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Seção I.  NARRATIVA SOBRE A EXPERIÊNCIA INICIAL DO 

ADOECIMENTO 

1. Fale sobre a primeira vez que você sentiu que estava com o seu problema 

de saúde ou dificuldade (PS).  [Deixe a narrativa ir o mais longe possível, 

apenas motivando com perguntas: Então, o aconteceu? E então? Substitua os 

termos do entrevistado por ‘PS’ nesta e nas perguntas subseqüentes] 

2. Nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre como foi que você se 

sentiu. Você pode nos dizer quando você se deu conta que tinha esse 

problema (PS)? 

3. Você pode nos dizer o que estava acontecendo quando você teve seu (PS)? 

4. Estava acontecendo alguma coisa a mais?  [Repita quando for necessário 

para obter experiências e acontecimentos contíguos] 

5. Você procurou algum tipo de ajuda, tratamento espiritual, tratamento 

alternativo ou tratamento de qualquer outro tipo? Nos fale sobre como foi e o 

que aconteceu depois. 

6. Se você procurou um médico, conte-nos sobre sua ida ao médico / 

hospitalização e sobre o que aconteceu depois. 

6.1 Você fez exames ou tratamentos após seu (PS)?  [A relevância desta 

questão depende o tipo do problema de saúde.] 
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Seção II.  NARRATIVA DE PROTÓTIPO 

7. No passado você já teve algum problema de saúde que você considera 

semelhante ao seu atual (PS)?  [Se a resposta à questão 7 for sim, então 

pergunte a questão 8.]  [Em caso de ser um problema crônico, comparar a 

presença da experiência no presente com a experiência da mesma doença no 

passado. Atentar para as particularidades da percepção da temporalidade em 

portadores de determinados transtornos mentais.] 

8. Em que o seu problema de saúde passado é semelhante ou diferente do 

atual (PS)?  [Listar as semelhanças e as diferenças.] 

9. Alguma pessoa da sua família teve um problema de saúde semelhante ao 

seu?  [Se a resposta à questão 9 for sim, então pergunte a questão 10.] 

10. Em que o seu (PS) é semelhante ou diferente do problema de saúde da 

outra pessoa?  [Listar as semelhanças e as diferenças.] 

11. Você conhece alguém, que não seja da sua família, que teve um problema 

de saúde semelhante ao seu?  [Se a resposta à questão 11 é sim, então 

pergunte a questão 12.] 

12. Em que o seu (PS) é semelhante ou diferente do problema de saúde da 

outra pessoa?  [Listar as semelhanças e as diferenças.] 

13. Alguma vez você ouviu no rádio, leu numa revista ou livro, ou viu na 

televisão ou na Internet uma pessoa que tivesse o mesmo (PS) que você?  [Se 

a resposta à questão 13 é sim, então pergunte a questão 14.] 

14. Em que o problema de saúde dessa pessoa é semelhante ou diferente do 

seu?  [Listar as semelhanças e as diferenças.] 
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Seção III.  NARRATIVA DE MODELO EXPLICATIVO 

15. Você tem um outro termo ou expressão que descreva seu (PS)? 

16. Na sua opinião, o que causou seu (PS)?  [Listar causa(s) primária(s).] 

16.1 Tem alguma outra causa que você acha que contribuiu para isso?  [Listar 

causas secundárias.] 

17. A seu ver, por que o seu (PS) se iniciou naquele momento? 

18. Aconteceu alguma coisa dentro do seu corpo que poderia explicar o seu 

(PS)? 

19. Na sua família, no seu trabalho e na sua vida em geral estava acontecendo 

alguma coisa que pudesse explicar o seu (PS)? 

20. Você pode me dizer como isso explica o seu (PS)? 

21. Você pensou que você poderia ter um <INTRODUZA A PALAVRA QUE 

DESCREVE O SINTOMA OU O MAL-ESTAR NA LINGUAGEM POPULAR>? 

22. O que <NOME POPULAR> significa para você? 

23. O que geralmente acontece com pessoas que tem <NOME POPULAR>? 

24. Qual é o melhor tratamento para pessoas que tem <NOME POPULAR>? 

25. Como as outras pessoas reagem diante das pessoas que tem um <NOME 

POPULAR>? 

26. Quem você conhece que já teve este <NOME POPULAR>? 

27. De que forma o seu (PS) é semelhante ou diferente do PS daquela 

pessoa? 

28. Você considera que o seu (PS) está relacionado a coisas que aconteceram 

na sua vida? 

29. Você pode nos contar um pouco mais sobre esses acontecimentos e de 

que modo estão ligados ao seu (PS)? 
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Seção IV.  SERVIÇOS & RESPOSTA AO TRATAMENTO 

30. Durante a sua ida ao seu médico para o seu (PS), o que o seu médico falou 

que era o seu problema? 

30.1 A outra pessoa que você procurou para o seu (PS), o que essa pessoa 

falou que era o seu problema? 

31. O seu médico passou algum tratamento, remédio ou recomendações para 

você seguir?  [Listar todos.] 

31.1 A pessoa que você procurou passou algum tratamento, remédio ou 

recomendações para você seguir?  [Listar todos.] 

32. Como você está lidando com cada uma dessas recomendações?  [Repita a 

questão 33 a 36 para cada recomendação, remédio e tratamento listado.] 

33. Você está conseguindo seguir este tratamento (recomendação ou 

medicação)? 

34. Você acha que este tratamento funcionou bem? Por quê? 

35. Você acha que este tratamento foi difícil de seguir ou não funcionou bem? 

Por quê? 

36. Que tratamentos você esperava receber para seu (PS) que você não 

recebeu? 

37. Que outra terapia, tratamento, ajuda ou cuidado você procurou? 

38. Que outra terapia, tratamento, ajuda ou cuidado você gostaria de receber? 

 

Seção V.  IMPACTO SOBRE A VIDA 

39. Como o seu problema de saúde modificou a sua vida? 

40. Como o seu (PS) mudou o modo como você se sente ou pensa sobre você 

mesma? 
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41. Como o seu (PS) mudou o modo como você vê a vida em geral? 

42. Como o seu (PS) mudou o modo das pessoas te olharem? 

43. O que te ajudou a passar por este período da sua vida? 

[Em caso de ser um problema crônico, comparar a presença da experiência no 

presente com a experiência da mesma doença no passado. Atentar para as 

particularidades da percepção da temporalidade em portadores de 

determinados transtornos mentais.] 

44. Como a sua família ou amigos te ajudaram a passar por este período difícil 

da sua vida? 

[Em caso de ser um problema crônico, comparar a presença da experiência no 

presente com a experiência da mesma doença no passado. Atentar para as 

particularidades da percepção da temporalidade em portadores de 

determinados transtornos mentais.] 

45. Como a sua fé, sua vida espiritual ou alguma prática religiosa ajudou você 

a atravessar este período difícil da sua vida? 

[Em caso de ser um problema crônico, comparar a presença da experiência no 

presente com a experiência da mesma doença no passado. Atentar para as 

particularidades da percepção da temporalidade em portadores de 

determinados transtornos mentais.] 

46. Tem alguma coisa mais que você queira falar? 

 


