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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar as características gerais, diagnóstico e tratamento da 

Fibrose Cística ou Mucoviscidose, bem como a atuação do profissional de psicologia junto ao 

indivíduos com a doença e familiares. A Fibrose Cística corresponde a uma doença autossômica, 

recessiva, hereditária, progressiva. Destaca-se que esta doença atinge pessoas de todas raças, 

porém sua incidência maior está entre pessoas de cor clara. O presente artigo é de cunho teórico, 

sendo que se pretende apresentar possíveis articulações a serem feitas pelo profissional de 

psicologia dentro da abordagem sistêmica com a família e o indivíduo afetado pela doença. Como 

esta é uma abordagem que trabalha com enfoque familiar enquanto agente ativo e em constante 

transformação, o profissional de psicologia que atua nesta abordagem contribui para uma visão 

mais colaborativa e integral da família que passa por esse momento de vivencia de uma doença 

crônica. Os medos, frustrações, idealizações, limitações são cenários trabalhados para que tanto a 

família bem como o membro com a doença consigam usufruir de uma maior qualidade de vida a 

partir do momento que se efetiva o diagnóstico da mesma. 
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INTRODUÇAO 

 

A Fibrose Cística (FC) ou mucoviscidose é uma doença hereditária, crônica, progressiva, não 

contagiosa, que atinge ambos os sexos, comprometendo o sistema digestivo, respiratório e 

reprodutor. Sua manifestação possui causas severas que pode levar a morte prematura. Nas últimas 

décadas a pesquisa desta doença progrediu bastante, levando a criação de melhores tratamentos 

que influenciaram no aumento da sobrevida média dos pacientes em até 35 anos (Dalcin et al, 

2007). 

É uma enfermidade que dificulta o funcionamento de todos os órgãos e sistemas do 

organismo, em função da alteração do funcionamento das glândulas exócrinas. Com a FC há o 

aumento na produção de muco, e quando depositado em alguns órgãos, causa “doença pulmonar 

obstrutiva crônica, insuficiência pancreática, nível elevado de eletrólitos no suor” (Chaves et al., 

2007, p.246). As pesquisas indicam que aproximadamente 90% dos pacientes morrem em função 

de doenças pulmonares (Andrade & Abreu e Silva, 2001). 

Os sintomas principais, podem variar conforme a idade do paciente, sendo os mais 

conhecidos: suor salgado, sintomas respiratórios e problemas gastrointestinais (Scattolin, et al, 

1997). Salienta-se que os sintomas podem variar de paciente para paciente e a evolução clínica da 

doença também. 

A Fibrose Cística foi descrita pela primeira vez em 1936 pelo pediatra suíço Franconi, como 

pâncreas fibroso e bronquiectasias. Dortothy Andersen, dois anos mais tarde, delineou as 

características clínicas, anatomopatológicas e epidemiológicas da Fibrose Cística. No ano de 1946, 

Faber e Glanzmann criaram o termo Mucoviscidose ao descreverem que outras secreções do 

organismo também eram afetadas. No ano de 1953, Di Sant’Agnese descobriu que esses pacientes 

tinham um alto conteúdo de eletrólitos no suor ao detectar uma desidratação considerável durante 

um verão muito quente.  

Nos EUA foi criada em 1955 a Cystic Fibrosis Foundation, e em 1959, Gibson & Cooke 

padronizaram uma técnica para medição da concentração de eletrólitos no suor, padrão vigente 

para o diagnóstico da Fibrose Cística até os dias de hoje. Em 1985, um grupo de pesquisadores, 

como Lap-Chee Tsui e John Riordane Collins, localizaram o gene da Fibrose Cística, o qual foi 

clonado e sequenciado pelos pesquisadores em 1989. Nos últimos anos, os avanços visam a busca 

do diagnóstico precoce e tratamento com o objetivo de promover uma boa qualidade de vida e 

evitar danos irreversíveis (Neto, 2008). 

A Fibrose Cística constitui-se em uma das mais graves doenças autossômicas recessivas. 

De acordo com Borges-Osorio & Osório (2001, p.125) “as possíveis explicações para a alta 
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frequência do heterozigoto estão relacionadas ao lócus múltiplos da FC, alta taxa de mutação, 

drive meiótico (transmissão preferencial de um dos alelos do par durante a meiose) e vantagem 

do heterozigoto”. A fibrose cística é uma doença cuja causa primária é “(...) uma mutação no gene 

da proteína reguladora de condutância transmembrana (CFTR), localizado no cromossomo 7” 

(Orlandi, Peixoto & Rosa, 2004, p.02).  

Cada indivíduo herda um gene CFTR do pai e um gene CFTR da mãe, e ambos os genes 

são chamados alelos CFTR. Assim, “quando uma mutação é encontrada em somente um alelo, o 

indivíduo é chamado de portador de FC” (Neto, 2008, p.27). Na doença autossômica recessiva, os 

pais são portadores do gene, mas não possuem os sintomas. A probabilidade, dessa doença 

acontecer em cada gravidez é de um filho (a) com doença (25%), ou portador (50%), ou saudável 

(25%).  

 

Regiões do corpo humano afetadas pela Fibrose Cística 

 

Os locais afetados pela Fibrose Cística sofrem diversas alterações. Pode-se dizer que existe 

uma discrepância entre a produção das secreções de algumas glândulas do organismo, fazendo com 

que as secreções fiquem espessas e viscosas. Na sequência seguem alguns desses locais, bem como 

as modificações identificadas.  

Nas glândulas sudoríparas das pessoas com FC ocorre eliminação de suor de 2 a 5 vezes 

maior que o normal, com uma quantidade muito alta de sódio, cloro e potássio. Na maioria das 

vezes, pais ou avós são os primeiros a perceber o sinal. Quando a criança é beijada, há a sensação 

de sabor salgado na boca. Todos os pacientes com FC desenvolverão problemas respiratórios. No 

trato respiratório, o muco pode se acumular nas vias aéreas, dificultando a passagem do ar e 

levando a retenção de bactérias. Esse processo pode provocar tosse que tem por objetivo remover 

o muco do caminho por onde o ar deve passar. A gravidade dessas complicações e a ocasião em 

que irão aparecer variam de uma pessoa para outra. O muco prejudica o sistema digestivo uma vez 

que o aumento da viscosidade do muco pode ocasionar obstrução dos canais do pâncreas, 

dificultando a absorção de nutrientes pelo intestino.  

Nos homens, os espermatozoides produzidos nos testículos se deslocam por um tubo, 

chamado ducto deferente, até a próstata. O esperma e o sêmen são misturados conduzindo-se até a 

uretra e na sequencia para o pênis, de onde são ejaculados. Nos pacientes com FC, o ducto deferente 

pode estar bloqueado por rolhas de muco ou ser pouco desenvolvido. Assim, os espermatozoides 

não conseguem passar. Por isso 98% dos pacientes são inférteis. Em alguns homens este bloqueio 

não é total; se as concentrações de espermatozoides no sêmen forem altas, há possibilidade de esses 

indivíduos serem férteis.  
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Nas mulheres, os óvulos produzidos nos ovários se deslocam pela tuba uterina até o útero. 

No ato sexual, os espermatozoides são depositados na vagina, encaminhando-se para o útero, e 

fertilizam o óvulo. O muco cervical e vaginal das mulheres com FC são muito espessos e elásticos, 

dificultando a passagem dos espermatozoides. Porém as alterações nas mulheres são menos 

intensas do que no homem. Por isso a mulher com Mucoviscidose tem sua capacidade reprodutiva 

menos prejudicada do que o homem. 

A Fibrose cística também provoca diarreia crônica, desnutrição, má absorção de nutrientes 

pelo organismo, gordura nas fezes e dificuldade em ganhar peso (Bredemeierer, Carvalho & 

Gomes, 2007). Mas, consultas médicas frequentes e exames periódicos ajudam a detectar os 

problemas precocemente e tratamento mais adequado. 

 

Sintomas e diagnóstico da Fibrose Cística 

 

Os sintomas iniciais podem ser similares aos de outras doenças comuns na infância, 

dificultando o correto diagnóstico. Os sintomas mais frequentes de acordo com o Manual de 

Fibrose Cística Adaptado, correspondem a: tosse crônica, geralmente com muito catarro; sibilância 

(chiado de peito) frequente; pneumonias frequentes; suor excessivo e muito salgado; desidratação 

sem causa aparente; obstrução intestinal principalmente nos primeiros dias de vida; dificuldade em 

ganhar peso e altura, apesar da boa alimentação; fezes volumosas, excessivamente fétidas, e 

diarreia frequente; episódios frequentes de dor abdominal; doença no fígado; extremidades dos 

dedos dilatadas; pólipos nasais (espécie de “carne esponjosa”). 

Na maior parte das vezes o diagnóstico é realizado na infância. Sendo que o médico percebe 

que a criança apresenta doença respiratória persistente e∕ou insuficiência do pâncreas, bem como a 

existência da doença no histórico da família. Existem testes específicos para diagnosticar a doença, 

como: teste de suor, exame de fezes e radiologia do tórax (Furtado & Lima, 2003). 

O diagnóstico precoce por meio da triagem neonatal (teste do pezinho) garante o tratamento 

e acompanhamento em centros especializados. Quando ao diagnóstico precoce não é possível, a 

doença acarreta danos físicos pela deformidade corporal causada pela própria evolução da doença, 

branqueamento de dedos e tórax em barril, comprometendo a participação do indivíduo na 

participação em atividades ou grupos (Luz et al, 2012, p.252). 

O diagnóstico preciso da Fibrose Cística, tem aumentado progressivamente no Brasil. Isso 

deve-se em boa parte as pesquisas desenvolvidas pelas escolas médicas, que facilitam a percepção 

dos profissionais em torno da doença, bem como devido a divulgação a população de campanhas 

de esclarecimento (como o Dia Nacional de Divulgação e Conscientização da Fibrose Cística) na 
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qual participam profissionais de saúde e associação de pais. Segundo Neto (2008, p.41) o 

diagnóstico da FC pode ser feito de forma, 

 

intra-uterino, com o desenvolvimento de modernas técnicas associadas à 

genética ou no período neonatal, (...) história familiar positiva associada a 

uma ou mais características fenotípicas e/ou screening neonatal positivo e 

com dosagem de cloro no suor alterada (...). 

 

Entretanto, o diagnóstico da Fibrose Cística, ainda possui algumas limitações, dentre elas 

destaca-se “o fato da doença ser muito pouco conhecida, não somente pela população em geral, 

mas também pelos profissionais da área da saúde” (Neto, 2008, p.24).  Salienta-se que ocorre 

também a existência da crença de que a FC seja extremamente rara em nossa população e, “o 

diagnóstico nem sempre é o primeiro a ser investigado pelo médico quando o indivíduo tem 

sintomas clínicos compatíveis com a FC, principalmente naqueles casos em que os sinais e 

sintomas não são bastante típicos” (Neto, 2008, p.24). Esses fatores acabam por tardar o 

diagnóstico e tratamento, o que influencia diretamente no desenvolvimento da doença com o passar 

do tempo. 

 

Tratamento da Fibrose Cística 

 

Com a confirmação do diagnóstico da Fibrose Cística, ao paciente é recomendado evitar 

situações que podem agravar o quadro, tais como: tabagismo, poluição atmosférica, atividades 

profissionais de risco (exposição a poeiras ou gases tóxicos), dentre outros.  

O tratamento é complexo, consumindo tempo e precisando ser realizado diariamente. O 

tratamento e a evolução natural da doença resultam em experiências difíceis para os indivíduos. 

São constantes as internações para tratamento por antibiótico e dieta hipercalórica 

complementada pela ingestão de enzimas nas refeições. Outro tratamento alternativo para 

pacientes em estágios avançados refere-se ao transplante pulmonar.  

Um dos tratamentos realizados corresponde a de fisioterapia respiratória através 

exercícios físicos aeróbicos ou drenagem postural para evitar a acumulação de muco, facilitar a 

respiração, prevenir infecções e aliviar os sintomas. Destaca-se que “a fisioterapia respiratória 

é um conjunto de técnicas e exercícios que devem ser realizados para manter o bom 

funcionamento do pulmão” (Neto, 2008, p.26).   
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Para garantir o pleno funcionamento do aparelho respiratório, é utilizada a nebulização que 

auxilia no desprendimento do muco. Assim, diferentes medicamentos podem ser prescritos para 

inalação, incluindo dornase alfa, broncodilatadores e antibióticos, como tobramicina ou colistina. 

Fundamental também é a realização de exercícios físicos pois eles auxiliam a, 

 

eliminar o escarro, fortalecem os músculos respiratórios e melhoram a 

capacidade cardíaca, ou seja, as crianças ficam mais fortes saudáveis e 

respiram melhor. Os exercícios mais indicados para crianças com FC são 

ciclismo, natação, corridas e esportes coletivos (Adaptação do Manual de 

fibrose cística do Hospital pequeno príncipe de Curitiba – PR). 

 

Ao paciente com FC, é preciso também o tratamento do aparelho digestivo, por meio de 

cuidados com o pâncreas: a suplementação alimentar com enzimas deve ser exclusivo para cada 

paciente. Pois a insuficiência pancreática decorre da dificuldade na digestão de gorduras, 

impede a absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K). Para reverter esse quadro, a 

suplementação alimentar especial é indispensável. 

Por meio do tratamento busca-se solucionar os sintomas provocados pela doença, pois 

são usadas enzimas pancreáticas e a modificação da dieta no intuito de auxiliar na digestão dos 

alimentos. Também são utilizados antibióticos para as infecções respiratórias, brocodilatadores 

para diminuir a falta de ar e mucolitos para auxiliar na retirada de muco excessivo para fora dos 

pulmões (Bentley, 1999). 

Salienta-se que nascer e crescer com fibrose cística, é uma experiência única que 

envolve múltiplas aceitações e o desenvolvimento de estratégias para adaptação a doença. Dessa 

forma, o apoio familiar é primordial na trajetória dos pacientes com fibrose cística. Destaca-se 

que as restrições causadas pela doença e a diminuição da expectativa de vida tem um efeito 

devasto no paciente e na família, afetando a todos emocionalmente e financeiramente. Mesmo 

assim, são poucas as pesquisas que abordam o acompanhamento desses pacientes e suas 

famílias pela psicologia.  

Para tanto, o objetivo deste estudo é apresentar como a terapia familiar pode colaborar 

com a família e com o membro diagnosticado com a doença. O acompanhamento terapêutico 

tanto do paciente bem como da família se justifica, pois como toda doença, esta é um estressor 

em que dependendo da fase do desenvolvimento que está família esteja pode contribuir para que 

estes ampliem seus recursos para lidar com situação presente. 
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A Terapia familiar em famílias com membro diagnosticados com Fibrose Cística 

   

A notícia do diagnóstico da Fibrose Cística, geralmente é recebido pela família com grande 

impacto, onde os sentimentos de insegurança e ansiedade se misturam entre os pais e familiares. 

Pois “o temor de perder o filho pode gerar reações imediatas de confusão, incredulidade e negação. 

Sentimentos de raiva, de culpa, de tristeza e preocupação são frequentes em um segundo momento” 

(Neto, 2008, p.537-538).  

Muitas vezes os pais acabam manifestando a incredulidade em relação ao diagnóstico. As 

reações iniciais manifestadas pela família (choque, confusão, medo, raiva, conflito, tensão) 

apresentam duração variável, sendo que a negação prolongada influencia toda a família, impedindo 

uma adaptação mais rápida (Furtado & Lima, 2003). 

A aceitação da doença vem com o conhecimento que se obtém a seu respeito e a segurança 

da família acontece quando esta aprende a lidar com a doença. Sabe-se que a existência de uma 

doença crônica traz interferências em toda a família ocasionando tensionamentos entre seus 

membros (Furtado & Lima, 2003). Assim, o cuidado à criança, adolescente ou adulto com Fibrose 

Cística consome da família energia e tempo, podendo provocar isolamento social e emocional. Mas 

em contrapartida a família bem orientada dos seus recursos, tende a diminuir seu grau de ansiedade 

e estresse. 

  Na terapia sistêmica familiar, quando se trata de doença crônica, deve se incluir o sistema 

da doença no contexto do desenvolvimento da família. Pois é necessário compreender o 

entrelaçamento da doença, do ciclo da doença e da família do indivíduo com fibrose cística 

(Rolland, 1998).  

O foco do trabalho, está em entender o funcionamento da família e sua estrutura. Acredita-

se com através desse olhar para a dinâmica dos membros é possível ouvir as angústias de todos e 

buscar novos caminhos de apoio e cuidado entre os mesmos. 

  O psicólogo que atua com famílias dentro da abordagem sistêmica, precisa atentar-se ao 

momento do ciclo de vida da família. Pois cada membro pode receber a doença crônica de formas 

diversificadas, conforme os papéis que são executados. Cabe dessa forma ao terapeuta familiar 

“internalizar a dor do paciente, de modo que se identifique com ele. De forma que ele obtenha a 

resposta empática em si mesmo. E, então, ele tem que ser muito cuidadoso para não ser tragado e 

tomar conta do processo” (Whitaker, 1990, p.16). 

 Auxiliar as famílias a lidar com a crise, implicar em conhecer os papéis exercidos pelos 

membros, uma vez que as famílias que melhores resultados adquirem são aqueles cujos os papéis 

são claramente definidos com flexibilidade, utilizando recursos externos (Rolland, 1998). Como a 
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Fibrose cística é uma doença progressiva intermediaria que avança com severidade, é necessário 

novas adaptações familiares e reorganização interna dos papéis dos membros da família. Salienta-

se que o trabalho a ser desenvolvido entre na terapia de família é longo, sendo que a família tem a 

responsabilidade na condução das mudanças necessárias nesta fase da vida que enfrenta (Whitaker, 

1990). 

Destaca-se que a expectativa em relação a futura perda do membro pode dificultar muito a 

manutenção da ideia de família equilibrada. O fato de ver o membro querido com tão pouco tempo 

de vida pela frente, pode acionar respostas não adaptativas privando o membro de 

responsabilidades importantes. É função do terapeuta sistêmico familiar trabalhar nesta 

perspectiva, afim de apontar os efeitos dessas escolhas que podem acarretar em isolamento do 

membro em relação ao convívio com a família e comunidade que o circunscreve (Rolland, 1998). 

 Desta forma, o trabalho com famílias com doenças crônicas, volta-se para o olhar para a 

dinâmica dessa família, pois acredita-se que a família tenha recursos para lutar e crescer a partir 

dessa vivencia tida (Whitaker, 1990).  

Os aspectos relacionados ao início, curso e consequências da doenças precisam ser 

trabalhados com todos os membros, além do membro afetado diretamente pela doença. Isso é 

fundamental para que o terapeuta consiga avaliar as forças e vulnerabilidades da família referente 

as fases presentes e futuras em relação a enfermidade.  

 Outro aspecto relevante é buscar conhecer na história transgeracional como a família 

envolveu-se no manejo da doença, na crise e na perda. Como a fibrose cística é uma doença 

hereditária, outros membros da família já passaram por esse momento, e conhecer os recursos 

utilizados pode potencializar e aproximar cada vez mais os membros ampliando a rede familiar. 

Compreender o sistema de crenças, o significado da doença para a família, como a família 

organiza-se em casa e no hospital para prestar cuidados médicos, o envolvimento afetivo, a 

flexibilidade de papéis, são componentes fundamentais para o terapeuta de família ter como foco 

de seu trabalho de intervenção. 

 Enquanto sistema complexo e em constante transformação, a família mobiliza do 

terapeuta um olhar atento para a diferenciação (Andolfi et al, 1989) que precisa ser assegura ao 

membro com fibrose cística, que muitas vezes, acaba sendo protegido demais. Acredita-se que com 

essa abordagem, o sujeito que possui a doença bem como a família, possa desenvolver-se 

psicologicamente de forma mais autônoma e consciente das possibilidades e recursos disponíveis 

para a vivencia mais aceita tanto pela família bem como pelo indivíduo diagnosticado com fibrose 

cística. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ser uma pessoa com uma doença crônica, como a fibrose cística traz muitos 

questionamentos e angústias, em função da limitação que a doença traz bem como da ansiedade 

em relação a expectativa de vida. Porém é fundamental trabalhar com a família no enfoque do 

presente e das relações que podem ser vivenciadas e construídas nesse momento, buscando desta 

forma potencializar emocionalmente suas interações bem como as trocas que podem ser feitas 

com outros. 

Crescer e desenvolver-se com fibrose cística constitui-se numa experiência específica para 

cada indivíduo, contendo particularidades que se traduzem em múltiplas formas de adaptar-se e 

conviver com a doença. Dessa forma, a participação da família constitui em fator imprescindível 

no acompanhamento e apoio para a busca de autonomia deste membro. 

Aprender a lidar com as limitações da doença e buscar novas possibilidade de vivência 

são fundamentais para o indivíduo com fibrose cística. Cabe a família, uma nova reorganização 

de papéis e manejo de sua relação e expectativas em relação as relações que serão estabelecidas 

de agora em diante. 

Ressalta-se que a fibrose cística é um evento caracterizado enquanto estressor. E a forma, 

como o tratamento for conduzido, bem como a influência da dinâmica da família nesse contexto, 

são fundamentais para a aceitação e tratamento da doença, bem como a busca por novas formas 

de ser e estar nesse contexto. Como a família e também sujeito precisam adaptar-se a doença, a 

terapia sistêmica familiar, pode auxiliar na busca de possibilidades de enfrentamento, assim, como 

auxiliar todos os membros a conduzirem suas vidas (com)(juntamente) com a doença vivenciada. 

Cabe ao terapeuta de família que lida com pacientes e famílias com doenças crônicas, 

como a fibrose cística, trabalhar no nível das crenças da família sobre a doença, nos 

esclarecimentos da doença, nas possibilidades de viver com a doença. E com a doença, auxiliar a 

família e o paciente a escreverem sua história e tomar as rédeas apesar da adversidade vivenciada, 

com o intuito de que todos possam viver no sentido amplo da palavra, as relações e os 

acontecimentos que diariamente se apresentam.  
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