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Fibrose cística: múltiplos olhares para o ser fibrocístico 

 

RESUMO 

A fibrose cística é uma doença hereditária autossômica recessiva. A alteração genética 

determina uma disfunção da proteína denominada Regulador Transmembrana de Fibrose 

Cística (RTFC), que atua regulando o transporte de íons e água através das células. O defeito 

nesse transporte determina a produção de secreção espessa pelas glândulas exócrinas, 

acarretando comprometimentos em órgãos como o pulmão e pâncreas. O acometimento 

respiratório acontece já nos primeiros meses devida e está relacionado a uma alta morbidade e 

mortalidade. Os avanços tecnológicos na área da saúde possibilitaram que ela fosse 

diagnosticada de forma precoce e que novas modalidades terapêuticas fossem desenvolvidas, 

aumentando a média de idade de sobrevivência dos acometidos. Sendo assim, ocorreu um 

aumento no número de crianças, adolescentes e adultos jovens portadores da fibrose cística, 

alterando o quadro epidemiológico da doença. No cuidado de pessoas que apresentam uma 

doença crônica e sem cura como essa, não deve apenas existir a preocupação com os aspectos 

técnicos, deve-se levar em consideração os aspectos emocionais e sociais envolvidos. 

Compreender como o “ser doente” vivencia o processo saúde-doença, torna o ato de cuidar 

mais humano, afeta de maneira significativa a adesão ao tratamento (ambulatorial ou 

hospitalar) bem como os resultados finais das intervenções em saúde. Sendo assim, o objetivo 

desse estudo foi compreender o que é ser um fibrocístico, através do olhar desses sujeitos e de 

suas mães. Métodos:Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, de caráter qualitativo. A 

população do estudo foi composta pelos fibrocísticos atendidos e acompanhados no 

Ambulatório de Fibrose Cística, do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), 

localizado no município de Cascavel, Estado do Paraná. Para complementar os dados 

fornecidos por essas pessoas, também foram entrevistadas as suas mães. Foram visitadas 14 

famílias, 6 residiam na cidade de Cascavel e o restante em cidades próximas a esse município. 

10 famílias moravam na zona urbana e 4 na zona rural. Foramentrevistadas 14 mães e 9 

fibrocísticos (2 crianças, 5 adolescentes e 2 adultos). A coleta de dados foi realizada por meio 

de uma entrevista semi-estruturada, baseada nas seguintes perguntas orientadoras: “Para 

você, o que é ser um fibrocístico?” (direcionada aos fibrocísticos);“Para você,o que é ser 

mãe de um fibrocístico?” (direcionada as mães desses indivíduos). Resultados: Através da 

análise compreensiva das falas das mães foi possível desvelar a vivência de ser mãe de um 

fibrocístico e ainda compreender as estratégias de enfrentamento adotadas por essas mulheres 



  

no convívio e cuidado de seus filhos. Com esse material foram elaborados 2 artigos: “O que é 

ser mãe de um fibrocístico”, “A mãe e o filho com fibrose cística: estratégias de 

enfrentamento”. A análise das falas dos portadores da fibrose cística e das informações 

obtidas com as falas de suas mães permitiu compreender o fenômeno ser um fibrocístico, 

sendo escrito um terceiro artigo: “Fibrose Cística: múltiplos olhares do ser fibrocístico”. A 

partir da revisão de literatura sobre o tema central deste trabalho, foi elaborado o artigo 

intitulado “Fibrose Cística: da primeira descrição até a triagem neonatal”, com o objetivo de 

relatar acontecimentos importantes da história desta doença, desde as primeiras descrições até 

a possibilidade do diagnóstico precoce através da triagem neonatal. Ele será apresentado antes 

dos outros para melhor situar o leitor em relação aos avanços no diagnóstico dessa doença em 

nosso país. E finalmente, devido a experiência de ter ido a campo para realizar a coleta de 

dados e ter analisado as falas usando um método qualitativo, houve a reflexão sobre as 

contribuições desse tipo de pesquisa para a formação e atuação do profissional Fisioterapeuta, 

o que estimulou a elaboração do último artigo dessa Dissertação: “Fisioterapia e 

Fenomenologia: em busca de um outro sentido para a formação acadêmica e profissional”. 

Considerações Finais: Receber o diagnóstico da fibrose cística é um acontecimento marcante 

na vida dessas mães. A partir desse momento, passaram a refletir sobre o seu papel e a 

construir uma nova figura de mãe. Atribuíram um novo significado às suas vidas, pois sabiam 

que era necessário se adaptarem, porque os filhos dependiam delas. Essa experiência abalou o 

seu mundo vida e modificou a dinâmica familiar, com o tempo desenvolveram estratégias de 

enfrentamento e novas habilidades para poder cuidar dos filhos. Através da convivência e da 

adoção dessas estratégias, perceberam que a fibrose cística é uma doença administrável. Elas 

enfrentam a falta de associações, centros especializados e profissionais da saúde 

familiarizados com a fibrose cística; as frequentes viagens, a rotina estressante e cansativa de 

medicamentos e fisioterapia respiratória; além das constantes hospitalizações para a 

administração de medicamentos e para complicações devido à doença. Todas reconheceram o 

quanto tudo isso é importante para a manutenção da saúde dos filhos, enfatizando a 

determinação e a persistência. Ao comparar os fibrocísticos com outros indivíduos da mesma 

idade,foi possível compreender que o fato deles apresentarem uma doença grave e sem cura 

não modificou a sua forma de ser e de viver, fazendo com que todos se considerem pessoas 

normais,como qualquer outra. A fibrose cística foi incorporada às suas vidas, eles se 

adaptaram a ela e a rotina de tratamentos. Adaptação saudável, que só foi possível pela atitude 

de suas mães em estarem sempre dispostas a “encarar a situação de frente”. Porém, mesmo 

tendo agregado a doença ao seu auto-conceito, a falta de conhecimento da maioria das pessoas 



  

em relação a fibrose cística, o medo do preconceito e da discriminação faz com que os 

fibrocísticos e suas famílias selecionem as pessoas a quem vão revelar o diagnóstico. O 

tratamento e o auto-cuidado é sempre prioridade e visto como algo necessário. As 

hospitalizações, apesar de os afastarem temporariamente do convívio das pessoas próximas e 

das suas atividades corriqueiras, também são interpretadas como algo benéfico. Para eles é 

melhor viver do que morrer com a fibrose cística. Relacionam a sua doença com algo que eles 

possam controlar e não com algo que possa abreviar suas vidas. Com o passar do tempo, à 

medida que crescem e se desenvolvem com a doença crônica, começam a refletir mais sobre o 

seu prognóstico, porém não se limitam por causa dele. 
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