 

infinidade de assuntos que vão desde diários, piadas, links, notícias, poesia, ideias, fotografias, 

enfim, tudo que a imaginação do autor permitir (GLOBO,2014). 

Usar um blog é como mandar uma mensagem instantânea para toda a web: você escreve 

sempre que tiver vontade e todos que visitam seu blog têm acesso ao que você escreveu 

(GLOBO,2014). 

Snapchat:  o aplicativo foi lançado em setembro de 2011 e Evan Spiegel, o fundador do 

aplicativo, não fornece números. Mas, em uma visita ao Reino Unido, ele disse que um quarto de 

todos os smartphones britânicos, cerca de 7 milhões, já teria baixado o Snapchat (PORTAL 

G1,2013).  

Snapchat é um app (aplicativo) muito popular para smartphones que permite aos usuários 

se comunicarem por fotos e mensagens. O diferencial é que tudo é apagado automaticamente 

segundos depois (PORTAL G1,2013). Com um fantasminha simpático, o app possibilita o envio 

de fotos para contatos definidos e assim que visualizado se apaga em segundos, conforme 

determinado, o problema é que o receptor da foto pode dar um print screen e salvar a imagem 

pra sempre, mas neste app o emissor fica sabendo e pode reclamar, porém com o intenso envio 

de fotos sensuais, foi criado um outro aplicativo, o Screenshot Save for Snapchat, que salva as 

fotos sem notificar quem enviou (BERTOTTI, 2014). 

Tumblr: pronuncia-se "tâmbler", que em inglês significa "vasto universo de um conjunto 

de inspiração, esperança e pessoas bonitas. Tumblr é como se fosse um Twitter misturado com 

blog, que permite aos usuários publicarem de tudo: texto, imagem, vídeo, links, citações e áudio 

para inspirar outras pessoas, se expressar, compartilhar e replicar conteúdos da internet, tudo de 

forma gratuita (FERRARI,2011). 
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Para fazer o cadastro no tumblr (www.tumblr.com) é necessário ter apenas uma conta de 

e-mail e pensar em um bom nome para o "blog". Pense em algo simples, para que todo mundo 

possa se lembrar e acessar a página (FERRARI, 2011) . 

O diferencial do Tumblr é a possibilidade de integrá-lo a outras redes sociais e tudo o que 

for postado na página do Tumblr, automaticamente, aparece nos sites dos quais você fizer parte. 

E fazer isso é bem fácil: depois de entrar no sistema, acesse Customize -> Services e Configurar 

a integração do site com Twitter, Facebook, Digg e Blogger (FERRARI, 2011). 

Vine: o TechTudo (2014b) explica que o Vine é um aplicativo para Android, iOS e 

Windows Phone que se tornou um grande sucesso. O app, que conta também com extensão para 

o Chrome, permite que seus usuários compartilhem vídeos de até seis segundos de maneira 

simples e prática, como se fossem arquivos de imagem no formato .gif, que já se reproduzem 

automaticamente, sem precisar clicar em nada – tanto no próprio Vine como também no Twitter.  

O aplicativo é ideal para o público que gosta de fazer pequenos vídeos de suas atividades 

e acha que somente fotos não são capazes de demonstrar os momentos que você está vivendo. 

Sua praticidade é ótima, ele oferece compatibilidade com o Twitter e também permite que você 

adicione contatos de outras redes sociais e do e-mail no app (TECHTUDO, 2014b). 

Os aplicativos proporcionam atividades similares, como compartilhar, retwittar, curtir, 

gostar, dar likes, criar vídeos, postar, enviar, blogar, entre outros termos. A integração entre as 

redes permite que um conteúdo divulgado em uma mídia virtual seja compartilhado com outras, 

desde que elas estejam vinculadas pelo usuário, facilitando a divulgação sem precisar fazer 

vários logins, ou seja, entrar em várias contas. 

Em continuidade as análises dos resultados, após leituras das entrevistas e visando às 

associações e categorização dos dados, emergiram as seguintes temáticas: 
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6.2 DEMANDAS DE INFORMAÇÃO DOS ADOLESCENTES QUE CONVIVEM COM 

DOENÇA CRÔNICA 

Para alcançar um dos objetivos, incluímos no instrumento de coleta de dados, os 

seguintes questionamentos: Que tipo de perguntas relacionadas à sua saúde você direciona a 

esses espaços? E, “Os conteúdos encontrados têm lhe ajudado com seus problemas de saúde?”.  

Após análise, identificamos temáticas expostas em subcategorias. 

 

6.2.1 Demanda por informação conectada à definição da doença crônica 

 

O adolescente busca conhecer o processo da doença, ou seja, saber o que está 

acontecendo com ele. A seguir, encontramos alguns questionamentos realizados pelos 

adolescentes no ambiente virtual. Tais questionamentos referem-se à busca pelo conhecimento 

do seu problema de saúde. 

 

“O que era síndrome nefrótica?” (Pocahontas S2). 

 

“Ah.. eu boto o que é isso? (risos)”(Wolverine). 

 

“Ah, eu botei lá, lúpus eritematoso sistêmico, que é o meu né?” (Saori). 

 

“Na internet só botei lá “o que é insuficiência pulmonar?” (Imperador). 

 

 

A criação da internet favoreceu bastante o acesso à informação, colaborando também 

com uma produção massificada de conteúdos das mais variadas fontes. (MORETTI et al., 2012). 

Em um estudo realizado na Holanda para determinar as preferências da população sobre o uso da 

internet e mídias sociais na área da saúde, o resultado apresentou os três temas mais citados. São 

eles, os efeitos colaterais da medicação, sintomas e diagnósticos (BELT et al., 2013). 

Nossa pesquisa é correspondente ao resultado do estudo acima, pois os participantes 

deste estudo pesquisaram na internet conteúdo sobre os respectivos diagnósticos. Eles 

procuraram conhecer o que estava acontecendo com eles. Aprender sobre a condição de saúde 

promove alívio emocional, melhora no convívio social e no aprendizado, redução da 

desesperança, melhora o enfrentamento das situações de vida, promove maiores conhecimentos 

sobre a doença, e melhoria clínica (MORETTI et al., 2012). 

 É essencial fornecer ao adolescente informações sobre a sua doença, para que ele 

aprenda a evitar as situações que exacerbem sua condição e enfrente as limitações cotidianas 
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impostas por ela. Utilizar os diversos meios de comunicação e interação amplia essa 

possibilidade de adquirir o conhecimento sobre sua condição.  

 

“Aí eu pesquisei pra ver como é que eram os sintomas, se era compatível com os 

meus e deu tudo lá, batata! (risos) Mesma coisa. Aí pesquisei às vezes, assim, 

quando o médico passa algum remédio , aí, eu pesquiso o nome do remédio pra 

saber o efeito que ele faz, pra quê que ele é” (Saori). 

 

“Falou os sintomas que o Prednisona causa né? Aí era tudo que tava 

acontecendo comigo, é isso[...]Que espelhou em mim né? Tudo que tava falando 

tava acontecendo comigo” ( Penélope Charmosa). 

 

 

Nos depoimentos acima observamos que as adolescentes em condição crônica utilizaram 

dos recursos virtuais para compreender o processo decorrente da doença vivenciada por elas, 

aproveitando os sintomas como referência para assimilar os resultados obtidos na internet para 

seus questionamentos. 

O adolescente com doença crônica deve aprender a lidar com a situação se valendo das 

estratégias e habilidades de enfrentamento que possui (ARAÚJO et al., 2011). Ou seja, o 

adolescente com doença crônica tem a oportunidade de utilizar os recursos disponíveis, como a 

internet e as redes virtuais, a fim de superar as limitações de conhecimento e, ao se apropriar 

desse conteúdo informativo, conquistar um outro olhar sobre a própria condição. 

 A inclusão do adolescente como participante ativo de seu tratamento, compartilhando a 

responsabilidade pelas decisões e resultados, torna-se fundamental para que ele adquira 

confiança e autonomia. 

 

 

6.2.2 Demanda por informação conectada à perspectiva de vida do adolescente com 

doença crônica 

 

A incerteza com o futuro provoca inquietações na vida do ser humano, especificamente 

para o adolescente crônico, e o conhecimento relaciona-se a esse aspecto. O saber promove 

segurança e opções para escolher a melhor maneira de enfrentar essa condição. 

Os depoimentos abaixo expressam a incerteza quanto ao futuro dos adolescentes com 

doença crônica. 
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“A gente pergunta.... se tem cura, quem for olhar, sempre tem essa pergunta. É... como 

que é o tratamento no caso, como é que se trata. E os medicamentos que usam” 

(Aventureiro). 

 

“Eu costumei a botar no google pra saber se ... que eu tinha medo se eu ... que o médico 

falava pra mim: você pode viver com um rim único. Mas eu tenho que beber bastante 

água, aí eu fui procurar que se pode mesmo viver com rim único […]  é ... eu coloquei no 

google se ...eu poderia... aí eu botei lá e veio lá as resposta do yahoo. Aí tinha vários 

médicos colocando ´lá que é possível conviver com rim único e eu tenho que cuidar dele 

pra não afetar ele, o único que tem” (Barbie). 

 

 

Ao receber o diagnóstico de uma doença crônica, o adolescente, passa por momentos de 

angústias e incertezas diante do desconhecido, pois se depara com a fragilidade da vida e do 

corpo, algo inesperado nessa fase onde tudo é intenso e sem limites (REZENDE; SCHAL; 

MODENA 2009).  

A internet oferece um meio interativo e dinâmico para divulgação de informações, 

mudanças de atitudes e comportamento. Por meio dela e de outros meios de comunicação 

eletrônica, grande impacto na disseminação de informações e pesquisas é produzido (POLIT e 

BECK, 2011). Fontes disponíveis como blogs, weblogs, páginas pessoais em redes sociais e 

grupos de apoio virtual produzem conhecimento baseado na experiência vivida de cada paciente, 

conhecimento esse que é trocado, partilhado, dividido e multiplicado nas formas diversas de 

contato virtual (ORTEGA et al., 2012). 

A preocupação com o futuro envolve o desejo de vivenciar todas as oportunidades que a 

vida proporciona, inclui-se entre outras atividades a vontade de ter um relacionamento, ter uma 

família, como por exemplo, a imagem abaixo, feita pela Butterfly, que apresenta a adolescente 

contente por ter alguém do sexo oposto do seu lado. 
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No corpo adolescente falam a criança, o adulto que está vindo e o próprio adolescente. 

Também é nesse corpo onde residem o adulto, a criança e o adolescente que coexistem diferentes 

vozes, que vão desde uma fala mais madura, reflexiva, até uma simples resposta singela 

(VITELLI, 2009). 

 

 “[...] se pode ter filhos.. porque falaram pra mim uma vez que não podia ter” (Mily). 

  

 Na fala dessa adolescente está presente à visão adulta, o desejo de ser mãe e passar a 

assumir novas responsabilidades. É voz adulta presente no corpo da adolescente que está se 

manifestando. Por serem acometidos por uma enfermidade crônica, podem relacionar a 

existência da doença com a impossibilidade de realizar seus desejos e sonhos. Porém, isso nem 

sempre é condizente com a realidade, tendo em vista que dependendo do tipo da enfermidade, é 

possível gerar filhos e formar uma família (ARAÚJO et al.2011). 

          Mudanças nas atividades serão necessárias na vida do adolescente, além das diversas 

mudanças decorrentes dessa fase, ele terá as provenientes do seu diagnóstico, ou seja, será 

fundamental para ele ter os devidos esclarecimentos para superar da melhor forma possível esse 

momento. 

 Segundo Brasil (2008), resiliência tem sido definida como a capacidade do indivíduo de 

recuperar e manter um comportamento adaptado após um dano. Os conteúdos das mídias virtuais 

devem promover a diminuição do impacto da doença na vida do indivíduo e sua família, 

evitando-se disfunções, sempre que possível, em qualquer esfera e contribuindo para que o 

adolescente se cuide e atinja de forma plena as suas potencialidades, e enfrentem sua condição da 

melhor maneira possível. 

Nesse aspecto, a imagem abaixo apresenta uma criação artística de um adolescente, 

apresentando uma frase criada por ele com os seguintes dizeres: “O que não mata te deixa mais 

forte” (Internauta). Nessas palavras podemos notar que a luta contra a doença tem tornado o 

adolescente mais forte, mais confiante quanto ao futuro. 
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“O que não te mata te deixa mais forte” (Internauta). 

 

 

 

6.2.3 Demanda por informação conectada à estética do adolescente com doença crônica 
 

  

 Além dos questionamentos sobre a doença, o aspecto estético também foi um fator 

relevante para alguns adolescentes. Na doença renal, por exemplo, é característico o paciente 

apresentar mudanças no seu corpo de forma rápida, devido ao surgimento do edema 

generalizado, sintoma da síndrome nefrótica ( QUEDINHO, 2010). 

 Já no paciente com câncer, o tratamento, cuja finalidade destina-se à cura ou alívio dos 

sintomas da doença, consiste em medicamentos (quimioterapia, terapia alvo, hormonioterapia), 

cirúrgicos e radioterápicos os quais podem provocar efeitos colaterais que variam de paciente 

para paciente, dependendo de múltiplos fatores, podendo ser diferentes quanto à intensidade e 

duração (INSTITUTO ONCOGUIA, 2013) 

  Um dos efeitos colaterais dos tratamentos radioterápico e quimioterápico é a perda de 

cabelo (alopecia), que pode ocorrer em todo o corpo, incluindo a cabeça, rosto, braços, pernas, 

axilas e região pubiana. Entretanto, o cabelo volta a crescer de 2 a 3 meses após o término da 

quimioterapia e o crescimento total leva de 6 a 12 meses (INSTITUTO ONCOGUIA, 2013).   

 A imagem corporal dos adolescentes crônicos pode ser alterada tanto pelas intervenções 

no tratamento, quanto pela própria manifestação sintomática relacionada à doença que acomete 
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esse adolescente. Na sociedade brasileira atual, não estar bonita pode constituir-se em grave 

fracasso, levando à perda da autoestima e à insegurança (SECCHI; CAMARGO; BERTOLDO, 

2009).  

 Nos depoimentos abaixo, identificamos a demanda pela informação para o adolescente 

relacionado a estética. 

 

 

“Ah.. só procurei saber de estrias só, mas aí falou que é normal, só isso. Não tem muito 

jeito né?”( Penélope Charmosa). 

 

“No ACEDE eu já perguntei, na verdade, eu estou ansioso pra falar pra doutora, porque 

eu estou doido pra fazer o meu cabelo, não tô aguentando mais esse cabelo, tá tenso! 

Tanto que eu vim de toca (risos) tá complicado. E eu perguntei se depois, porque na 

verdade eu, faz três anos né? que eu não faço nenhum procedimento químico nem nada, 

eu perguntei se eu podia fazer meu cabelo, sabe?” (Internauta). 

 

“Se pode fazer tatuagem, se pode pôr piercing[...]. Se o cabelo cai por naturalidade. Que 

Meu cabelo caiu, até fiquei muito mal e procurei saber[...]Aí... eu procurei também saber 

porquê dava aquelas manchinhas, manchinha rosinha que dá na pele. Aí procurei” 

(Mily). 

 

 Durante a adolescência a imagem corporal é extremamente importante. Por isso, se 

houver prejuízo na aparência ou se o uso de medicações provoca efeitos colaterais antiestéticos, 

a equipe de saúde deve ficar atenta.  

 Uma imagem corporal insatisfatória pode causar sentimentos de desvalorização e 

inferioridade, criando um ciclo vicioso constituído pela transgressão aos regimes terapêuticos 

propostos e consequente agravamento da doença. Por sua vez, a piora da doença pode contribuir 

com alterações na aparência física, prejudicando ainda mais a autoestima (BRASIL,2008).

 Assim, os profissionais da saúde precisam atentar para esse aspecto do adolescente com 

doença crônica, lembrando-se do cuidado integral do paciente.  

 A imagem a seguir apresenta a criação artística de Penélope Charmosa, reforçando a 

preocupação com a imagem corporal. O sofrimento por ela vivenciado decorrente da mudança 

repentina do corpo, devido à sua condição crônica, é expressa na figura de uma pessoa que é 

motivo de risos de outras pessoas, além do choro. O trecho abaixo se trata da continuação da 

criação artística, pois como solicitado, adicionado ao desenho, deveria conter uma frase escrita 

pelo adolescente, expressando seu sentimento ao falar sobre sua condição crônica.  
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“Não gosto muito de falar sobre a minha doença, porque desde o início eu sofri 

muito. Eu era linda, chamava atenção de todos, tinha muitas amizades e de 

repente a doença chegou, me tirando tudo. Alegria, sonhos e sorrisos. Tomei 

corticoide que me transformou da noite para o dia, me engordando de uma 

maneira monstruosa, me dando estrias dos pés à cabeça. Eu passava na rua e 

todos riam e debochavam de mim. Sofri muito, desisti da escola e me prendi 

dentro de casa. O pior de tudo isto é que ninguém compreende nosso sofrimento, 

me olhava no espelho e o mundo tinha acabado, meus amigos, quando mais 

precisei me deixaram só porque eu estava muito feia! Não entendi o porquê disso 

estar acontecendo comigo, mas seguro nas mãos de Deus e tento seguir em frente, 

mas é difícil”  

 

(Penélope Charmosa). 

 

  

 Normas socioculturais têm perpetuado o estereótipo da associação entre magreza e beleza 

entre as mulheres, fazendo com que um corpo magro seja considerado ideal (MARTINS, et al. 

2012). Na adolescência, o corpo é um importante elo de identificação entre eles. A preocupação 

com a beleza, que é imposta pela mídia, atua primordialmente como formadora e reprodutora de 

estereótipos sociais, por exibir continuamente nos meios de comunicação padrões de beleza pelo 

exibicionismo e culto público dos corpos malhados de modelos e de atores (BRÊTAS, 2010). 
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 Segundo Brêtas (2010), os adolescentes passam a ser o principal alvo desta idealização, 

pois utilizam seus corpos para chamar atenção sobre si. Essa idealização do corpo é notadamente 

marcante, independente do segmento social e sexo. Tais padrões estéticos impostos interferem na 

autoestima desse grupo etário, e na internet há informação para diversos temas relacionados à 

saúde, inclusive relacionados à estética. 

 A imagem a seguir apresenta a visão de Mily sobre seu corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em sua perspectiva, ela se enxerga gorda. Outro aspecto importante a ser observado no 

desenho consiste em que Mily se fez com o cabelo grande, ou seja, ela expressa o desejo de ter 

novamente os longos fios de cabelo, pois um efeito colateral do medicamento, em uso, para o 

tratamento é a da alopecia. 

 

 “[...] a do cabelo é normal, por causa do Reuquinol, por causa dos remédios, que são 

fortes, aí cai mesmo.” ( Mily). 

 

 Na adolescência, a excessiva preocupação com a imagem corporal vai além da satisfação 

pessoal, incluindo a aceitação no grupo etário. Ser diferente nessa fase é ser excluído, ou seja, 

além dos padrões impostos pela mídia, o adolescente se confronta com a pressão do seu grupo. O 

adolescente ou se inclui em grupos ou acaba por excluir-se deles. Essa exclusão pode surgir na 
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forma de um afastamento de uma estética social esperada pelo grupo, quando o adolescente não 

se vê, por exemplo, dentro da moda vigente (VITELLI, 2009). 

 Nos depoimentos a seguir, as alterações físicas relacionadas ao processo da doença das 

adolescentes interferiram no vínculo social das mesmas. Por ser adolescente e por ter um 

diagnóstico crônico, o apoio de amigos é fundamental para amenizar ou superar esse processo, 

porém essa não é a realidade delas. 

   

“Minha mãe acabou que contou, porque ela foi levar os papéis no colégio (risos), 

aí depois de uma semana a escola inteira ficou sabendo, aí eu fiquei com vontade 

de nem aparecer mais. Não é por vergonha, as pessoas ficam: ‘ah! não sei o quê 

é contagioso’, ‘ah não sei o quê pega’, aí elas precisaram se afastar, se afastam 

mesmo” (Mily). 

 

“Ah.. amigo, amigo, só uns quatro né? Que depois da doença some tudo né? Some 

tudo, que aí eu inchei demais, aí enchi de estria, aí todo mundo ignorou. Mas aí, 

agora eu tô melhorando, aí os poucos que ficaram comigo são os amigos né?” 

(Penélope Charmosa). 

 

 

 Admitir e entender as peculiaridades da adolescência mostra-se fundamental para o 

planejamento de ações efetivas. Intervenções nessa fase poderão prevenir problemas futuros, já 

que é nesse momento que a grande alteração corporal ocorre, podendo ser um período de 

vulnerabilidade e risco, carecendo de atenção e cuidado. 

 A presença da rede de apoio familiar ou social, real ou virtual, quando presente, são 

fatores protetivos e favorecem no enfrentamento da doença crônica. Esse apoio pode ocorrer de 

diversas maneiras, uma delas se dá pela troca de informação, tal informação não dita da forma 

correta pode ser prejudicial na forma de enfrentamento, bem como, em caso contrário, os efeitos 

serão positivos. Assim, precisamos pensar em saúde do adolescente de forma integral e não 

apenas o seu aspecto biofisiológico. 
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 6.3 ASPECTOS POSITIVOS DA INFORMAÇÃO OBTIDA NA MÍDIA VIRTUAL: 

PERSPECTIVAS DOS ADOLESCENTES COM DOENÇA CRÔNICA 

 

 

No espaço virtual há uma série de conteúdos disponíveis e, diariamente, ocorre o 

aumento expressivo desses dados, que variam desde um argumento com uma simples 

significância a mais complexa e relevante informação.  O que iremos apresentar a seguir se 

refere aos aspectos positivos da informação encontrada na internet pelos adolescentes com 

doença crônica. 

 

6.3.1 A influência da mídia no tratamento da doença crônica 

 

Um aspecto positivo apontado foi o incentivo das redes virtuais ao tratamento. As 

ferramentas de comunicação da Internet, tais como salas de bate-papo, fóruns de discussão, blogs 

e grupos de apoio online podem ajudar os pacientes a compartilhar experiências e fazer 

perguntas através do apoio mútuo dos outros sobreviventes da condição crônica (SNYDER et al, 

2012). 

 

“Eu vi que tinha muita gente com o mesmo problema ..., É ...tinha gente se 

tratando, tinha gente falando que se não tratar ...que deixou de tratar quando 

jovem aí quando ficou adulto ficou pior, fica difícil de se tratar, perde o controle. 

Aí, tipo, me deu um incentivo né? de eu continuar me tratando...” (Aventureiro). 

 

Identificamos no relato do adolescente que, através das experiências vividas por outras 

pessoas em condições semelhantes, fez com que ele se motivasse a fazer o tratamento assim que 

soube da sua condição crônica e não em tempo tardio. Um estudo realizado com pacientes 

crônicos na Holanda, apontou que o apoio para o tratamento pode vir de pessoas em situações 

semelhantes com insuficiência similar (DUMAIJ &TIJSSEN, 2011). Essa troca, esse apoio segue 

como em uma cadeia, ou melhor em rede, onde as teias se entrelaçam, se cruzam, com a 

finalidade de levar a informação. 

Branco (2006) diz que a informação é conceituada como um bem público caracteriza-se 

por proporcionar benefícios tanto a indivíduos quanto a coletivos. Tal benefício é reconhecido na 

fala acima, pois ao receber o incentivo para o tratamento, o adolescente se sente motivado a 

repassar o conteúdo aos colegas. 
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“sim costumo falar com o pessoal lá da escola. Alguns dos meus amigos têm, 

outros estão começando a ver que tem também. Aí... Eu fico falando lá, converso 

com eles.” (Aventureiro) 

 

 Considerando a Teoria Humanística para esse aspecto acima apontado, ela fala que bem-

estar, não é meramente o bem-estar da pessoa, mas com o seu bem-estar melhor, ajudando-o a 

tornar-se o melhor possível em sua situação particular (LEOPARDI, 1999). Ajudar a se sentir 

melhor, repassar daquilo que se recebeu, isso é o diálogo vivido, ou seja, um diálogo baseado nas 

experiências. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2003), nas condições crônicas, devem‑se 

priorizar as ações de prevenção, porém observa‑se a dificuldade de adesão dos indivíduos a esse 

comportamento.  

Quando se trata de adolescente, a importância da presença dos amigos na forma de 

enfrentamento é fundamental, inclusive para o tratamento, e por meio das mídias virtuais, as 

redes sociais virtuais se ampliam e a troca de conhecimento vai para além das portas das clínicas, 

como sugere a Organização Mundial de Saúde (2003), que o tratamento para pacientes que 

apresentam condições crônicas não termina nem na porta da clínica. Precisa se estender para 

além dos limites da clínica e permear o ambiente doméstico e de trabalho dos pacientes, porque 

tais pacientes e seus familiares precisam de auxílio e apoio de outras instituições nas 

comunidades. 

Pensando nisso, as redes sociais virtuais criadas nas mídias virtuais, têm se tornado um 

forte instrumento adotado com mais frequência para promoção de apoio, incentivo, troca de 

experiências entre outras atividades, ou seja, ocorre um rompimento das fronteiras com o auxílio 

das tecnologias. 

 

 6.3.2 – A Compreensão da doença crônica pelo adolescente  

 O surgimento da Internet tem aumentado o acesso a informações de saúde e pode facilitar 

o envolvimento indivíduo ativo na tomada de decisões de cuidados de saúde (LEE et, 2014). Nos 

discursos, os adolescentes atribuíram, entres os aspectos positivos provenientes da obtenção de 

informação por meio virtual, o esclarecimento quanto ao processo da doença ou esclarecimento a 

procedimento e o incentivo ao tratamento. 
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“Me ajudaram a entender, mas a passar pelo problema em si não, por quê?  cada um tem 

uma forma diferente de reagir , então a minha forma foi diferente, a forma de outros que 

tiveram o mesmo problema pode ser diferente” (Internauta).  

“Ah, foi pra mim entender mais, aí eu pesquisei [...]Cada coisa que a gente vai 

pesquisando, fala uma coisa. Mas assim, deu pra mim entender” (Pocahontas S2).  

 

 “Eles falaram que colocaram um catéter duplo “J” em mim, e aí eu queria saber o quê 

que era. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu fui pesquisar e vê o que era e eu vi.[...] aí 

eu já entendi , eu vi como era, que era um.. um ligado no  rim, um ligado na bexiga. Dá 

pra entender, num cheguei a ler, nem entrar no site, mas vi imagens (Butterfly). 

 

 

É possível perceber nas falas dos adolescentes que o uso das mídias os ajudaram a 

compreender o processo da doença e intervenções realizadas. Sobre a informação, Branco 

(2006), menciona que uma informação, em si, não é nada, não tem nada de informação se 

ninguém é informado ou se a informação recebida não é utilizável para aquele que a recebeu, 

pois a informação só se concretiza se provoca no receptor a redução da incerteza. 

Logo, houve a redução da incerteza, o processo de informação foi concluído de acordo 

com as falas acima. Nesse contexto, a teoria de Paterson e Zderad apresenta a comunicação 

como um fator influenciador positivo no cuidado, a comunicação ainda é vista como um 

instrumento privilegiado, a busca pelo conteúdo alcançou a resposta. 

Quando um adolescente se encontra em uma condição crônica, ele se sente mais 

necessitado de informações, mais desejoso de obter conhecimento seja sobre seu diagnóstico, 

prognostico ou plano terapêutico. Com o acesso à internet ao seu alcance, é possível que esse 

anseio seja respondido, por vezes, a resposta pode não ser aquela esperada, no entanto, em 

relação aos adolescentes mencionados anteriormente, identificamos que as respostas encontradas 

nas mídias virtuais atenderam suas expectativas. 

  O conhecimento que o adolescente possui sobre a doença será determinante no 

desenvolvimento de estratégias positivas para o enfrentamento, as quais minimizarão os 

estressores que advirão na sua vida como doente crônico (ARAÚJO, et al.2011b).  Uma 

alternativa contribuinte para enriquecer o conhecimento do adolescente sobre a sua doença vem a 

ser o uso da internet em conjunto com as mídias sociais.  

Informações de saúde de alta qualidade podem ser fornecidas através de sites, fóruns, 

blogs e redes sociais, que têm sido alguns dos canais mais populares para a promoção da saúde 

entre os jovens. Nos últimos 10 anos, na França, por exemplo, três de quatro pessoas têm acesso 

à internet e o uso da internet é maior entre os jovens que os adultos (BECK et al.2014). Os 
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conteúdos disponibilizados no meio virtual ajudam a entender a doença e ainda, aceitar a 

condição crônica e isso implica na melhoria do estado de saúde do adolescente. 

  

“Me ajudou a aceitar, porque eu não aceitava aí eu aceitei. Quando eu aceitei eu 

melhorei, teve uma época que eu não estava aceitando de jeito nenhum, aí minha mãe 

falou ou eu aceitava ou eu aceitava. Aí eu tive que aceitar né?. Aí eu comecei a procurar 

saber mais, aí eu descobri como é que é, que essa doença não é TÃO ruim como eu 

pensei que ela era, é só cuidar” (Mily). 

 

O apoio da família e de outras redes sociais pode influenciar na aceitação da doença e na 

adesão ao tratamento. A maneira como a família lida com a situação influenciará na aceitação ou 

negação da doença (ALMINO; QUEIROZ; JORGE, 2009). No relato acima encontramos tanto o 

apoio da família, presente na figura da mãe, quanto da rede virtual por meio do uso da internet. 

As informações obtidas na internet pela adolescente contribuíram para que a mesma 

aceitasse sua condição, e consequentemente, despertou o interesse de obter mais conhecimento a 

fim de sentir- se bem, sentir-se melhor. Conforme Araújo et al. (2011.b), conhecer e aceitar a 

doença crônica desperta nos adolescentes potencialidades de enfrentamento e possibilidades de 

serem felizes.  

Embora seja complexo o processo de adaptação do adolescente a sua condição crônica, é 

de suma importância a participação do adolescente no seu processo de recuperação, uma vez que 

entre os benefícios está o autocuidado. 

 

6.3.3 Saberes dos adolescentes que convivem com a doença crônica adquiridos na 

rede virtual. 

 

Conhecer a doença que possui é uma necessidade, assim, quanto mais ciência o 

adolescente tiver sobre as causas que o afetam, terá mais probabilidade de ser ativo e autônomo 

diante de sua própria vida (ARAÚJO, et al.2011b). 

Em relação ao autocuidado dos adolescentes com doença renal crônica, os conhecimentos 

adquiridos incidem em um cuidado com a alimentação, ingerir muito líquido e evitar alimentos 

com alto teor calórico. 

 
“Que eu não posso beber refrigerante, comer gordura, é... não posso levar tombo, essas 

coisas assim” ( Barbie) 

 

“Não posso comer muita besteira, beber bastante água, essas coisas” (Branca de Neve). 
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“Ah... aprendi que tinha que evitar comidas gordurosas, essas coisas é... comidas com 

excesso de sal e sempre tá bebendo bastante água” (Aventureiro) 

 

“Tomar bastante água, comer menos sal, e tomar o remédio direitinho” (Penélope 

Charmosa). 

 

“Tem que diminuir o sal. Tem que evitar comer algumas coisas. Beber bastante água, 

essas coisas” (Pocahontas S2). 

 

 

Percebe-se nos depoimentos acima que o autocuidado dos adolescentes com doença renal 

crônica consiste na ingestão cautelosa de alimentos e líquidos. Por outro lado, nas falas a seguir, 

a adolescente com o diagnóstico de lúpus e o adolescente com diagnóstico de Linfoma, 

mencionam o saber cuidar da doença sob um aspecto emocional. 

Acreditar que podem contar com forças espirituais traz sentimentos de conforto, pois a 

espiritualidade pode contribuir para produzir sentimentos de esperança ou de aceitação da 

condição imposta pela doença (PAULA; NASCIMENTO; ROCHA, 2009). 

 

“Bom, que eu tenho que aceitar como eu sou e que Deus dá pra gente o que a gente pode 

carregar. Então, ele me deu isso porque Ele sabe que eu posso” (Mily). 

 

 São várias as estratégias que podem ser utilizadas pelo adolescente, desde a obtenção de 

informação para aprender a cuidar de si, como a religiosidade para minimizar o estresse vivido 

com a condição crônica. A religião e a espiritualidade têm sido uma destas estratégias para seu 

conforto espiritual, o conhecimento científico não é a única fonte de explicações sobre as razões 

e justificativas do que está acontecendo (PAULA; NASCIMENTO; ROCHA, 2009). 

 
“Olha, eu levo na boa, eu acho assim. O mundo é uma coisa enorme, são tantas 

possibilidades, eu não quero ficar tachado como o garoto que teve câncer, eu quero ficar 

tachado como Internauta, porque eu sou assim [...]aprendi a valorizar os momentos da 

minha vida, eu aprendi a me resguardar, a me respeitar, o meu corpo saber meus limites, 

entendeu? [...]Então eu sempre procuro tomar uma decisão, traçar umas coisas assim, e 

eu também não gosto de  ser deixado pra trás [...]então, eu gosto de ser assim, de estar 

sempre me revolucionando, de tá sempre experimentando coisas novas. Então, eu levo na 

boa minha doença, e eu entendo que é uma coisa complicada ainda mais pra eu que sou  

sentimental, é uma coisa complicada. Mas eu levo na boa, às vezes eu esqueço, assim eu 

sei que tenho câncer, mas não é a prioridade na minha vida, não é prioridade, não 

mesmo” (Internauta). 
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Na fala de Internauta encontramos outro modo de cuidar da saúde. Ele sabe que tem uma 

doença crônica, mas não quer ser rotulado pelo diagnóstico, ele quer fazer as atividades de uma 

pessoa de sua idade, estando consciente de suas limitações. 

A partir do diagnóstico de uma doença crônica o adolescente necessita se adequar a um 

novo estilo de vida, constituído de consultas médicas, realização de exames, uso de 

medicamentos, limitações físicas, restrições alimentares, sinais e sintomas da doença e uma série 

de alterações no seu cotidiano, inclusive possíveis internações (ALMEIDA; LOPES; SIMÕES, 

2011). Ainda que busque levar uma vida como outras pessoas de sua faixa etária, o adolescente 

tem consciência de que sua doença exige cuidados especiais e que esses cuidados também são de 

sua responsabilidade (ARAÚJO et al, 2011a).  

Almeida, Lopes e Simões (2011) comentam que as situações crônicas exigem que a 

pessoa se adaptem às novas condições que podem ser geradas, compreende-se que é necessário 

estabelecer novas relações com seu cotidiano. 

A adolescente a seguir, com a sua nova condição resultante da doença crônica por ela 

vivenciada, nos apresenta que ela tende a adaptar-se a nova rotina no seu cotidiano ao descrever : 

“Seja você mesma independente de qualquer situação”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Seja você mesma independente de qualquer situação” (Drika). 

 

Aproveitar o momento, buscar viver de maneira normal mesmo sabendo de sua condição 

foi um aspecto expressado em desenho pelos adolescentes. 
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“Apesar das circunstâncias... siga sempre 

sorrindo” (Saori). 

 

 

 

 

 

 

Após a experiência da doença e da terapêutica, os adolescentes relatam mudanças de 

significado em sua vida, valorizando alguns fatores e alterando sua visão em relação a outros. 

Ele procura agora viver o momento, “um dia de cada vez”, aproveitando os momentos 

agradáveis que cada dia oferece.  

O adolescente que convive com uma doença crônica precisa construir autonomia para o 

cuidado de si, e não ficar dependente do cuidado da família, o que pode levá-lo a se sentir 

incapaz de enfrentar circunstâncias cotidianas sozinho (ARAÚJO et al., 2011a). Com isso, 

podemos considerar a busca por informações na internet pelo adolescente, a compreensão do 

diagnóstico e a forma de cuidado da saúde possibilitam uma independência, incluindo o próprio 

adolescente no tratamento como um participante ativo, proporcionando o vir a sentir-se bem, 

conforme expressaram, em desenhos, os adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me sinto normal. Nada contra em falar da síndrome”  (Princesa). 
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“Eu, outra pessoa” (Wolverine) 

 

 

 

A compreensão da condição crônica pelo adolescente irá favorecê-lo, pois as dúvidas e 

todas  

 as incertezas não podem fazer parte do cotidiano do adolescente, uma vez que essa situação 

implica em prejuízos para a saúde do adolescente. 

O compromisso autêntico da Teoria humanística ocorre quando é verdadeiramente 

humanística, então a enfermagem torna-se uma expressão, uma vida voltada para o compromisso 

da enfermeira, ou seja, um compromisso existencial que visa nutrir o potencial humano, 

(PATERSON & ZDERAD, 2008). Assim, independente de sua doença, o cliente pode estar 

saudável, se estiver aberto às experiências da vida, onde o encontro do enfermeiro com o cliente 

pode resultar em conforto, porque a pessoa pode vir a se sentir confortável mesmo enfrentando 

uma doença, na medida em que há envolvimento com o outro, em relações verdadeiras. 
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6.4 ASPECTOS NEGATIVOS DA INFORMAÇÃO OBTIDA NA INTERNET 

PELO ADOLESCENTE COM DOENÇA CRÔNICA 

 

“Navegar” pelo ambiente virtual pode ser uma tarefa simples, mas nem sempre é fácil 

como se espera, ainda mais para o mundo do adolescente, quando uma série de questionamentos 

perturba sua mente sobre outro mundo desconhecido, que é o da doença crônica.  

Ao recorrer à internet para obtenção de informação, além do sucesso esperado, ele pode 

se deparar com um universo científico rigoroso que impossibilitará o êxito quanto ao 

entendimento sobre o conteúdo buscado devido a sua imaturidade. Este vem a ser um aspecto 

negativo: a ausência de conteúdos inteligíveis para o adolescente com doença crônica. 

6.4.1 Ausência de conteúdos inteligíveis conectados ao adolescente com doença 

crônica 

 Essa temática foi encontrada nas falas de adolescentes que recorrerem à internet para 

obterem conteúdos associados à sua condição crônica e não se sentiram satisfeitos com as 

respostas alcançadas. O processo de informação não foi concluído, oportunizando a permanência 

da dúvida. Entre essas barreiras estão a linguagem científica e a  disponibilidade de pouco 

conteúdo. 

“Eu pesquisei lá, o que era esse negócio, só que aí tem vários nomes esquisito. Aí eu ...aí 

eu nunca mais pesquisei não (Princesa). 

“É que tem coisas que eram muito científicas ... a linguagem, não deu de entender muito 

não”.(Kalado 45). 

“Ah, depende do lugar. Porque assim, você procura no Google, aí dá vários sites, aí tem 

sites que você entra, não explica assim tudo direitinho, mastigadinho, do jeito que você 

quer, aí outros já tem, já explicam mais ou menos, mas nunca é a mesma coisa, porque 

eles tratam assim, no geral. Mas a gente sabe o que a gente passa, aí os médicos mesmo 

que explicam, por causa dos exames, tudinho, direitinho” ( Saori).  

 

Desde a chegada de intervenções de mídia social para fins relacionados com a saúde, 

tornou-se claro que nem todas estas intervenções são realmente bem sucedidas (BELT, et 

al.2013). A comunicação eficaz é considerada instrumento fundamental para o cuidado integral e 

humanizado porque, por meio dela, é possível reconhecer e acolher, empaticamente, as 
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necessidades do paciente (FRANÇA et al. 2013). 

 Em nosso estudo, a linguagem científica torna-se uma barreira para quem está em busca 

de informação. O adolescente buscará todos os conteúdos concernentes à sua condição a fim de 

compreender o que está se passando com seu organismo e quais as suas expectativas de vida, 

porém, quando isso não é concretizado, há uma interferência no processo de cuidar. 

Para Barreto (2011), a participação do paciente é fundamental na relação terapêutica, 

dividindo atenção inclusive com o efeito da tecnologia e da medicalização em nossos tempos. É 

inerente a condição humana a busca pelo conhecimento, e conhecer a doença é um passo 

importante para o processo de adaptação à condição crônica, seja para os cuidadores, para os 

amigos e principalmente, para o paciente (LEITE et al., 2013). 

A informação é fundamental para o cuidado centrado no paciente, e na área da 

informática em saúde tem acontecido uma evolução nos últimos anos pautada em como a 

informação é adquirida, armazenada e utilizada nos cuidados de saúde. Talvez o maior desafio 

para pacientes e provedores seja identificar a informação que é de alta qualidade e que aumente 

(e não impeça) suas interações. Se há desinformação, os efeitos nos pacientes podem envolver a 

ansiedade ou questionamentos a respeito da competência médica (SNYDER et al., 2012). 

Sobre esse aspecto, a teoria humanista apresenta que para a ocorrência do diálogo 

criativo, faz-se necessária a interação entre chamado e resposta, sem a resposta ao chamado não é 

possível ocorrer o diálogo, ou seja, atender a necessidade do adolescente, nesse caso, a 

necessidade informativa (GEORGE,200). Deve-se atentar para a forma como é disponibilizado o 

conteúdo na internet, se de fato pretende-se que os efeitos sejam informativos, é oportuno 

considerar a diversidade populacional com as doenças crônicas, e não generalizá-las.  

O fato de uma pessoa conviver com a doença crônica de uma maneira, não implica que 

todas as pessoas com esse diagnóstico enfrentarão essa situação da mesma maneira, ou terá o 

mesmo conhecimento. Exemplo disso é o câncer, o câncer que acomete crianças e adolescentes 

deve ser estudado separadamente daqueles que acometem os adultos, principalmente no que diz 

respeito ao comportamento clínico (INCA, 2014). 

Devido ao aumento na velocidade para se adquirir um conteúdo, há uma interferência no 

fator qualidade, ou seja, ocasiona a redução na qualidade. Pois, com a internet, as páginas 

eletrônicas estão carregadas de dados, e pouca informação (BRANCO, 2006). Esse fator gera 

incertezas e confusão para o adolescente. 
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“Assim, a imagem que eu vi de como tirava, assim, não era... não era assim com cor, 

muito... como posso dizer? Pesada! assim, (risos) dava pra ver a pessoa, mas não dava 

pra ver que tava tirando entendeu? então não tinha certeza que era aquilo ali mesmo” 

(Butterfly). 

 

“sobre isso, sobre sangue na urina. Só que apareceu um monte de coisa e eu 

desisti[...]me ajudou mais ou menos, faltou falar mais”. (Wolverine). 

 

“Procurei! cheguei a ver na internet mesmo o que era insuficiência pulmonar só que não 

tinha completo entendeu?” (Imperador). 

 

 

 Nas falas acima, dois adolescentes que fazem tratamento com a Nefrologia e um com a 

Cardiologia estão confusos quanto ao conteúdo encontrado na internet. Butterfly pesquisou uma 

imagem sobre o procedimento pelo qual ela foi submetida recentemente, enquanto que 

Wolverine detectou na sua urina a presença de sangue (hematúria) durante sua ida ao banheiro. 

Já o Imperador procurou sobre insuficiência pulmonar, mas não ficou satisfeito, desejou mais 

informação. 

 Lee (2014), apresenta que as necessidades de informações em saúde, podem levar a 

pessoa a usar informações online para cuidar da saúde. Porém, nem sempre há esse retorno da 

forma desejada. 

As incertezas provocam insegurança. A fase da adolescência por si só, já é complexa, 

pois nesse período de transição, ocorrem as mudanças comportamentais, cognitivas, emocionais 

e principalmente sociais, onde ser diferente é ser excluído do grupo. Com isso, essa busca pelo 

conteúdo a fim de compreender o processo da doença pode ter fim quando não se obtém as 

respostas, ou seja, há um desestímulo pela procura, uma vez que não se alcança  o desejável. 

 

6.4.2 Dificuldades para identificar a segurança do site e veracidade das informações 

 

 

Ao serem questionados sobre como eles identificam que a veracidade das informações e 

como eles sabem que o site é seguro, alguns adolescentes não souberam responder, outros se 

basearam em sua experiência, seus sintomas e ainda, em um profissional ou por indicação de um 

adulto, ou concluíram que a informação era verdadeira e confiável após visitarem vários sites na 

internet e ela apresentar uma ideia em comum e por estar disponível em sites populares. 

Segundo Moreira e Pestana (2012), em um estudo realizado com a comunidade 

portuguesa sobre o uso das redes virtuais para comunicação em saúde, os resultados 
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apresentaram que todos os participantes evocaram a inexistência de critérios de qualidade na 

publicação de informação sobre saúde no ciberespaço português e ainda, o cidadão deve, por si 

próprio, avaliar a veracidade da informação. Nosso estudo apresenta de diferentes formas como 

os adolescentes avaliam os sites. 

 

“Porque às vezes, eles estavam falando do que eu já tinha passado, é... dores nas 

articulações, às vezes apareciam uma pintinhas vermelhas, no meu caso apareceu, aí eu 

sabia que tinha fundamento porque algumas situações eu já vivi com o lúpus”  (Saori). 

 

“Que espelhou em mim né? Tudo que tava falando tava acontecendo comigo” (Penélope 

Charmosa). 

 

As adolescentes acima utilizaram de sua experiência vivida para reconhecer a 

veracidade das informações. Ao inserir uma informação em um meio virtual, necessita-se atentar 

para o público que se pretende alcançar e os possíveis públicos que poderão acessá-los, pois um 

conteúdo lançado na rede precisa alcançar o seu objetivo proposto e apresentar segurança para 

quem irá adquiri-lo. Já que os adolescentes, pela sua imaturidade, e por estarem em processo de 

descobertas apresentarão essa dificuldade para assimilação e distinção entre o correto e o errado. 

 Outros adolescentes identificaram o conteúdo como verdadeiro por estar disponível em 

um site popular, como o Wikipédia, por exemplo. 

 

 
“Verídico? Porque foi a wikipédia! Então vem assim , poxa foi a wikipédia,  a wikipédia 

mente, mas nem tanto quanto os outros sites, então assim, minha primeira informação foi 

a wikipédia, aí a partir daí, da wikipédia, eu peguei a wikipédia como fonte para todas as 

outras pesquisas e muita coisa que eu vi na wikipédia batia com o que eu tava passando 

no hospital, então foi isso, eu nunca cheguei em outro site, fui e procurei, geralmente foi 

na wikipédia, só, então foi bem assim” ( Internauta). 

 

 “Se eu não seguisse aquilo lá sim, porque às vezes mandava fazer algumas coisas lá, 

entendeu? Que nem uma vez, eu tava vendo um negócio de raiva. ‘dá um soco no 

travesseiro’ entendeu? A pessoa tava com raiva e dava um soco no travesseiro, nada a 

ver, mas enfim. [...]eu jogo mais Wikipédia, aí no Wikipédia  já aparecem vários. Tipo, 

insuficiência respiratória,   insuficiência pulmonar e outras doenças, entendeu? aí eu dou 

um click e  eu pesquiso ( Imperador) 

 
“Era ... de medicina” (Kalado 45). 

 
Segundo Bertotti (2014), a Wikipédia é a fonte preferida de estudantes e curiosos 

apressados, e tem uma política editorial que permite excluir um especialista gabaritado em prol 

de alguém menos qualificado, mas que escreveu o verbete primeiro. Isso se torna uma grande 



96 

 

preocupação, pois a Wikipédia com seu conteúdo pouco confiável atinge a 17.ª posição no 

ranking dos sites mais acessados, enquanto que o Britannica.com, site onde encontram-se 

dezenas de Prêmios Nobel e milhares de especialistas, está lá pra mais de 5 mil na posição dos 

sites mais acessados. 

No Brasil, como forma de qualificar as informações de saúde que são disponibilizadas 

na internet, destacam-se iniciativas como a da Fiocruz, com seu Laboratório denominado Laiss 

(Laboratório Internet, Saúde e Sociedade), que tem o intuito de criar mecanismos capazes de 

avaliar a confiabilidade de sites médicos e de informações de saúde veiculadas na rede; e 

também as ações do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), que 

criou, em 20 de fevereiro de 2001, uma resolução (n.º 97) que dispõe sobre a idealização, 

criação, manutenção e atuação profissional em sites, páginas ou portais sobre medicina e saúde 

na internet ( MORETTI; OLIVEIRA; SILVA, 2012). 

 
 

“E ... eu não sei... (risos) É porque algumas coisas que vêm escritas o médico fala, aí às 

vezes quando vem escrito, aí eu pergunto do médico também e depois eu pesquiso na 

internet” 

(Princesa) 

 

“Eu não sabia (risos) pra falar a verdade eu não sabia. Eu apenas.. ah! Deve ser seguro. 

Tinha um cadeadinho, aí eu pensei que é seguro. Era do doutor  Valério do r7, Portal r7 . 

Aí dava porque eu já vi reportagem ,aí eu assimilei que podia ser verdadeiro” (Mily).   

 

 

 

As adolescentes dos relatos acima não souberam, ou tiveram dificuldades para 

reconhecerem se o site era confiável, se seu conteúdo era verdadeiro. 

Em um estudo nacional, realizado na França, mostrou que os jovens têm dificuldades de 

julgar a qualidade do conteúdo na internet, que esteja relacionado à saúde. Para isso, é 

fundamental ajudar os jovens a encontrar e utilizarem as informações em saúde online mais 

válidas. Uma estratégia vem a ser a criação de sites referenciados, como já ocorre nos Estados 

Unidos (BECK et al., 2014).  

Segundo Moretti, Oliveira e Silva (2012) torna-se necessário o incentivo a autorregulação 

do setor para se estabelecerem padrões mínimos de qualidade, segurança e confiabilidade dos 

sites de saúde. A resolução (N.º 97) ainda sinaliza que o usuário da internet, na busca de 

informações, serviços ou produtos de saúde online, tem o direito de exigir das organizações e 
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indivíduos responsáveis pelos sites: Transparência; Honestidade; Qualidade; Consentimento 

Livre e Esclarecido; Privacidade; Ética Médica e Responsabilidade e Procedência. 

Outros adolescentes se basearam na fala dos médicos do cenário pesquisado e na figura 

de um adulto. 

 
“Pelo que os médicos passaram também, explicando o quê que era e lá tava informando 

tudo com detalhes, por isso” (Drika). 

 

“É ... porque assim, a gente tem que acreditar mais no que a doutora fala. Vai Porque 

cada coisa que a gente vai pesquisando, fala uma coisa. Mas assim, deu pra mim 

entender” (Pocahontas S2).  

 

“Porque... foi num curso que eu ia, que a mulher que... me mostrou lá, eu achava que ia 

ser confiável né” (Branca de Neve). 

 

Durante a realização da pesquisa na internet, os adolescentes tomaram como parâmetros 

as recomendações médicas. O estudo de Moretti, Oliveira e Silva (2012) relata a grande 

importância dada ainda à opinião dos médicos ou especialistas. Nas três comunidades estudadas 

(de classe baixa, classe média e entre universitários) a recomendação do médico foi considerada 

a principal fonte de informação em saúde. 

Alguns adolescentes recorreram a vários sites, em busca de vários conteúdos, e como as 

informações estavam relacionadas, eles classificaram o que eles encontraram como confiáveis e 

verdadeiros por terem algo em comum. 

 
“Tinha muita coisa escrita sobre o assunto (risos), aí achei que era confiável” 

(Wolverine). 

 

“Porque assim, eram muitas respostas assim, eram diferentes, mas eram o mesmo foco, 

mesmo sentido” ( Barbie). 

 

“Ah, é que eu pesquisei mais de um... de um site, e aí tinha site que, a maioria deles 

estavam, os assuntos estavam relacionados, então podia ver que era verdade ali, 

entendeu?” (Aventureiro). 

A qualidade da informação é um dos mais importantes aspectos a serem considerados, 

devido ao volume exponencialmente crescente de informações veiculadas na Internet, sendo que, 

para os consumidores das informações online, os conteúdos das páginas institucionais ou de 

quaisquer documentos que são disponibilizados necessitam de filtros para minimizar o excesso 

de informação tornada disponível (LOPES, 2004).  

A confiabilidade das informações oferecidas no ambiente virtual tem sido objeto de 

editoriais de periódicos científicos em diversas áreas e, especialmente, na de saúde, advertindo 

seus leitores para a necessidade de precaução no que diz respeito às informações especializadas. 
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Embora cada adolescente tenha adotado um método particular para identificar a 

veracidade das informações e a segurança do site, é perceptível que eles apresentam dificuldades. 

Com o rápido crescimento da tecnologia e as mudanças transformacionais na forma como 

nos comunicamos, há uma responsabilidade profissional para estabelecer normas e diretrizes 

para proteger e maximizar o nosso compromisso com os melhores interesses de nossos pacientes, 

mantendo altos padrões, integridade profissional e segurança para ambos: profissionais e 

pacientes (WIENER et al., 2012). 

De maneira internacional destaca-se o trabalho desenvolvido pela Health On the Net 

(HON), que desde  1995 vêm promovendo mecanismos capazes de garantir o uso criterioso da 

internet para saúde. A entidade luta para que as informações de saúde veiculadas na rede sigam 

normas éticas fundamentais – com o desenvolvimento, por exemplo, de um código de conduta 

(HONCode), que estabelece normas para proteger os cidadãos de informações de saúde 

enganosas (MORETTI; OLIVEIRA; SILVA,2012). 

Esses aspectos negativos apresentados como a dificuldade de reconhecer um site como 

seguro ou verdadeiro, que apresente credibilidade para quem utiliza seu conteúdo merece 

bastante atenção, por se tratar de conteúdos voltados para a saúde, os prejuízos podem ser 

imensuráveis. Essa falha online é muito criticada, mas de acordo com a Teoria humanística, 

temos nesse evento o potencial humano. 

O potencial humano envolve uma enfermagem desenvolvida por um humano ajudando 

outro humano. Ao considerar apenas o aspecto positivo da enfermagem, estamos negando a 

potencialidade da desumanização presente no ser humano, pois o fenômeno da enfermagem 

contém todas as potencialidades e limitações humanas. Logo, como a enfermagem é vivida por 

seres humanos, ela inclui todas as respostas possíveis (PATERSON & ZDERAD, 2008). 

Então, ainda que vejamos a internet como um todo, precisamos lembrar que por detrás 

desses ícones virtuais existem pessoas, seres humanos, ainda que capacitados ou não para o 

exercício dessa atividade online, essas pessoas são passíveis de erros, acertos e todas as 

potencialidades humanas. 
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“É legal poder falar do seu problema com os outros”  

 ( Britney). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Complexos? Resilientes? Heróis? Não, são adolescentes. Porém, essa palavra envolve 

todos os qualitativos mencionados anteriormente. 

São complexos, pois foi preciso OMS, ONU, ECA, NESA, UNICEF e tantas outras 

instituições ou programas para tentar limitar a faixa etária desse grupo. Entretanto, eles não se 

permitem um enquadramento, o adolescente tem força, tem energia, e muita energia que não se 

contém em permanecer limitado, embora haja os que prefiram não ser notados. Mas isso é uma 

característica dessa fase complexa, que ora quer se ocultar, ora quer aparecer e viver, viver 

intensamente. 

São resilientes também, porque aprendem, de maneira precoce, a sobreviver com seu 

mundo complexo, transformador e além dele, precisam lidar com outros mundos, outros 

planetas, entre eles, o da doença crônica, o mundo virtual, mundo real e ainda vislumbrar o 

mundo adulto. 

Como na obra de Antonie de Saint- Exupéry, denominada de “O pequeno príncipe”, onde 

o principezinho visita vários planetas, vários mundos e em cada um deles encontra situações 

diferentes, condições diferentes, pessoas diferentes, mas tira lições de cada delas e vai se 

enriquecendo, se fortalecendo. 

Também os considero como heróis. Com uma força incrível existente nessas vidas, a vida 

querendo falar mais alto que a doença, o corpo que sofre com os sintomas e as alterações 

provenientes da condição crônica, mas que ainda sim, eles têm em mente sempre a vontade de 

viver, pois não se aceita, não se explica, nem se entende a morte nessa fase. E isso é uma luta 

constante para eles que não têm superpoderes, todavia, têm em meio a tudo isso, sonhos, 

projetos, desejos, e até frustações e solidão que os motiva a prosseguir. 

Esses heróis possuem suas “armas”, ou seja, seus métodos para superarem essa condição 

crônica, ainda que não seja a cura o resultado final, embora seja o desejável. Eles contam com a 

família, com os profissionais da saúde e com os amigos, mesmo que alguns tenham muitos e 

outros tenham uma quantidade que pode ser contada e cabível em uma mão, ainda assim eles 

consideram suficientes e verdadeiros. 

E por que não mantê-los sempre perto? Como o adolescente sempre surpreende, e todo 

super-herói tem sua saída secreta, os adolescentes têm as redes virtuais. 
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Os adolescentes usaram a redes virtuais para compreender a doença. Esta por sua vez é 

uma atividade inerente à condição humana: o ser humano vive em busca de conhecimento, vive 

em busca da evolução, e hoje temos a internet e as redes virtuais como aliadas. A compreensão 

da doença crônica e suas consequências requer muito mais que o conhecimento da patologia, é 

preciso inserir-se no contexto, na vivência, na dimensão que a patologia representa, e envolve 

mais que o desejo de obter a cura, envolve o sentir bem, o bem consigo mesmo.  

Para o adolescente, o sentimento de ser diferente de seus amigos, de seus colegas e de não 

ser compreendido, faz visita constantemente, e para os adolescentes que possuem uma doença 

crônica, percebem-se ainda mais distantes e muito diferentes dos seus companheiros. O 

sentimento de autoestima é de suma importância para um melhor desenvolvimento das relações 

interpessoais, sendo este influenciado pelas percepções da imagem corporal, sexualidade e 

intimidade, autonomia e habilidades sociais e cognitivas. 

Eles ainda recorreram ao meio virtual para saberem as perspectivas de vida, sobre o seu 

futuro, algo que um adolescente sem a condição não tem essa preocupação, pois tem em mente o 

aqui, o agora, sem pensar no amanhã, mas algo específico do adolescente é o viver intensamente, 

independente da condição, sexo, raça ou qualquer outro aspecto, eles querem e vivem 

intensamente. 

Assim como as informações obtidas na internet ajudaram os adolescentes deste estudo a 

buscar e manter o tratamento, não podemos desviar o olhar do lado oposto, dos aspectos 

negativos que dificultam a compreensão da informação. Entre eles temos a linguagem científica, 

o excesso ou falta de conteúdo, a transparência dos sites. 

Alguns órgãos têm se debruçado sobre essa situação e têm buscado, ainda que de forma 

iniciante, estabelecer critérios que devem ser adotados pelos organizadores de sites, a fim de 

divulgar seu conteúdo de maneira segura e com credibilidade. 

Neste estudo ainda, utilizamos a Teoria Humanística por se tratar de uma teoria que tem 

como tema central o diálogo vivido, ou seja, um diálogo criativo em que há interação entre os 

participantes, profissional da saúde e paciente, onde para cada demanda apresentada, deve haver 

uma resposta. Ela nos mostra que o profissional deve utilizar meios para potencializar o melhor 

do paciente, ainda que em uma condição crônica, ele sinta-se bem, melhor que antes. 

O crescimento das mídias sociais ocorre expressivamente e percebeu-se no estudo a 

existência de um espaço a ser preenchido pelo enfermeiro. Os enfermeiros convocados a 

inserirem-se neste mundo virtual devem proteger a privacidade do paciente e a confidencialidade 
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de suas ações no exercício do cuidado, compreendendo a importância de sua presença nesta nova 

realidade, pois a disponibilidade de conteúdos deturpados é um risco ao bem estar do paciente 

diante da incapacidade dos profissionais de saúde em controlar o conteúdo que é publicado ou 

discutido.  

Porém, sendo esta propagação indiscriminada de informações uma realidade atualmente 

incontornável, este fato apresenta-se não como base de legitimar um afastamento do enfermeiro 

do ambiente virtual, mas a prova fundamental de que sua presença é imprescindível como marco 

orientador e ferramenta produtora de informações idôneas sobre saúde e propagadora de ações de 

assistência e cuidado. 

Como um adolescente que convive com a doença crônica tem suas limitações, com este 

estudo não é diferente, por ser uma pesquisa qualitativa realizada com 14 adolescentes. Mas, 

apesar disso, em contexto social específico, ele poderá, segundo sua plausibilidade, ser utilizado. 

Buscou-se apresentar como a enfermagem está, de forma tímida, envolvendo-se com o 

ambiente virtual. É preciso sopesar os benefícios e os malefícios proporcionados pela utilização 

desse recurso, pois essa tecnologia pode aproximar a relação enfermeiro e paciente, estimulando 

o paciente a expressar suas dúvidas que, por vezes, são ocultadas por vergonha ou medo de 

levantá-las em um encontro presencial, expressar as suas incertezas quanto ao futuro, quanto à 

sua condição crônica. 

Deixamos aberta a oportunidade para que novas pesquisas a respeito da temática sejam 

realizadas, proporcionando assim a adaptação e inserção da enfermagem nesse ambiente, tendo 

sempre por direção fundamental o bem estar do paciente, o cuidado dedicado ao ser humano de 

forma interativa, recíproca, não centrado apenas na doença, mas buscando sempre conceber o 

paciente em sua integralidade, atentando aos seus aspectos emocionais, físicos, psíquicos, 

espirituais. Cabendo ao profissional da enfermagem e demais profissionais da saúde saber ouvir, 

acolher, confortar, atender às suas necessidades, para que esse paciente se sinta melhor, sinta-se 

cuidado. 
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Imagem de: “Pequena Sereia” 

-Gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um... 

-Mas é preciso esperar... 

-Esperar o quê? 

-Esperar que o sol se ponha. 

(O pequeno príncipe). 
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APÊNDICE 1 

 

Quadro III- Artigos para a categoria: As redes sociais presentes na vida dos adolescentes 

com diagnóstico crônico, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/Ano/Periódico Objetivo Principais Resultados 

Timpka T. et al./ 2008/ 

BMC Medical 

Informatics and 

Decision Making
  

Especificar uma 

arquitetura geral para 

sistemas Web 2.0 de 

apoio às crianças com 

Doenças Crônicas e 

suas famílias. 

Apresenta a criação de um programa informativo sobre 

diabetes tipo 1, preocupando-se com a linguagem para 

leigos. Após diversas reuniões com a equipe 

multiprofissional e definida a linguagem padrão para 

fornecer as informações, foi então implantado o 

programa de Web 2.0, sendo apresentado aos pacientes, 

familiares e cuidadores e que está online desde 2006. 

Araújo YB, Collet N, 

Gomes IP, Nóbrega  

RD/2011a/ 

Revista Brasileira de 

Enfermagem
  

Investigar a influência 

da rede social no 

enfrentamento do 

adolescente em 

condição crônica. 

A condição crônica requer uma adaptação do adolescente 

e de sua família a uma nova rotina. Os profissionais de 

saúde podem potencializar as possibilidades de 

enfrentamento dessa situação ajudando o adolescente e 

sua família a identificarem redes e apoios sociais a partir 

do contato com recursos disponíveis. 

Newcombe PA, Dunn 

TL, Casey LM, 

Sheffield JK, Petsky H, 

Anderson-James S, 

Chang AB/ 2012/ 

Journal of Medical 

Internet Research 

Avaliar a eficácia de 

uma intervenção online 

para crianças e 

adolescentes com 

doença respiratória 

crônica, socialmente 

isolada, para melhorar 

o bem-estar 

psicossocial.  

Foram divididos dois grupos de crianças e adolescentes, 

onde apenas um grupo recebeu as intervenções online. 

Este grupo recebeu um computador portátil Toshiba e 

um modem para acesso à Internet de banda larga para a 

duração do estudo. As crianças e pais do grupo de 

intervenção online avaliaram o módulo online como 

favorável. Destaca-se a necessidade de maior atenção da 

pesquisa para programas online projetados 

especificamente como uma intervenção com crianças e 

adolescentes em condição crônica de saúde. 

Velden MV, Khaled 

EE/2013/ 

Journal of the  

American Medical 

Informatics 

Association 

Entender como os 

adolescentes doentes 

crônicos controlam sua 

privacidade em sites de 

mídia social. 

Além do facebook, uma rede específica do hospital, 

Upopolis, é vista como uma rede de um paciente. 

Pacientes adolescentes não usam as redes sociais para 

entrarem em contato com outras pessoas nas mesmas 

condições, nem informar sobre seu diagnóstico. Também 

mostra que a maioria dos adolescentes modifica a 

privacidade de público para amigos, pois a necessidade 

de privacidade pode mudar após um diagnóstico. 

Margolis PA, Peterson 

LE, Seid 

M/2013/Official 

Journal  of The 

American Academy  of 

Pediatrics
 

Fornecer a descrição 

dos atributos de uma 

Rede de Atenção 

Crônica Colaborativa 

(C3N) e um projeto 

C3N. 

Descreve um site, atualmente ativo. A C3N não é uma 

única intervenção. É uma plataforma, compreendendo, 

científico e técnico " sistemas operacionais " sociais nos 

quais a projetar, testar e implementar um conjunto de 

processos interligados e intervenções para melhorar a 

saúde. 
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APÊNDICE 2 

Quadro IV- Artigos para a categoria A importância das redes sociais na vida dos 

adolescentes crônicos, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/Ano/Periódico Objetivo Principais Resultados 

Herzer M, Umfress K, 

Aljadeff G, Ghai K, 

Zakowski SG/2009/ 

Journal of 

Developmental & 

Behavioral Pediatrics. 

Examinar se os efeitos 

negativos de relações 

tensas com os entes 

queridos podem ser 

amenizados quando as 

crianças se sentem 

apoiadas por 

indivíduos de 

diferentes redes de 

apoio. 

As amizades são fatores de proteção para as crianças e 

adolescentes que têm relações tensas com os pais. Os 

resultados ressaltam ainda a importância de promover a 

conectividade social em crianças cronicamente doentes 

para maximizar as oportunidades e experimentar relações 

sociais positivas. Curiosamente, o apoio dos pais não 

compensa os efeitos negativos de se sentir deixado de fora 

por amigos, mesmo que os pais sejam fortes contribuintes. 

Isto sugere que, entre as crianças e adolescentes com 

doenças crônicas, as amizades são especialmente 

importantes para a qualidade de vida, autoestima e 

funcionamento geral emocionais e comportamentais 

Nóbrega VM, Collet N, 

Silva KL, Coutinho 

SED/2010/ 

Revista Eletrônica de 

Enfermagem
  

Identificar a rede 

social e os tipos de 

apoio social, 

avaliando os vínculos 

apoiadores, na 

perspectiva das 

famílias de crianças 

em condição crônica. 

A rede social é fonte de fortalecimento à família e à 

criança superarem adversidades relacionadas à doença 

crônica. Sua rede e apoio social são formados pela 

assistência hospitalar, acompanhantes de outras crianças 

hospitalizadas e apoio espiritual, contribuindo 

expressivamente com as famílias no enfrentamento das 

adversidades que surgem no decorrer da doença crônica 

da criança, favorecendo uma adaptação menos traumática 

e refletindo positivamente no equilíbrio familiar e na 

qualidade de vida dos membros envolvidos nesse 

processo. 

Nicholas DB, Picone G, 

Selkirk EK/2011/ 

Qualitative Health 

Research
 

Examinar as 

percepções de crianças 

e adolescentes com 

doença renal terminal.  

As crianças e adolescentes não se sentem como uma 

pessoa “normal” devido à Doença Renal e por estarem 

envolvidas com o tratamento.  Elas expressaram sobre ter 

que assumir responsabilidades com o tratamento e sobre a 

necessidade de se ausentar da escola para passar mais 

tempo no hospital. Alguns falaram sobre o medo em 

relação ao futuro com a DR e sobre as emoções 

envolvidas com o diagnóstico, além do apoio necessário 

nessa fase. 

Fee RJ; Hinton 

VJ/2011/ 

Journal of 

developmental and 

behavioral pediatrics: 

JDBP
  

 

Analisar a resiliência 

entre um grupo de 

crianças com uma 

doença neuromuscular 

crônica, progressiva e, 

eventualmente, fatal, 

Distrofia Muscular de 

Duchenne (DMD).  

Por ser a DMD uma doença ligada ao cromossomo X, 

todos os participantes eram do sexo masculino. Ao 

encontrar o que pode contribuir para sua resiliência, isso 

pode ajudar as crianças afetadas a viverem uma vida 

melhor. As redes sociais fortes andam de mãos dadas com 

o comportamento resiliente em meninos com DMD. O 

aumento da participação nas organizações, número de 

amizades e relações positivas entre pares foram 

associados a uma diminuição do risco de um menino com 

DMD desenvolver problemas comportamentais. 



116 

 

APÊNDICE 3 

 

Quadro V- Artigos para a categoria: As contribuições do enfermeiro nas redes sociais dos 

adolescentes em condições crônicas, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/Ano/Periódico Objetivo Principais Resultados 

Tong A, Lowe A, 

Sainsbury P, Craig  

JC/2009 

Child: care, health and 

development
  

Explorar as 

experiências de pais 

que têm filhos com 

Doença Renal Crônica 

As crianças diagnosticadas com a doença renal crônica 

(DRC) dependem de seus pais para apoio complexo, 

contínuo e intensivo. 

Os pais experimentaram incerteza e estresse emocional no 

hospital, que foi muitas vezes relacionado ao receber o 

diagnóstico, procedimentos cirúrgicos e a incerteza de 

resultados. Os pais valorizaram os enfermeiros atenciosos 

e dedicados, que tinham um bom relacionamento com a 

criança doente, além das visitas domiciliares, educação e 

apoio fornecidos pelos mesmos. 

Svavarsdottir EK, 

Tryggvadottir GB,  

Sigurdardottir AO/ 

2012/ 

Journal of Family 

Nursign
 

Avaliar a eficácia de 

uma conversa 

terapêutica de curta 

duração como 

intervenção às 

famílias que recebiam 

serviços no Hospital 

da Universidade de 

Landspitali, um 

Hospital da Islândia 

relacionado às 

doenças agudas e 

crônicas em crianças e 

adolescentes. 

41 pais foram designados para um grupo experimental. 

Eles recebiam a conversa terapêutica de curta duração, 

enquanto 35 pais do grupo-controle recebiam o tratamento 

tradicional. Os pais que recebiam a conversa eram mais 

seguros quanto ao tratamento de suas crianças e assim, 

repassavam a elas tranquilidade, melhorando a forma de 

enfrentamento da doença. Por outro lado, os pais que não 

sofreram essa intervenção apresentavam-se mais 

angustiados e não conseguiam ajudar os filhos tanto 

quanto os pais do outro grupo. 
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APÊNDICE 4 

ROTEIRO DA ENTREVISTA ESTRUTURADA 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME:                                                                     IDADE:                  SEXO:            

DIAGNÓSTICO:                                                      COR:                

FAMÍLIA:                                                                 TEMPO DE TRATAMENTO: 

IRMÃOS: (    ) SIM     (    ) NÃO                             QUANTOS?______         

ESTUDA: (    )  SIM  (    ) NÃO                               GRAU DE ESCOLARIDADE:_____ 

LAZER:___________________________________ 

 

 PERGUNTAS                      

1. Qual foi o primeiro lugar onde você buscou obter informações sobre seus 

problemas de saúde? 

2. Você faz parte de alguma rede social virtual e a utiliza para obter informações 

relacionadas aos seus problemas de saúde? Quais? 

 

(    )  Facebook       (    )  Twitter      (    )  Instagran   

(    ) Skype             (    )  Youtube     (    ) Orkut            (      )  My Space 

(    )  Linkedin        (    )  Blogger     (   ) WordPress      (      ) Flickr 

(     )  Yahoo! Respostas Brasil         (     )  MNS 

 

3. Solicitar ao adolescente  que selecione uma rede social virtual para visitar: 

4. Abrir via internet a rede selecionada pelo grupo 

5. Quais as atividades desenvolvidas por você nas redes sociais virtuais? 

6. Que tipo de perguntas relacionadas à sua saúde você direciona a esses espaços? 

(    ) 

 Verificar as perguntas mais frequentes 

 Verificar se você fica satisfeitos com as respostas (se demora para obter a 

resposta) 

7.  Você costuma trocar experiências com outros adolescentes com o mesmo 

problema de saúde? 

8. Qual a sua experiência com outros adolescentes com o mesmo problema de saúde? 

Como é o encontro? (Presencial ou virtual?) 

9. Satisfação e segurança relacionada ao conteúdo: Como você sabe que o conteúdo é 

confiável?  (Há diferença no conteúdo se ele for divulgado por um profissional de 

saúde?) 

10. Os conteúdos encontrados têm lhe ajudado com seus problemas de saúde? O que 

você já sabe sobre as forma de lidar com seus problemas de saúde? 

11. Desenhe como você se sente falando desse assunto. 
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APÊNDICE 5 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Busca de informações em saúde nas redes virtuais pelos adolescentes com doenças 

crônicas: contribuições da enfermagem 

 Pesquisador Responsável: Gabriela Silva dos Santos 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 97145-1804  

Nome do voluntário: _______________________________________________________ 

Idade: _____________ anos   R.G. _________________________ 

 

            O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “BUSCA DE INFORMAÇÕES EM 

SAÚDE NAS REDES VIRTUAIS PELOS ADOLESCENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS: 

CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM” de responsabilidade da pesquisadora enfermeira Gabriela 

Silva dos Santos. Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir e retirar 

seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a 

Unidade de Origem. O objetivo geral deste estudo é Compreender a influência das redes sociais virtuais 

sobre os adolescentes que convivem com a Doença Crônica na busca por informação em saúde. Sendo os 

objetivos específicos: a) Identificar a demanda de informação em saúde na rede social virtual dos 

adolescentes que convivem com a com Doença Crônica. ; b) Descrever as demandas de informações na 

rede social virtual dos adolescentes que convivem com Doença Crônica; e, c) Analisar a influência das 

informações obtidas nas redes sociais virtuais pelos adolescentes que convivem com Doença Crônica. 

Para coleta de dados utilizaremos a técnica de entrevista. As entrevistas serão gravadas através 

de MP3, e serão apagadas após a transcrição das mesmas. E ainda, a identidade dos entrevistados será de 

total sigilo durante a análise e discussão dos dados obtidos.  

A presente pesquisa pretende contribuir A contribuição das redes sociais virtuais na prática 

educativa em saúde desenvolvida pelo enfermeiro com adolescentes que convivem com doenças renais 

graves. 

Em caso de dúvida em alguma pergunta da entrevista o voluntário poderá solicitar para que o 

entrevistador repita ou explique melhor a mesma.  

É importante esclarecer que sua participação no estudo é voluntária e que este consentimento 

pode ser retirado a qualquer tempo.  

As informações aqui geradas serão confidenciais, tendo somente o pesquisador acesso a elas, o 

que garante a privacidade dos voluntários da pesquisa. 

A participação nesta pesquisa não envolve custos ou benefícios financeiros. 

 

Eu, __________________________________________, RG n.º _____________________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

________________________________________________________ 

Nome e assinatura do voluntário 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
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APÊNDICE 6 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ADOLESCENTE) 

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 

 Sr.(a) foi selecionado (a) e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: 

BUSCA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE NAS REDES VIRTUAIS PELOS 

ADOLESCENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS: CONTRIBUIÇÕES DA 

ENFERMAGEM, que tem como objetivos:  Compreender a influência das redes sociais 

virtuais sobre os adolescentes que convivem com a Doença Crônica na busca por informação em 

saúde; Identificar a demanda de informação em saúde na rede social virtual dos adolescentes que 

convivem com a com Doença Crônica; Descrever as demandas de informações na rede social 

virtual dos adolescentes que convivem com Doença Crônica e Analisar a influência das 

informações obtidas nas redes sociais virtuais pelos adolescentes que convivem com Doença 

Crônica. 

Este é um estudo baseado em uma abordagem descritiva-exploratória de natureza qualitativa. A 

pesquisa terá duração de um ano, com término previsto para janeiro de 2015. Suas respostas 

serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o 

seu nome em qualquer estudo. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua 

privacidade será assegurada uma vez que seu nome será substituído. Os dados coletados serão 

utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas 

científicas. Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a 

responder a qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu assentimento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os 

seus dados, como também na que trabalha. Sua participação nesta pesquisa consistirá em 

responder as perguntas a serem realizadas sob a forma de entrevista semiestruturada. A entrevista 

será gravada em aparelho Mp3 para posterior transcrição – que será guardado por cinco (05) 

anos e incinerada após o período. Sr. (a) não terá nenhum custo. Esta pesquisa apresenta risco 

mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, 

ler, etc. Apesar disso, o Sr.(a) tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso 

de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Sr.(a) receberá uma cópia deste 

termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador responsável e demais membros da equipe, 

podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Desde já agradecemos. 

 

Cláudia Mara de Melo Tavares                           Gabriela Silva dos Santos 

                                                                             _____________________________ 

__________________________                         E-mail:sisan.gabi@hotmail.com                                  

E-mail:claudiamarauff@gmail.com   

Telefone: (21) 7145-1804                                            telefone: (21) 9191-5906 

 

Comitê de Ética em Pesquisa HUAP/UFF 

                              Rio de Janeiro, ________ de ____________________ 2014 

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE ASSENTIMENTO e estou de acordo em 

participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer 

qualquer punição ou constrangimento. 

Participante da Pesquisa: __________________________________________________ 

                                                                     (Assinatura) 

mailto:sisan.gabi@hotmail.com
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APÊNDICE 7 

 

                                              ROTEIRO TESTE PILOTO 

 

 

PERGUNTAS                      

12. Qual foi o primeiro lugar onde você buscou obter informações sobre seus 

problemas de saúde? 

13. Você faz parte de alguma rede social virtual e a utiliza para obter informações 

relacionadas aos seus problemas de saúde? Quais? 

 

(    )  Facebook       (    ) Twitter      (    ) Instagran   

(    ) Skype             (    ) Youtube     (    ) Orkut             (     ) My Space 

(    )  Linkedin        (    ) Blogger      (   ) WordPress      (    ) Flickr 

(    )  Yahoo! Respostas Brasil          (   ) MNS 

 

14. Solicitar ao adolescente que selecione uma rede social virtual para visitar: 

15. Abrir via internet a rede selecionada pelo grupo 

16. Quais as atividades desenvolvidas por você nas redes sociais virtuais? 

17. Que tipo de perguntas relacionadas à sua saúde você direciona a esses espaços? 

(    ) 

 Verificar as perguntas mais frequentes 

 Verificar se você fica satisfeitos com as respostas (se demora para obter a 

resposta) 

18.  Você costuma trocar experiências com outros adolescentes com o mesmo 

problema de saúde? 

19. Qual a sua experiência com outros adolescentes com o mesmo problema de saúde? 

Como é o encontro? (Presencial ou virtual?) 

20. Satisfação e segurança relacionada ao conteúdo: Como você sabe que o conteúdo é 

confiável?  (Há diferença no conteúdo se ele for divulgado por um profissional de 

saúde?) 

21. Os conteúdos encontrados têm lhe ajudado com seus problemas de saúde? O que 

você já sabe sobre as forma de lidar com seus problemas de saúde? 

22. Desenhe como você se sente falando desse assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

                                                             APÊNDICE 8 
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FACULDADE DE MEDICINA DA  

UNIVERSIDADE FEDERAL  

FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 
 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa:Demanda de Adolescente por Educação em Saúde em Rede Virtual 
 
Pesquisador:  Gabriela Silva dos Santos 
 
Área 

Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 24002813.6.0000.5243 
 
Instituição Proponente: Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde- UFF 
 
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer:  692.112 
 
Data da Relatoria: 06/06/2014 

 
Apresentação do Projeto: 
 
O presente projeto trata de dissertação de mestrado acadêmico da Escola de Enfermagem. Tem como 

o objetivo principal analisar a demanda de informações sobre saúde nas redes sociais visitadas por 

adolescentes portadoras de doença renal crônica. Para tanto os pesquisadores utilizarão estudo 

descritivo qualitativo (entrevista semi estruturada). As entrevistas serão gravadas, entre janeiro e maio 

de 2014, e transcritas na íntegra para posterior análise (entrevistas anônimas). 
 
Os critérios de inclusão são adolescentes de 12 a 20 anos de ambas as idades portadores de doença rena 

crônica. O TCLE encontra-se em concordância com as normas e o trabalho será custeado pelo pesquisador. 

 
Objetivo da Pesquisa: 
 
Tem como o objetivo principal analisar a demanda de informações sobre saúde nas redes sociais 

visitadas por adolescentes portadoras de doença renal crônica. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
A pesquisa apresenta riscos mínimos e os benefícios estão na possibilidade de posteriormente se avaliar 

a qualidade da informação a que esses adolescentes tem acesso na internet. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
A pesquisa encontra-se dentro dos preceitos de ética em pesquisa. 
 

Endereço:   Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  
Bairro:  Centro CEP: 24.030-210 
UF: RJ Município: NITEROI  

Telefone: (21)2629-9189 Fax:  (21)2629-9189 E-mail:  etica@vm.uff.br 
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FACULDADE DE MEDICINA DA  

UNIVERSIDADE FEDERAL  

FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 

 
Continuação do Parecer: 692.112 
 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Ambos em condições de uso. 
 
Recomendações: 
 
Nenhuma 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
Todos os requisitos foram cumpridos. 
 
Situação do Parecer: 
 
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: 
 
Não 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
 
 
 

NITEROI, 18 de Junho de 2014 
 

 
Assinado por: 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ  
(Coordenador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Endereço:   Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  
Bairro:  Centro CEP: 24.030-210 
UF: RJ Município: NITEROI  

Telefone: (21)2629-9189 Fax:  (21)2629-9189 E-mail:  etica@vm.uff.br 
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FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


