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FIBROSE CÍSTICA: ORIENTAÇÕES PSICOLÓGICAS
PARA PAIS E CUIDADORES

Apresentação:

Esse manual tem o propósito de auxiliar pais/cuidadores no melhor 

enfrentamento dos aspectos psicológicos envolvidos no diagnóstico 

e tratamento da Fibrose Cística. Sabemos que a família exerce um 

papel decisivo neste processo. Muitos fatores relacionados à preven-

ção de complicações na Fibrose Cística dependem de ações diárias. 

Por isso a importância de acolher e instrumentalizar os mesmos para 

que consigam lidar com estes desafios.  

O que é Fibrose Cística? 

É uma doença rara, crônica e progressiva, de origem genética, 

causada por defeitos complexos na proteína CFTR, responsável pelo 

transporte de cloro nas células. Esses defeitos afetam o funciona-

mento de diversos órgãos, principalmente o pulmão e o sistema 

digestório, produzindo sintomas que podem variar de pessoa para 

pessoa e em sua gravidade. 

Parte dos sintomas estão relacionados ao tipo de defeito genético 

ou mutação que o gene recebido do pai e da mãe tem, além da 

exposição a fatores ambientais. Já foram descobertos mais de dois 

mil tipos de mutação para esse gene.  

Hoje, muitas pessoas diagnosticadas com Fibrose Cística têm chega-

do à vida adulta pela realização correta do tratamento multidiscipli-

nar e de atitudes que promovem uma boa qualidade de vida. 
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MEU BEBÊ TEM FIBROSE CÍSTICA, E AGORA?3 |

Receber a confirmação desse diagnóstico é algo que nos pega de 

surpresa e que nunca desejaríamos ouvir. O diagnóstico de uma 

condição como a Fibrose Cística (FC) atinge diretamente todas as 

expectativas criadas ao longo da gestação e implica um processo de 

adaptação psicológica a essa situação. 
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Como primeira dica, busque INFORMAÇÕES de qualidade com a 

equipe do seu Centro de Referência e peça orientação a eles sobre 

como obtê-las. Não caia na tentação de resolver suas dúvidas fazen-

do busca aleatória na internet, pois esta apresenta conteúdos que 

nem sempre são atualizados e confiáveis.

A confirmação do diagnóstico de FC, sem dúvida, é um momento 

difícil para os pais/cuidadores, pois somos lançados num mundo 

desconhecido, permeado inicialmente por expectativas frustradas, 

dúvidas, medos e preocupações. Entretanto, a confirmação do diag-

nóstico abre a possibilidade do acompanhamento multidisciplinar, 

que é o que vai permitir o aprendizado de como cuidar de seu filho 

(a) de forma adequada para que tenham melhor qualidade de vida, 

muitas alegrias e gratificações!

Em primeiro lugar, CALMA! Você não está sozinho(a) 

e tem uma equipe de profissionais que irá ajudá-lo a 

enfrentar essa nova realidade!

Teste do Pezinho



É esperado que você passe por diversas reações emocionais e 

sentimentos nesse momento inicial, bem como ao longo da convi-

vência com a FC.

As emoções representam o modo como nos afetamos psicofisica-

mente pelas situações que têm um significado importante para 

nossa vida. 

Diante de algo desconhecido 

para nós, como é o caso de ter um 

filho com Fibrose Cística, é 

comum ficarmos inicialmente em 

estado de choque e sem acreditar 

que isso está acontecendo! 

Outras reações e sentimentos 

esperados são medo, inseguran-

ça, raiva, culpa e incerteza quanto 

ao futuro. Essas reações têm dura-

ção variável de acordo com os 

recursos de enfrentamento de 

que dispomos.

São muitos os pensamentos que 

surgem e nos afetam emocional-

mente neste momento inicial:

LIDANDO COM OS SENTIMENTOS INICIAIS5 |

O diagnóstico

deve estar errado,

ele não parece doente!

Será que a gente vai

dar conta?
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No início, pode parecer que cuidar de um filho com FC será uma 

missão impossível, mas encarando um desafio por vez e com o 

apoio de familiares/amigos e da equipe multidisciplinar, vamos, 

aos poucos, adaptando-nos ao tratamento e a um modo de incluí-

-lo em uma nova rotina de vida possível e realizadora! 

DICAS:

Você não pode mudar o fato de que seu filho tem o diagnóstico de 

FC, mas poderá desenvolver um modo positivo de enfrentar essa 

situação. 

É importante que você reconheça todos os sentimen-

tos vivenciados e os compartilhe com alguém: pode 

ser seu companheiro(a), um membro da família, um(a) 

amigo(a) e conte com o apoio da equipe multidiscipli-

nar do Centro de Referência, que será fundamental 

nesse momento.

Nosso bebê
não nasceu perfeito

como a gente
sonhava!

Por que nós? É tudo nossa
culpa: passamos

esse gene ao
nosso bebê!

Será que ele
vai sobreviver?

Como vou
dar conta de
trabalhar e

cuidar dele?

Como será a
nossa vida?



CRIANDO CONDIÇÃO PSICOLÓGICA PARA
CUIDAR DO(A) FILHO(A) COM FC

7 |

Estudos psicológicos descrevem alguns modos de enfrentamento 

positivo, os quais podem se intercalar e se misturar no dia a dia:

Enfrentamento Ativo: quando a gente procura informações sobre a 

situação, muda hábitos, compartilha sentimentos, busca ajuda para 

desenvolver um modo saudável de lidar com os desafios. O enfren-

tamento ativo tende a reduzir o impacto emocional gerado pela con-

vivência com uma doença crônica e está associado a uma melhor 

adaptação ao tratamento.   

Enfrentamento Acomodativo: quando a gente tenta lidar com o 

estresse inevitável que a situação provoca, buscando uma distração, 

adotando práticas de respiração e relaxamento, reorganizando 

expectativas mais realistas e outras formas. O enfrentamento acomo-

dativo também está relacionado a um melhor ajuste, auxiliando na 

adaptação do que é incontrolável em uma doença crônica.

Existe também o Enfrentamento Passivo, geralmente considerado 

desadaptativo, associado ao pior ajustamento psicológico, aumento 

da depressão e outras consequências adversas. É quando a gente 

abdica de lidar com o evento estressante, negando a situação, adian-

do iniciativas e evitando o contato com os sentimentos despertados.

Dica:

Converse com o psicólogo do seu Centro de Referência para 

que ele possa te ajudar no enfrentamento positivo da FC.



CRIANDO CONDIÇÃO PSICOLÓGICA PARA
CUIDAR DO(A) FILHO(A) COM FC
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Diante do diagnóstico de uma doença crônica como a FC é comum 

vivenciarmos sentimentos contraditórios em relação ao nosso filho, tal 

como: amá-lo versus medo de perdê-lo precocemente.

Os sentimentos provocados pela confirmação do diagnóstico preci-

sam ser elaborados psicologicamente pela fala compartilhada com 

alguém que vai escutá-lo, de preferência um psicólogo, para auxiliá-lo 

a lidar com a situação e reforçar recursos de enfrentamento positivo. 

É isso que vai permitir a construção de um vínculo saudável com seu(sua) 

filho(a), possibilitando que a criança desenvolva segurança e confiança 

no mundo, bem como uma melhor adaptação ao contexto da FC.

A elaboração psicológica dos medos e inseguranças permite transfor-

má-los em atitudes construtivas que viabilizam compreender o trata-

mento, realizá-lo corretamente a partir de uma rotina organizada e, 

mais do que isso, relacionar-se com o todo do seu(sua) filho(a), pois a 

vida dele(a) não se restringe ao tratamento! 

PSICOLOGIA



IMPORTÂNCIA DO AUTOCUIDADO9 |

Estudos têm demonstrado que, ao longo do tempo, a sobrecarga do 

tratamento pode afetar psicologicamente pais/cuidadores de modo 

mais intenso, podendo até causar quadros ansiosos e/ou depressi-

vos, os quais prejudicarão, dentre outros aspectos, a sua capacidade 

de cuidar, de forma adequada, do seu (sua) filho(a). Observa-se 

também que há uma associação positiva entre os sintomas dos pais 

e dos filhos. Ou seja, o modo como os pais lidam com seus senti-

mentos e emoções exerce uma grande influência no modo como os 

filhos lidam com os seus. Por isso, cuidar de sua saúde mental é um 

aspecto fundamental na prevenção desses agravos, não só para 

você, mas para o seu(sua) filho(a) com FC também!!  

A seguir, descrevemos algumas atitudes e comportamentos que 

poderão lhe auxiliar na prática do autocuidado. 



RECOMENDAÇÕES PARA PROMOVER O
AUTOCUIDADO E A SAÚDE MENTAL: 
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Busque conhecer o diagnóstico e as etapas do tratamento. A infor-

mação é sua grande aliada para realizá-lo de modo adequado e 

assim diminuir os seus níveis de estresse e ansiedade;

Organize o tratamento incluindo-o em sua rotina de vida, reservan-

do tempo para atividades prazerosas que podem ser compartilha-

das com a família ou realizadas individualmente;

Por exemplo: planeje pequenos passeios com seus familiares (uma 

ida à praça, praia ou parque), tomar um sorvete, fazer uma comida 

gostosa. Além disto, também priorize um momento durante o dia 

ou a semana para se conectar com algo que proporcione sensação 

de bem-estar: ouvir música, curtir um banho, assistir a um filme, ler 

um livro, dançar, fazer alguma atividade ligada à natureza, onde 

você possa pegar uns minutos de sol;

Busque compartilhar os seus sentimentos com alguém de confian-

ça e, se necessário, procure apoio profissional para equacionar os 

desafios ao longo dessa jornada e fortalecer sua capacidade de 

enfrentamento da doença;

Aprenda a delegar tarefas e a pedir ajuda;

Procure, de tempos em tempos, olhar para o modo como você está 

vivendo e o que pode fazer para se (re)conectar com a força, o 

otimismo e a esperança;

Converse com pessoas que estão passando por situações seme-

lhantes para compartilhar boas práticas e se apoiarem mutuamente;

1

2

3

4

5

6



RECOMENDAÇÕES PARA PROMOVER O
AUTOCUIDADO E A SAÚDE MENTAL:

11 |

Aprenda a utilizar técnicas para amenizar o estresse diário, como 

breves pausas estratégicas para uma atividade prazerosa (pode 

durar poucos minutos), exercícios de respiração, relaxamento, prati-

cando-os durante alguns minutos do seu dia;

Pratique bons hábitos de sono e alimentação;

Escolha uma atividade física que você goste e consiga praticar com 

frequência;

Busque construir uma vida plena para você e sua família, identifi-

cando e valorizando os bons momentos!

7

8

9

10

Lembre-se: O tratamento da FC é parte de uma 

rotina e não deve ser o único foco da vida familiar.



RECOMENDAÇÕES PARA PROMOVER O
AUTOCUIDADO E A SAÚDE MENTAL:
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Se você conseguir adotar essas e outras recomendações de auto-

cuidado, isso servirá de exemplo para sua criança ou adolescente 

com FC, sendo a melhor maneira de ensiná-los como promover a 

saúde mental e bem-estar. O modo como você lida com suas emo-

ções e enfrenta a convivência com o tratamento servirá de exem-

plo para o modo como o seu filho(a) enfrentará a FC!

Priorizar um tempo para você não é egoísmo, mas 

uma necessidade humana de autocuidado para que 

você possa cuidar do outro!



SINAIS PARA BUSCAR APOIO PSICOLÓGICO 13 |

Caso você não consiga adotar atitudes que proporcionem o 

bem-estar ou perceba que pensamentos e sentimentos negati-

vos estejam se transformando numa constante em sua vida, 

gerando dificuldades cotidianas, busque ajuda profissional!  

LEMBRE-SE SEMPRE: Você não está sozinho! Conte com o apoio 

da Equipe Multidisciplinar do Centro de Referência. O psicólogo 

é um profissional que lida com sentimentos e poderá auxiliá-lo a 

superar as dificuldades que ocorrem na convivência com a FC ou 

orientá-lo na busca pelo profissional adequado.



A compreensão da FC e do tratamento é complexa e cheia de 

pequenos detalhes que fazem a diferença! Você vai se deparar com 

termos médicos e de várias especialidades! Não tenha medo de 

fazer perguntas e de tirar suas dúvidas quantas vezes for necessário.  

Dica:

Tenha um caderno para anotar todas as questões para pergun-

tá-las no momento da consulta com os profissionais da equipe 

multidisciplinar.

O tratamento é seu maior parceiro nessa trajetória e é importante 

construir um significado positivo, pois isso viabilizará a passagem 

para o futuro do seu filho com FC!

Para que você consiga se envolver e realizar as etapas do tratamento, 

é preciso ORGANIZAÇÃO DA ROTINA. 

COMO PROMOVER UMA BOA ADAPTAÇÃO
À ROTINA DO TRATAMENTO?

| 14

1+1=2



Fique atento, pois essa rotina não é atribuição de uma pessoa só. É 

necessário que haja divisão de tarefas para não sobrecarregar 

ninguém e que mais de uma pessoa saiba manejar o tratamento, 

pois caso o principal cuidador precise se ausentar por algum motivo, 

terá sempre alguém apto a substituí-lo. 

 Vários estudos constatam a importância de um cuidado articulado 

numa rede de apoio, sabendo que no cotidiano sempre haverá a 

figura do cuidador principal. No entanto, é importante que ele não 

esteja sozinho diante de tantas responsabilidades e é crucial o 

envolvimento de outras pessoas próximas no entendimento da FC.

COMO PROMOVER UMA BOA ADAPTAÇÃO À
ROTINA DO TRATAMENTO?

15 |



Por mais que gostaríamos, não somos super-heróis! Temos nossos 

limites e muitas vezes precisamos de ajuda! Reconhecer essa neces-

sidade não é sinal de fraqueza, mas algo esperado em alguns 

momentos. 

RECONHECER LIMITES PARA PEDIR AJUDA
À REDE DE APOIO 
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Filha, pode
deixar o João comigo,
enquanto vocês saem

para caminhar!

Sinalize para o(a) com-

panheiro(a), alguém 

de sua família ou do 

seu círculo íntimo de 

relações, que você 

precisa de ajuda para 

lidar com as tarefas do 

cotidiano e do trata-

mento da FC. 

Enquanto você
fica com a Aninha na 
fisioterapia, eu vou 
ao supermercado



PREOCUPAÇÕES COMUNS17 |

Algumas preocupações são comumente citadas por pais/cuidado-

res diante da FC. 

EXPECTATIVA DE VIDA

Toda condição médica que ameaça a vida apresenta uma relação 

direta com a possibilidade da perda de nosso ente querido. Diferen-

te de outros pais/cuidadores cujos filhos são saudáveis, quem tem 

um filho com uma doença crônica tende a ficar num estado de alerta 

constante. Cada resfriado, tosse, febre ou exacerbação do quadro 

gera o medo da perda. Isso exige o manejo de emoções difíceis para 

que você consiga voltar a uma situação de equilíbrio, segurança e 

calma. 

Dicas:

Não torne a expectativa média de vida uma barreira ou limite 

para o seu filho! Seja otimista em relação ao futuro.

É importante que você seja aderente ao tratamento multidisci-

plinar, pois isto será crucial para uma melhor qualidade de 

vida! 

Estimule sonhos e projetos de vida para seu(sua) filho(a), isso 

contribuirá no incentivo à realização do tratamento! 
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EQUILIBRANDO CUIDADO E PROTEÇÃO X EXPLORAÇÃO DO 

MUNDO

Uma característica marcante da criança é sua necessidade de conhe-

cer e explorar o mundo que a cerca. A diversidade de experiências 

com estímulos variados ajuda a construir seu repertório cognitivo e 

emocional. No contexto da FC, podemos ter alguns receios de que 

essa exploração possa acarretar um contato com bactérias não dese-

jáveis para seu filho(a). 

Dica:

Converse sobre as situações cotidianas em detalhes com a equipe 

multidisciplinar para não limitar o desenvolvimento da criança com 

FC em função de medos infundados e nem expô-la a riscos que 

podem ser evitados.



PREOCUPAÇÕES COMUNS19 |

CONTANDO PARA A FAMÍLIA E OUTRAS PESSOAS SOBRE O 

DIAGNÓSTICO

Todos nós temos pessoas importantes que fazem parte da nossa 

rede de relações significativas, que nos ofertam apoio e suporte na 

vida e que podem ser membros da nossa família ampliada, amigos, 

vizinhos. 

É importante contar sobre o diagnóstico da FC para nossa rede de 

apoio, pois quanto mais informada essa rede estiver, melhor poderá 

ser o envolvimento dela no tratamento.

Ao dividir essa informação com as pessoas próximas do círculo de 

convivência, também temos a oportunidade de esclarecer mitos, 

diminuir o estigma de viver com uma doença crônica e reforçar 

aspectos que auxiliarão nosso(a) filho(a) a crescer num ambiente de 

aceitação, pois essa rede de apoio influenciará a criança sobre o que 

é ter FC.

Dica:

Converse com as pessoas próximas sobre a rotina do tratamento, 

bem como sobre os cuidados necessários para conviver com o 

seu(sua) filho(a) com FC, mas sem exageros.  A pessoa com FC 

não precisa crescer em uma “redoma de vidro”. Sempre que 

possível, inclua seu filho na rotina normal de todos e, na dúvida, 

consulte a equipe multidisciplinar a respeito de todos os cuida-

dos e limites necessários. 



PREOCUPAÇÕES COMUNS | 20

QUANDO A INTERNAÇÃO É NECESSÁRIA, COMO SE PREPARAR?

A frase que nunca queremos ouvir da equipe médica é: “Será neces-

sário internar!” 

De fato, a hospitalização é um momento que aciona nossos medos. 

Entretanto, essa possibilidade pode ser necessária, principalmente 

quando houver uma exacerbação (crise aguda do quadro) ou o cres-

cimento de algumas bactérias que fazem mal ou para realizar 

exames e procedimentos importantes para a manutenção da saúde. 

O lado positivo é que durante o processo de internação, a equipe 

multidisciplinar poderá intensificar os cuidados, permitindo resgatar 

a qualidade de vida após a alta hospitalar.

Conte com a equipe para auxiliar nas dificuldades enfrentadas.  

Dica:

A rotina hospitalar e alguns procedimentos invasivos podem ser 

particularmente estressantes para a criança. Junto à equipe de 

saúde, busque fornecer informações claras e simples sobre o que 

será feito com ela durante a internação. Verifique a possibilidade de 

alguns atrativos para a criança (brinquedoteca, área de sol, visitas de 

personagens e outros). Em relação aos procedimentos que causam 

ansiedade, converse como ela gostaria de enfrentá-los: olhar ou 

não, apertar a mão do cuidador, contar o tempo e outros. Se possí-

vel, use recursos de distração durante esses procedimentos. 



RETOMANDO A VIDA EM OUTROS PERFIS, É POSSÍVEL?

Ao inaugurarmos o perfil de pai ou mãe, inicialmente somos sobre-

carregados com muitas responsabilidades na missão de cuidar e 

educar uma criança. Durante um período, é inevitável que a rotina 

seja tomada pelo ritmo e necessidades do(a) filho(a), mas aos 

poucos vamos conseguindo retomar outros aspectos da vida, aliado 

ao perfil de pai ou mãe. 

Ter um(a) filho(a) com uma doença crônica implica mais intensidade 

na experiência de cuidado, resultando na vivência de estarmos osci-

lando numa eterna balança que ora estará mais equilibrada e ora 

exigirá mais de pais e família.

Dica:

A flexibilidade na reorganização da rotina e dos papéis de cada 

um na família, bem como contar com a rede de apoio fazem a 

diferença para que consigamos viver o conjunto de nossos perfis, 

conciliando com os cuidados de nosso(a) filho(a) com FC.

PREOCUPAÇÕES COMUNS21 |



Seja firme em relação à 

realização do tratamento, 

mas permita que seu filho 

faça escolhas, por exemplo: 

onde você quer fazer a 

nebulização, na frente da 

TV ou no quarto?

LEMBRETES IMPORTANTES NA RELAÇÃO COM
O(A) FILHO(A) COM FC: 
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Permita que seu filho com FC participe de todas as atividades fami-

liares, não o exclua por causa de suas terapias. Sentir-se pertencen-

do ao grupo familiar, ao grupo de amigos e ao grupo escolar é muito 

importante para sua inclusão.

Não trate seu filho como um paciente, mas como uma pessoa que tem necessidade de brincar, movimentar-se, explorar o mundo e crescer desenvolvendo autonomia e independência. 

Seu fi
lho co

m 

FC pre
cisa d

e 

limite
s e 

regras
, assi

m 

como q
ualque

r 

crianç
a. 



LEMBRETES IMPORTANTES NA RELAÇÃO COM
O(A) FILHO(A) COM FC:
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Esteja atento para que as necessidades de todos os integrantes da 

família possam ser priorizadas em algum momento. Explique para os 

irmãos sobre os cuidados e tratamento da FC para que eles compre-

endam porque o filho com FC muitas vezes acaba recebendo mais 

atenção. Na medida do possível, reserve um tempo para se envolver 

com os interesses dos outros filhos. 

Incentive a família ampliada e a 
escola a se relacionarem com a 
criança com FC a partir da visão 
de que: “Sim, ela tem uma condição de saúde que exige cuidados, mas isso não a impede de 

participar da vida em família e em 
comunidade”, evitando assim a 
experiência do estigma da doença 
(que é limitante e deprime). 

Vale fr
isar qu

e a FC 

não afe
ta o po

tencial
 

cogniti
vo de s

eu(sua)
 

filho(a
), pode

ndo a 

criança
 se des

tacar e
m 

relação
 ao des

empenho
 

escolar
 e habi

lidades
 

acadêmi
cas.



Siga o plano de tratamento. Ajude o seu filho a se manter o mais 

saudável possível, realizando as orientações da equipe multidiscipli-

nar.

Aprenda sobre a FC. Como já foi dito, a informação é uma das suas 

maiores aliadas no  tratamento. Converse com os especialistas, os 

quais estão sempre se atualizando em novos procedimentos para 

ajudar as pessoas com FC a ter uma melhor qualidade de vida. 

Converse com outros pais a respeito do que você aprendeu e multi-

plique informações de qualidade. Lembrando que cada caso é 

único, e tudo o que envolver o seu filho, deve ser conferido com a 

equipe multidisciplinar que o assiste.

Incentive seu filho em atividades para além-do-tratamento. Ajude-

-o a encontrar passatempos para desfrutar da alegria de viver, como 

brincar, fazer atividades de arte, música, leitura ou colecionar algo. É 

importante que as pessoas com FC realizem atividades físicas, então 

procure maneiras de mantê-lo ativo. 

EM SÍNTESE, O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA
AJUDAR O(A) SEU(SUA) FILHO(A) COM FC?
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Fique atento a fontes confiáveis de informações. 
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Crie um clima em que ele se sinta à vontade para perguntar e 

compartilhar sentimentos. É esperado que ele não se sinta confor-

tável em alguns momentos! Às vezes, será necessário falar sobre o 

que o incomoda e o inquieta. Acolha os sentimentos de frustração e 

sempre busque construir um significado positivo para o tratamento.  

Ensine seu filho a cuidar de si mesmo à medida que for crescendo. 

Ajude-o na compreensão e manejo da FC, considerando a etapa do 

desenvolvimento em que ele se encontra. Nomeie a FC desde cedo 

para que ele vá se apropriando do seu diagnóstico. Incentive-o a 

lidar com algumas partes de seus cuidados em saúde, como tomar 

as medicações, fazer perguntas nas consultas com a equipe multidis-

ciplinar e outros.

Aprender sobre a FC ajudará seu filho a se tornar uma pessoa que 

sabe lidar com sua condição crônica de saúde, vivendo o cuidado 

diário como meio para alcançar seus sonhos e projetos de vida! 

Recorra à Equipe Multidisciplinar do seu Centro 

de Referência e à Associação de Pacientes que 

presta assistência às pessoas com Fibrose Cística.

Essas instituições são suas parceiras nessa jornada e 

podem oferecer dicas valiosas sobre como viver com 

a FC da melhor forma. 
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Como vimos ao longo desta cartilha, vocês, pais/cuidadores têm um 

papel muito importante no alcance das metas do tratamento, viabili-

zando uma condição de saúde mais duradoura para seu filho com FC.

Acompanhar e promover a criação de um filho é uma experiência 

única, cheia de alegrias e sobressaltos também!  

Aproveite ao máximo esta trajetória, o instante presente nunca volta 

e a cada dia você tem a oportunidade de viver muitas gratificações.

Um grande abraço!
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