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O título do presente trabalho mostrasse muito adequado, uma vez que
fica claro o assunto a ser abordado e já prenuncia a relevância de se trabalhar
com a família toda em casos de doenças crônicas.
O resumo apresenta o objetivo e descreve de forma sucinta o método
utilizado, assim como assinala os principais ganhos de se trabalhar dessa
forma demonstrando que os objetivos foram atingidos. Entretanto, dizer que
existem poucos trabalhos que versam sobre este assunto parece não ser
coincidente com a realidade, uma vez que existe uma vasta literatura a respeito
de doenças crônicas e a necessidade e benefícios que acarreta a inclusão de
todos os membros da família.
O objetivo principal do trabalho fica muito claro quando da leitura da
introdução, onde foi feita uma explanação sobre a doença e como esta se
entrelaça com as questões do ciclo de vida da família de uma forma muito
esclarecedora. Enquanto a literatura utilizada sentiu-se falta de alguns autores,
entretanto a autora do trabalho utiliza John S.Rolland como principal autor que
é, reconhecidamente por todos os que trabalham com doenças crônicas, um
dos mais importantes pesquisadores neste assunto e seus escritos são
considerados um clássico nesta temática. Assim a utilização deste autor como
referente para o trabalho confere grande mérito à autora do mesmo.
O presente trabalho trata de um caso único e foi baseado nos
atendimentos realizados com a paciente afetada por fibromialgia. É de grande
relevância compreender tudo o que a paciente referiu pensar e sentir a partir do

momento em que começou a desenvolver a doença e como esta afetou a sua
vida e a dos seus próximos. Porém, parece que as vozes dos membros da
família se fazem presente de uma forma muito tênue, na medida em que eles
não estiveram presentes em nenhum atendimento conjuntamente e os
resultados forma obtidos por meio de entrevistas a partir de questionários,
mesmo a participação da família tendo sido realizada desta forma, entretanto
isto não desqualifica a intenção do trabalho uma vez que é necessário
adequar-se às possibilidades da realidade familiar. Em muitos casos a intenção
da realização do trabalho é uma mas, existem impedimentos reais que não
permitem a concretização do que fora previsto e nos fazem adequar nos da
melhor forma possível.
Na discussão a autora faz um relato detalhado e fluído de todas as
questões que foram aparecendo ao longo dos encontros com a paciente
associando as informações com dados que aparecem na literatura, mas em
definitiva, a riqueza está nas especificidades desta família em particular e que
será única dela devido a sua própria história e configuração.
Nas considerações finais Cerutti coloca como a pergunta de pesquisa
ficou respondida reforçando o seu conhecimento intuitivo a respeito da
participação de todos os membros da família quando da ocorrência de uma
doença. Seus conhecimentos tornaram-se mais sólidos a partir dos resultados
obtidos.
A autora respeitou as normas da ABNT assim como todos os autores
citados no corpo do trabalho foram referenciados nas referencias bibliográficas.
O trabalho foi escrito de uma forma muito clara, muito fluída tornando-se
prazerosa a leitura do mesmo, as idéias e o trabalho como um todo tiveram
uma seqüência lógica e um encadeamento que facilitaram a compreensão de
tudo o exposto. Finalmente, não há lugar a dúvidas do quanto o trabalho
poderá contribuir muito com todos os profissionais que trabalham com famílias
afetadas por uma doença crônica, uma vez que quando um dos seus membros
adoece toda a família adoece.
Por tudo o acima exposto considero o trabalho APROVADO como
monografia apresentada para a conclusão do curso de especialista em terapia
relacional sistêmica.
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