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o estudo investiga os determinantes para a

existência de um sub-sistema n~o-institucional de

atenç~o à saúde compondo, juntamente com a medicina

o f íc í a L, o sistema de saúde das regibes urbanas.

Di~::;.cut(?criticamente o enfoque dado pela tE:'o r" .i a da

o qual, o

desaparecimento das práticas ditas tradicionais com o

advento P''""OCE'SSOS de u ,.-ban i z a i;~:tO e

industriali.zaç~o. Para esta discuss~o, a

impor-tanci,::l. da .:;.nálisE~'do

de saúde e doença dos usuários,

va 1endo-~;;;E~ ele con iT ibu í, ~;bes tetn-iC2\S de cunho

histórico-cultural.
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This study investigates

of a non-institucional sub-system of health linked to

the official medicaI system. It 15 argued that both of

In addition, the study discusses the assumption w i,+hí.n

modernization theory that folk medicine would disappear

as urbanization and industrialization

author stresses the importance Df cultural factors and

analyses the health conception Df users, making use Df

·1 t ·1cu ..··:.U'~E:\.. theory perspectives.
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INTRDDUÇAD

tem como o bj eti VCJ J

caracterizar as relaçbes que se estabelecem entre as

pràticas da medicina oficial e as p rá ti CE:\S n~oo_-

institucionalizadas (iTH?dicina popuLar, medicina

pràticas espirituais ) através de uma

anàlise das motivaçbes de seus usuários.

{~queIas relaç~es têm sido car-acter iz acíe s

de duas maneiras: uma, por aproximaçào com as vis~es

etap ís tas

cem tido

e o í co t õmí.ce s ti pi C::c:\S do evoluc::ic.mismo

nas model,oonizaçào

(tradicional/moderno, popular/cientifico, rural/urbano,

empirico/erudito, entl~e ou t r-o s ).

pela sua colocaçào como pràticas conjugadas e

até complementares entre elas, pelas anàlises de cunho

histÓrico-cultural. Este trabalho tem em vista explorar

as possibilidades analíticas abertas por esta última

Como sobrevivem, no meio urbano e nas

g rand~?s c í dade s , as pr<:3.ti cas da medicina nào-o

l:~:,



institucional Que razbes levam os usuários do

sistema de saúde a utilizar-se destas práticas ? Que

percepçào de saúde/doença sustenta esta utilizaçào ?

Existe, por trás da aparente irracional idade das

práticas populares um sistema 16gico de conhecimento?

Qual o caráter das relaçbes entre a medicina nào-

institucional e a medicina oficial ? As inovaçbes e a

institucionalizaçào de algumas das práticas

alternativas contribuem para o desaparecimento ou para

o reforço do sub-sistema nào institucional de

atendimento à saúde?

Nesta perspectiva buscaremos compreender

como os usuários do sistema de saúde distinguem as

politicas de atençào à saúde oficiais das práticas que,

nào obstante nào serem institucionalizadas, considera~

legitimas.

14



I- A PROPOSTA DO TRABALHO

Este estudo tem como ponto de partida a

di :~:.t í.nç~o f:,':< i s tE.?n te um ':::;U b--sis tem",\

institucionalizado de prestaç~o de cuidados à saúde

(88NI) e o sub-sistema institucional (881) o pl'-im(~irD

é con st í tuido todas aquelas práticas a que os

usuários recorrem para tratar de seus problemas de

mesmo n~o reconhecidas pelos o t-'gan i':::;mos

oficiais como tal) e que s~o relacionadas~ na maioria

dos casos, com tra~içbes, hábitos, traços culturais e

n~Iig .í osos , o segundo sub-sistema coincide com Cl.

medicina oficial.Estes dois sub-sistemas compbem o

sistema de saúde, e nào se excluem mutuamente; ao

contrário, parecem ser essencialmente complementares.

Com a finalidade de perceber com clareza

usuários e prestadores de serviços de saúde.

A construç~o do objeto de estudo, as

hipóteses met.odo 1og .i a desct-i t.as

detalhadamente a seguir.

15



No segundo capitulo será feita uma revis~o

das posiç~es teóricas que analisam a relaç~o existente

entre o setor dito tradicional e o setor moderno: a

vis~o evolucionista e a histórico-cultural.

No terceiro capitulo ser~o apresentados os

resultados da pesquisa realizada com os usuários: seu

perfil, motivaç~es e nivel de satisfaç~o e,

especialmente, a trajetória realizada por eles para

solucionar seus problemas de saúde. A análise da

trajetória (que tipo de ajuda/tratamento foi procurada

como primeira, segunda, terceira e até quarta opç~o

para tratar de uma mesma doença), reveste-se de

fundamental importancia, uma vez que é através dela que

a interrelaç~o entre os dois sub-sistemas (881 e 88NI)

poderá ser mais claramente percebida.

Os resultados das entrevistas realizadas

com prestadores de serviços de saúde ser~o apresentados

no quarto capitulo , através da caracterizaç~o do

campo de prestaç~o de serviços n~o-institucionalizados,

da análise de seu discurso no tocante às concepçbes. de

saúde/doença/cura da observaç~o das conexbes

existentes entre os prestadores, e da maneira pela qual

s~o legitimadas suas ~ráticas e sua terapéutica.

No último capitulo será feita uma análise



de caràter global~ discutindo-se a hipótese

inicialmente apresentada.

1.1- CONSTRUÇAO DO OBJETO DE ESTUDO

Conhecer e entender cuidados

histOricamente dispensados à saGde é conhecer a

hist6ria da pr6pria humanidade. Desde milênios,

apllcavam-se métodos simples para curar ferimentos e

05505 quebrados. Um pouco de arte, um espirito curioso

e muita coragem bastavam para curar.

A saúde e a doença sempre foram

associadas a idéias religiosas, rituais, simbolos,

magia e forças sobrenaturais. Nas grandes religibes os

sacerdotes sempre assistiram os doentes. Os mosteiros

cat6licos, as mesquitas muçulmanas e os templos

budistas foram os patrocinadores dos primeiros

hospitais.

Aos 460 anos AC Hip6crates e seus

companheiros, pertencendo à seita dos asclepiades,

tinham o privilégio de curar as doenças. Estas eram

consideradas dependentes de influências sobrenaturais,

e como tal, eram curadas à custa de rituais de magia e

17



acrescidos de emprego de ervas, banhos,

mucí an ças de clima,

outras normas curativas elementares. Contrariando

c.onft--ades arrunci.ou que as

doenças resultariam de causas naturais e,portanto, n~o

por sacerdotes, mas sim

intF':t--vF.!nç~jodo chamado mf','cIico. Este,

u ti I i z_ ,:.-\'--_O-SE:' dE:? cerimbnias mágicas e se

valeria de outros meios de atuaç~o na época ba s tan t;e

Esta mE~di c i n a foi ,;e c:lesenvoIvendo ao

dos séculos, constituindo o modelo

médico. mE.:\dicinc\ oficial, veio

carn .i n han d CJ , também desde CJS prim6rdios da hurnan .i.d ad e ,

C:CJmCJ fC}SSE? ins:i.-::;ten te justapostCl_

pr í rne í ra , uma medic:ina desde ent~o estigmatizada de

hE?t---ética,apenas popular e informal, f un c 1_ ori ,)_n d CJ C:Dm

in,:;t.r urnean tos e 010,"-mente

SUpf:? r s t i ci. oss a , mágica, religiosa e mística, porém em

constante evoluç~o e mantendo-se com o passar do

(1)"

Es t as pra ticas IIemp í t--ic::o--m.i..s ti ca""II E';'~i.s tem

e n~o sendo sufoc:adas f o rme ss

d':2 em nome da dCl

legitimo; qu e clf2staCC:I_ qUE' elas p ro vc\veImf2nte

respClndem a algumas das necessi.dades da populaç~o. Com

:1.8



efeito, este tipo de medicina goza de muito

especialmente junto às populaçbes de baixa renda~ tanto

no que diz respeito ao diagnóstico, como ao tra tamf2nto

das doenças. Na maior parte das vezes, os t,""atamen tos

cla medicina oficial e da nào-institucional

utilizados simultaneamente Cl que tem 1E1\!<~dClo':::~

planejadores de saúde (integrantes da medicina oficial)

a atribuirem o fracasso de determinadas po Lá tíces ao

n:1o c::ump t-' imen to cumprLmen t.c

prescriçbes médicas pelas populaçbes de baixa renda e à

pt'-á ti C'::l,S.

parte do pressuposto de que os usuários da

medicina n:1o-institucional o fazem por pura ignor~ncia

ou falta de recursos econOmicos.

As próprias denominaçbes pelas; quais o

sub-sistema n~o - institucional é conhecido ("medicina

folk", para a Organizaç~o Mundial da Saúde; "sistema

para a 5a Conferência Nacional

Sal~lde constituem, testemunhas dessa

d i.ss c rLm.í.n a ç'ao •

Vários autores, no Brasil, têm estudado os

fenOmenoS', da cj-'lamada "medicina paralela" rlf:?st.a

t.ais como Xavier de Oliveira,

Peixoto, Arthur Ramos, Henrique Roxo, FrancCl da Rocha,

Leonidio Ribeiro, Campos,

.19



Pacheco e Silva, Joào Carvalhal Ribas, entre outros. A

idéia central defendida por estes autores é que a

utilizaçào de práticas do 88NI é motivada, basicamente,

por falta de acesso ao 8S!; ou seja, no momento que o

S8I estiver em condiçbes de prestar um atendimento

gratuito, e de boa qualidade, toda populaçào,

automaticamente extinguir-se-ia o 88NI.

Uma outra linha de autores vem pesquisando a

sobreviv~ncia de práticas de atençào à saúde baseadas

na cultura popular, na reliqiào e na magia, nos grandes

centros urbanos.

Um estudo fundamental é o realizado por

Renato Ortiz (2), onde analisa o florescimento das

práticas umbandistas em duas grandes cidades

brasileiras: Sào Paulo e Rio de Janeiro. Outro trabalho

importante é o desenvolvido por Maria Andréa LOjola (3)

em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A autora

pesquisou as práticas de saÚde desta populaçào e

constatou que elas nào s~o apenas dirigidas à cura das

doenças do corpo, mas que sào destinadas

males do espírito, ocorrendo

também aos

intrincadoum

relacionamento entre a medicina oficial e os agentes de

outros sub-sistemas de cura. De grande importáncia,

também, o estudo desenvolvido por Paula Montero(4)

sobre a relaçào mágico-terapêutica , através da análise

das religibes populares em 8~0 Paulo. A autora destaca

20



a import~ncia da cura nestas religibes, inserindo-a na

concepç~o de mundo e da cultura popular.

o estudo conclui que o que está em jogo no momento da

açào curativa é algo muito mais complexo do que a

simp I (:-?f.-:i supressào de distúrbios orgànicos~

recuperaçào da experiência subjetiva e sua

transformaçào em positividade. Bastante recente, o

trabalho desenvolvido por Reginaldo Prandi (5) sobre os

candomblés de S~o Paulo, explora a sobrevivência da

cura mágica na metrópole moderna e racional.

o eixo comum a estas abordagens é o

destaque dado ao fator cultural nas escolhas dos

cUldados à saúde que os usuários fazem, à importáncia

de existir um mesmo código lingüistico entre o agente e

o pac.i.entE! E" à existência de um outro tipo de

representaçbes de saúde-doença -cura, além do oficial.

E ':3 te•. linha de raciocinio, baseada em uma

v.i.sào antropológica dos usuários do Sistema de SaÚde,

co. qUE:'~;tào cu lt.ural como i:undamen ta I na

explicaçào da existência de um SSNI contrapondo-se às

que co Iocarn o fa to r" l:?cont)mico e/ou

inacessibilidade ao S8I como mantenedores das opçbes

dos usuários pelo SSNI. Para Lo)!ola, "qua.ndo uma

prescriçào médica n~o é cumprida (p. ex. um lambedor de

j ur"ubt:?l::iaut í.Lí.z ad o em lugar de uma dose de

pen i ci I.ina ) as mais das vezes náo é exclusi.vamente a

2.1



falta de recurso econOmico do paciente que está por

trás dessa prática, mas uma crença popular, uma vis~o

do mundo, do organismo e da saúde em grande

imcompativel com aquelas subjacentes l.
ct medicina

trabalho insere-se na perspectiva do {

último grupo de autores citados.

Os dois sub-sistemas (~)S I E.\ SN I ) SE",Tlpr(7~

1·..·E·laç:des porém nem sempre pac í fic::as"

longos dE·:senvolvida pelos

planeJadores de saÚde, com o apoio estatal e do aparato

j u rí.di.co foi a de reprimir as práticas do SSNI
per~:;e(;luindo e cobrando multas dos 11 charlat~.es"

exerciam ilegalmente a medicina ('7) • "medicina

cientificê:\" , detentora legitima do monopólio do saber

médico, teria como poderoso concorrente a medicina nào-

institucionalizada e sentia-se no dever de proteger a

po pul aç'à o de pl'-á'~ti c::c\s. A

praticada por agentes com formaçào médica
'1:0:1. combatida e desconsiderada enquanto

c:lul'''ante longo pe rL ocío , O SS I manifestava assim sua

intolerància em relaçào aos conhecimentos relativos à

saÚde fora de seu saber

Com o passar do tempo, foi



d C) USNI !'

existência e implicitamente sua eficácia. Já em 1975, a
1••./ Cor: f ('2I'"'(!J.n ci a Nacional de SaÚde Si'5t.ema

r\Iê'~,c .ion,::\I que pr e t.eride pl.r-O\/C'CEtr-

mudançds ('21"1'1 um ~5i~5t.em,:..('2){ i~:;ten tE'II "no

t"'f:?S o a Ido_"".."_1._ .._,"_

de folk,

CJ dE'~5conhe c: .i.mel"'1'1.:',0 dupla

1'''E'al,ida,de':::,iS témi C '0:\ , com SUdS m61tiplds di""

comuniC:dç~o e controle, pode levdr a idéias ';:'õ i m p 1i ~:;ta~:",

qUE~ c\ do su b-"si,S t(?mc'),

dlcdnçdda por umd simples aç~o de 'policia

PO<5':51veJ.

e 'f' ic:iE'ntE', resultado seria uma ta I 1'10

empírico-cientifico que o

de imediato, provoC:dndo, c:essdda a dÇ~O repressiva,

redpdrecimento do sub-sistema emplrico-mistic:o" (8).

o bss teritE0 que

perdurando dO longo do tempo, os dois sub-sistemds v~m

t"'eclpt"'oc:oS. um lado,

medicina oficial sempre se enriqueceu com il"lC1Va,çbes

medic:ind empirica. clinica

:,::: ..::.



psiquiàtrica,por exemplo, surgiu a reserpina,

procedente de erva vendida nos bazares da India,

alcunhada erva da loucura' .Estudos sobre estruturas da

personalidade e de psicose foram empreendidos à custa

do hachiche, peyotl, ópio, cocaína e outras drogas

psicodélicas, alucinógenas e despersonalizantes, até

ent~o consumidas por povos primitivos, nos objetivos de

bem-estar, relacionamento comunitàrio e comunicaç~o com

o sobrenatural. Estados de embriaguez a que se lançavam

feiticeiras em busca de viagens aos sabàs e a outros

redutos fantàsticos, à custa de drogas, engendraram, na

medicina oficial, a euforioanàlise, a narcoanàlise, a

sonoterapia (9).Por outro lado, em relaç~o à medicina

empírica,

técnicas

é facilmente observàvel a apropriaç~o das

da medicina oficial,seJa em alguns rituais

religiosos de cura, seja na medicaçào que a

prescreve ao filho.

A interrelaçào entre os sub-sistemas tem

aumentado também num outro nivel: pràticas antes

consideradas integrantes da medicina oficial passam a

ser reconhecidas pelos conselhos de medicina,

ministradas nas universidades, prestadas na rede

pública. o caso da homeopatia, da acupuntura, da

fitoterapia da psicanàlise e da hipnose.

A OMS, no ano de 1975, editou uma
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nove artigos nos quais s~o analisadas

experiências que fogem ao modelo oficial

realizadas na India, Indonésia, Cuba, Guatemala,

Nigéria, Venezuela e China (10).

No Brasil, começam c:i. riov ea

concepçbes de saúde, que incluem a necessidade de

condiçbes de vida adequadas boa

alimentaçào, educaç~o etc.) para a manutenç~o da saúde.

O mito de que a populaçào pobre está sujeita a maiores

problemas de saúde devido à sua ignorància e/ou f al f a

de higiene e ao fato de nào seguir com exatid~o as

recomendaçbes médicas (seguindo-as apenas parcia 1m€::>nte

ou utilizando-se de práticas da medicina popu Ia r

simu ItanE~êl.,T,f2ntc;?) começa a cair por F-~.ste

mov imen to , qU.E' f i c:ou cort he c í.do como Mo\/imE!nto

Reforma Sanitária, passa, juntamente com outros atores

~;;ocii::iii:;, coriq LI i~;;t<~.~:;; i rn po r t.antt:?~5, QUf2

materializaram na 8a. Conferência Nacional

(1986) e na nova Constituiçào Brasileira (1988). !='õ:\t···t:e

dos profissionais da saúde engajados no movimento pela

reaproximaçào dos

médico~:;, tais como os da milenar medicina

c:hines,:;t POt-· e:-:emplo), as prá ti cas

(f.i.to tE;! re pi a ) ê:\ iTl(~cI.i.c í.na

"aI terTl.::-\t.i.v,::\"( horne o Pêlo t i.a , por E';.;emplo).Em 1988,a

·f.i. toter··ap.i.a

.i.nst.i.tuc:.ionalizaclasa nivel fecleral e,poster.iormente a



nivel estadual e municipal (8~o Paulo).

No àmbito mais geral, a atençào à saúde

t ambérn SE~ transforma~ ocorre uma acentuada expans~o

quantitativa da produç~o de serviços de saúde, bem como

uma generalizaç~o do consumo destes serviços para uma

crescente da populaç~o;o Estado vem assumindo

um pc\pE~l central nesta expans~o da produçào e nesse

alargamento dos serviços médicos; vem ocorrendo uma

reforma interna da prática médica, com a emergência de

riov as formas de organizar a prestaç~o de serviços de

s~J.úde, derrorn í.n ed a po r: termos como I1H?2d i c í n a

a í.mp Lí f í cad a , medicina comunitária etc. Todos E'stes

Colocadas estas questbes, conclui-se que~

a) Os dois sub-sistemas (8::3 I f2 88N1)

intercambiam-se e interrelacionam-se;

b) A ampliaç~o do alcance do 881, nào levou,

segundo as evidências empiricas, a uma reduçào do 88N1;

c) Os dois sub-sistemas est~o aproximando-se,

através da institucionalizaç~o de práticas antes nào

médicas.;, in tC-2t""cáiilbiode

técnicas ou da convivência entre os agentes dos dois



pCl,::;t;Cl" a.

as interrelaçdes exist.entes entre Cl SS! o

um

da utilizaçàCl de práticas de ambCls os sub-sistemas.

1.2- HIPOTESE

o Sub-Sistema NàCl-InstituciClnal

nàCl Clbstante ClS a v ar-] c,:os ciD E"31...! b---F:i~:;temD_

Ino::; ti tu c.ion a I (SH I )" Isto ocorre clevido "f a_ to do

usuário do Sistema de Saúde (SS) utilizar-se tantCl ele

práticas dCl SHI, quantCl do SHNI
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1.3- METODOLOGIA

o t~abalho foi est~utu~ado visando

ca~acte~iza~ o compo~tamento do usuá~io do sistema de

saúde em ~elaç~o aos dois sub-sistemas (S8I e 88NI).

o objeto empl~ico do t~abalho constituiu-se

da análise das dife~entes t~ajet6~ias dos usuários
\

para os diversos p~oblemas de saúde oco~ridos com ele

ou com sua familia; de suas motivaçbes na escolha dos

diversos tratamentos; de seu nivel de satisfaç~o com as

práticas utilizadas; da importància do fator cultural

nas representaçbes dp saúde, doença, cura e de sua

interferência nas questbes ante~iores. Com este

objetivo fo~am realizadas 58 ent~evistas ( 39 usuários

e 19 prestadores), com duraçao aproximada de uma hora,

em duas regibes da cidade: uma central (Sé) e uma

periférica (Campo Limpo).As entrevistas realizadas com

prestado~es de serviços de saúde visavam o mesmo

objetivo que as primeiras (as questbes formuladas

diziam respeito aos usuários), com um objetivo

adicional de caracterizar melhor o campo de prestaç~o

de serviços do SSNI e sua demanda.
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teve caráter qualitativo e foi

realizada através de entrevistas dirigidas ver

I - Modelo A - usuários; Anexo 11 - Modelo B

prestadores), onde a observaç~o empirica e o diário de

campo possuem peso também bastante relevante. A-::;

foram direcionadas no sentido de abranger

os vários grupos que comp~em o S8NI e o 881:

C3 1 Medicina popu La r

(7; " ME?clici.na a ltet--nativa..:..

C3 3 F',..-áticasE:"!spirit.ua ís

G 4 I"ledici.na .í ns ti tuciona 1

A divisào em grupos teve por objetivo

possibilitar a caracterizaç~o das práticas utilizadas a

pat--tit-- de um fio condutor que permitisse o seu

ag r-up'=lmento:

a) G 1 - Medicina popular

Medicina popular foi entendida, no ámbito

da pesquisa, como o conjunto de práticas de atençào à

sa(l.deque SàCl t--ealizadas de maneiro-a tia sstan te j.n_l.Q__rmal,

raramente organizadas em instituiçbes e fortemente

ligadas à cultura popular. Como representantes deste

podemos citar os vendedores de ervas, os

,:I tE?ndentes, as parteiras e todo o tipo de cuidados

domésticDs.

,-,C\..::_ 7



b) G 2 - Medicina alternativa

Medicina alternativa foi entendida como o

conj un to

(méd i co~:; hornsiope tê':\S,

a cu pun tot·-es, a~:;~5ist€~nt.e·::;

E~ste

grupo é a concepç~o alternat.iva à medicina oficial, que

procura superar a dicotomia corpo/espírito inst.aurada a

de! clinica (como caso dos

ou um t.rabalho de atenç~o à saúde

mf!2d i ca li z ado (como o caso dos assist.ent.es socia.i:5 ou

dos acupuntores ) (11).

c) G 3 - Práticas espirituais

Neste grupo englobamos todas as

nE:~ste

as I·-eIa cí.on ad aa com e o

candomblé, com espi r- i tas

pa·:ss(::?s), do

(oper·açbes

catol .i c issrno

popu.la r" (benzeç~o) ou aquelas

d) G 4 - Medicina instit.ucional

medicina institucional

xo



A composiç~o de cada grupo pode ser

observada em detalhe, na pàgina 4 do anexo I.

Foi feita uma tentativa de distribuir as

entrevistas com equilibrio entre os grupos. Realizamos
·"·(i...:. 7 usuàrios; destas, 13 com usuários do

Gl (en con t t··· ado·:;:; locais de vend~ ey··vas

med ic í na .ís , 9 com usuàrios do rz:»wL

(usuàrios de homeopatia, acupuntura, do-in etc.); 9 com

usuàrios do G3 (frequentadores de terreiros e lojas de

artigos de umbanda e candomblé, por exemplo); e 8 com

usuàrios do G4 (em ambulat6rios e prontos-socorros de

hospi.t.aís ) . As entrevistas realizadas com

também seguiram o mesmo critério (12).

Quanto às regibes geográficas escolhidas, foi

sentido, optou-se por trabalhar com uma regi~o central

(correspondente à Administraç~o Regional de Saúde 1 da

Secretaria Municipal de Saúde , que abrange o centro

expandldo) e a uma regi~o periférica (correspondente à

de S",u::tc1e10 também

Secretaria Municipal que refere-se à regi~o de Campo

L.impo).

.i us t í f í c.s t í.va

a seguin t.1? é um dos



P I"· i nC.1.pa i s focos de prestaçào de cuidados à saÚde,

institucionais ou nào. (O chamado

que comporta vários hospitais, cemitérios, o Instituto

Médico Legal e outros, está inserido nesta regi~o; nos

arredores da Praça da 8é,concentram-se o·:::;

vendedores de ervas medicinais, as mais antigas casas

de manipulaçào de remédios, farmácias alopáticas e

1···,omE:,op<?:\tic ass , empórios de ervas, casas de tratamentos

baseados na medicina oriental etc.) Outro aspecto a ser

considerado é o alto índice po pu 1ac í.onal 1'-'eçJi~D

PE\uloduran t:(~ o d:i.a a cidade de s~o

"pa!3Sa" cot í d ianamen tE~ por: e<3t.<3.

dada a facilidade de acessCi, mDt.ivada especialmente

Já a regiàCi de Campo LimpCi, além de

S(0.'t··uma regiàCi periférica e CDm pCipulaçào de

um .local con ct-etamen t(;? Uiii"".

expansào do 881, com a cDnstruçào e gestàCi de um

de médio pDrte , já baseadCi em uma concepç~Ci

ampliada de saúde (part.icipaçàD da populaç~o

cCinselhos de gestào e distritos sanitários; implantaç~o

de P I..··~\t i cc:\ ':~ ",\1 tel'-ncltivas cDmo homoo P"'\t i a E'

fitoterapia nos unidades basicas de saÚde;

a t Lv idades:; tais comu "tai····chi·-chuan"para

pacientes e funcionários do hDspital, etc).



NOTAS

1 ) F~I B{~IS , J. C. f:";n:.t.r:!ª- ~.! !::1§:..çl i._Çi-.DÊ:l º_t i cj~.~lL ~~ {~~.
!::>2.0::.\ ..1<:\I::::.,F:evi S tE:l. d e F'~;1.qui a t r- i a Cli n i c::a , .1..1.1·( 1-,2) : 28--'
31,S~o F'aulo,FMUSP,.1..987.

DF:TIZ, F:.

::::') t...DYDt...A,r/I. {.). ~t!.~J.u_hO!,~~ i2!::!.f'-ª.!Jl:i.l?-iX::osl.Con 1...1 i tf;'!,
f:,::'pc~"s\..t~,~§Ê~,úd_~.,S§:o Paulo,Difel, .1.9f34.

4 ) 1"1D N T E r~ü , P. º_s~ ~1.9en..Ç}~ ~, çl'§'f:i!.QF d e1Il.l... ª- f.11_s,_9...tª- n~"!:.
l::,\,!T'b~::\.r:u.:;Lc;~, F~1.odE' JanE,)j.t-O, (3r'aal, 1.9B5.

~I ) P r.:::ANDI, r.:::. Q2, ,ç-ª.!lç!..ºm t.!..t~.É_ Q.~ §§:Q, t:.ª u lS.!.l.ª_
1!J.ª_gj:..ª-U_~l ~r.!.!ª_.1;,r~:6p',p1e CLqva,S~o Paulo, Huc i. tec/EDUSP,

i:.§.l_b_st.
1991.

6) LDYDU·), M. (.:1. "Mf-:?dici.ni:.i.F'opulal'-,in ~?.<?-úç:leE,:'

ME!S.ti.,çj:n-ª LJ.,Q. FI t':~~~~..i..;L~I I:~e i 11 a 1do (3u i ma1'-'~ I::" 5 ( o t- g • ) , !:~i o de
Janeir-o, Gr-aal, 1.978. pàg. 225.

7) O Pr-of. P1.er-r-e F:oyer-, Pr-esidente do Conselho
de Administr-aç§:o do Instituto Pasteur- reconhece que o
pr-ob l erna do "chcH'''lat§:o'' dei)';éH-'';\ de e).;istir- quando a
medicina deixar de ser- exclusivamente dos médicos.Vide
"A med í.can a dE' pés desc:alços, a at-te de C:UI'-at- que a
medi.c í.n a e~5quec:eu" Jc.1t'-nal do Br'c'\s.i.l (matét ..·.i.a do 1_'
Express) 05.04.76.



Saúde, Brasilia, aqosto de 1975, pág.3 e 4.

.1.9751 <) N [L!J E L 1_, L. !:i~~.~~J.~~.tlD.::L .!;..t~.e~~-º.º.l.@., [It"1S , 13e n e b r c\ ,
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:.1..1. ) 1'-'1 1"1O.IJl.~ oº.ª~Lt.E'l E~ 2". ª.L.h.LP..h!ELt..h\t..·ª
institucionalizadas em todos os niveis
municipal e estadual), foram consideradas,

embot-i::~
(fE'det"'al,

f .íns
de·:;;ta pt:"?squ.i.sa,como serido ple-·t:\ ti c:as II em pl..··ocesso elE?
Ln s t í t.ucíon a 1.1.za(::~oII compondo assim o :3SI\lI I""to se
justifica uma vez que os usuários ainda as consideram
"fot"'d"do 'õ3i~:;temc\o fi ci.aL,

12) [std distribuiç~o teve como única finalidade d
de enriquecer d amostra, uma vez que um usuário
entrevistddo em um hospital (q 4 pode ser uma pessoa
que freqUenta habitualmente terreiros de umbandd e
candomblé e toma passes com o objetivo de preservar a
saúde (g 3 ); assim como um usuàrlO entrevistado
enquanto aguarda uma operaç~o espiritual(g 3 pode ser
um usuário dd medicina oficial ( 9 4 ) que, pela
primeira vez está fazendo uso de práticas
espirituais.Assim, n~o existe o usuário tipico deste ou
daquele grupo,o que existe, na verdade, é um qrande
entrelaçamento realizado pelos usuários atrdvés da
utilizaç~o das diversas práticds. No tocante aos
prestadores, a classificaçào reveste-se de maior
importància, umd vez que é relevante obter-se a opini~o
de um babalorixá da umbanda, de uma m~e-de-santo do
candomblé, de uma benzedeira, de um curandeiro, de um
médico espiritual ou de um homeopata. Embora ~~
questbes formuladas refiram-se aos usuários
certamente sua visào de mundo e do pr6prio sistema de
saúde fornecerá possibilidades variadas de análise.



I I- A INTERRELAÇAO ENTRE
os SUB-SISTEMAS:

AS POSIÇOES TEORICAS

Justamente no momento em que o SSI consegue

iniciar um movimento de ampliaç~o de seu alcance e a

riiE~c:1i. c i.n a atinge um grande nivel sofisticaç~o

vemos proliferar nos centros urbanos do

pais a procura por práticas do SSNI. I~

existência dessas práticas num municipio densamente

po vo.acfo , como S~o Paulo, cuja industrializaç~o está

consolldada e cuja colocaç~o como um grande

do setor terciário está garantida , nos most:ra. qUE'

este n~o é um fenOmeno limitado unicamente às

rurais e atrasadas, mas que elas s~o um

extensamente utilizado no meio urbano.

A presença, no campo concreto da saÚde,

de um sub-sistema empirico-mistico e sem respaldo

.í n s ti t.u ci.ona 1 (SSNI) e de outro empirico-cientifico e

com t"··e~::;pa1 elo institucional-legal (S~lI), como

,,:\n t.E'r· i CJ t'"mf:~nte r"f:?conhecida

::;·;5



oficialmente (1).

quest~o que se coloca, uma vez que é

inE:?i]àve1 a existência de um setor dito "<f o Lc Ló rLc o i~?'

t rad i c íon a l' conv.í verrdo com ou t ro tido como "ciE.'nt.t.fico

moder'-nClr r refere-se à discussào do das

re la ç:i.1es;en t/'-e f:.?St:E~S:,setor"'es. SE~riam re],aç:dE.':'3

complementariedade ou su bm iS;SàCl o

tradicional estaria fadado a desaparecer com a expansào

do setor moderno ? Fatores de outra natureza

econbmico-estruturais, interviriam neste processo?

posiçbes te6ricas que esta

qUE~St~o podem divididas em dois

fUl"ldam(0~ntais"

primeiro, caracteriza-se por uma

concebendo a hist6ria em termos de um

continuum (2). Autores como Rostow, Hoselitz, Lamber-t,

e Parsons desenvolveram esta cori cep(;::~o, que

ficou conhE:'cid,,?tCClil10 Esta

l.inha acredita que a expans~o do setor

rnod i::? I'''no corapo rt amen tos,

atividades,pràticas e conhecimentos ditos tradicionais.

o sl.'7.'fJundugrupu caracteriza-se uma

dus

di vel'-';::';O'::;9 ru pos sociais e dus valores que lhes

inerentes dentro de um dE:?te rrni.n sd CJ ssó c í o-:



cu l tu r al \/~CJ de tE?r-rninc\ r- 2í. dos

compor-tamentos~atividades, COr! j-·leCi men tos

ditos t rad i cí.ona í s , Ln c Luí r: 1in he ,

a.s pE~CUl.iar- iedades diver-sas

o s de GI·-amsci,

Boltanski, Lévi-Str-auss e Foucault.

adrn í tE' E-~;';i s tén cia de urna

dialética, ditos

tr-adicional, por tr-ás de uma aparente dualidade.

As duas posturas sào explicitadas a seguir.

11.1- A VIS~O EVOLUCIONISTA

A visào evolucionista parte do pressuposto

de que ou seja, o

t.r ad i c í.on a 1 gradativamente substituldo por

mais ·::;ociedade o

de·::;f!.:'nvo:l.v imen to. Esta concepç~o, que fundamenta-se na.

idé:i.a~':; para quem as sociedades pCldem

divididas'; cincCl categClrias que indicam Cl grau de

seu econtJmicCl: ê:\S ·::;ociedades

tt"-ad:i.ciClnais, pn-;:-·-ccmdi(;:bes o

arranco, a marcha para a maturidade e a era do consumo

de massa. O crescimento ecónomico dar-se-ia através da



passagem de uma etapa para outra e seria motivado peleI.

absorç~o eficiente de novas tecnologias (3).

Est.::'1 .i mp li.C,:;\ (·2111

1'2 coriÔm i co po 1<:u- i Z e\ tradicional-moderno,

subdesenvolvido-desenvolvido, caiTipo·-··cidadf:'~,

indus;tr··ial, primitivo-Civilizado; sendo os p r: imei ros

corissi de r··atí os qu e devem ser

representava a forma dominante da economia capitalista;

a do campo, €·?m mantinha a i.nda mui t.o s

''2 1(?mentos das pré-capitalistas.

Portanto, no plano puramente econômico,as

apl·-·f.?ciàv·eis inst.it.uiçdes, nas

p rocíu t.iva , na

profissional e na estrutura social na medida em que se

referissem a grupos economicament.e diferenciados 11 (4).

No campo f.0conÔmico, vis~o

desenvolvimentista f un dam(·:,~nt<:ida na t.eoria

modernizaç~o, originou nos paises periféricos políticas

ele industrializaç~o que tornav srn como

desenvolvidos Desta fonna,

~:~sta t.a1 ignorou os aspectos peculiares de cada

acreditando ser suficiente modernizar e

as áreas rurais, colocando a populaç~o em contato com

:::;:8



padrbes culturais e sociais modernizantes. Dado que a

t"'E~é:\1idaclE' sÓcio-econbmica interna ern

politicas propostas, via de

sE,t'"vindo

de~:;envo1v .í.dass do que aos

dos países em desenvolvimento. Ls t.o tevE'

como con':5E~qut~nc í.a de uma economié:l.

Clf?pendF~ntE~!1 motivada por uma industrializaç~o

em te cno Loç í e p r odu zi.d a nO~5 pa.i·5f2S avan çCI.dos. No

de saúde é clara esta dependência especialmente

no t.angE.:\aos equipamentos e técnicas a lta

t.ecnoloqia e ~ indústria farmacêutica. Dispomos de um

bass tan te moderno e

tecnificado. N~o obstante, a populaç~o carece ainda de

a tE'nd i mE~nto primário, sendo acometida por E.mdemias e

epidemias que poderiam ser combatidas por

bastante simples.

in ti:0I....vE!nç:bes

A vis~o evolucionista~ transposta ps ra o

saÚde, deu suporte ideológico às pol i t.i.CélS

qu e visavam acelerar o deSeip~,;l.I~·i?ciiTlE'ntu mE7)d:i.c i ne.

popular, forma residual a meio caminho entre a medicina

pr"imi.t í.va e a medicina cientifica (5). Esta formei de

coritribu i 1'- ia um

processo visto como inevitável pelos adeptos da

suas mÚltiplas formas. Analisada desta perspectiva,



medicina màgico-~eligiosa das sociedades p~imitivas,

se~ia uma etapa primeira de uma série de desdob~amentos

posteriores que, passando pela pràtica médica das

sociedades agrà~ias e n~o-indust~ializadas medicina

popular), culminaria na medlclna das sociedades urbanas

altamente desenvolvidas (6).

De fato, a etnocéntrica-

evolucionista da supe~ioridade da lógica racional e de

que esta, com o passar do tempo, tende a suplanta~ o

pensamento màgico, está t~o enraizada no pensamento

cientifico ocidental que poucos prestam atenç~o ao fato

de que ele se recria a todo instante sob outras formas,

aparecendo mesmo na medicina cientifica, e que uma das

ta~efas dos médicos como agentes ideológicos de

manutenç~o e reproduçào de uma est~utu~a de classes-

consiste em ocultar, sob um ar de cientificidade, os

atos màgicos de sua p~óp~ia p~ática. Exemplificando:

pa~te do a~senal tecnológico, da indumentá~ia, dos

gestos, em suma, do ~itual clinico e ci~0~gico tem como

funç~o refo~ça~ magicamente a eficácia da p~ática

médica (7).

A eficácia do ~itual médico é t~o grande

que passou a ser utilizada pelos agentes de p~áticas

mágico-te~apêuticas.Com efeito, o vestuá~io utilizado

po~ agentes de cura de muitos cent~os é bastante

semelhante ao unifo~me b~anco dos médicos e ao ambiente
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hospitalar~ tudo muito branco, muito limpo, as,::;éptico,

moral, hierárquico. Ainda um elemento que

apon t.a na mesma direç~o: as conversas dos adeptos com

Em conex~o com esta aut.o-representaç~o de

do monopólio legitimo do saber médico, él.

medicina cient.ifica socializa seus quadros (os

do s i ~st (:2 m<::'. dI" como médicos,

administradores hospit.alares etc.) dent.ro da

de que o doent.e é um ser abst.rat.o e indiferenciado (9).

sent.ido, o sistema de ensino médico reproduz a

t.eoria da modernizaç~o à medida que ignora a int.rincada

de ~...('::.'1.::\çíJe~,;só c.í o+e corróm í oo+ cu 1t.u r a i, s que en t rern

em jogo na constituiç~o do fenOmeno mórbido.

II.2 - AVISA0 HISTORICO-CULTURAL

vis~o histórico-cultural por

0.~ntr-e ,::\s e sso c í.a.í a . Essa

in terr'eI,-3.ç~CJ,longe de c:onstituir-se em um pro cesso

unidimensional e linear, age e influenc:ia a organizaç~o

de produç~o e é por ela influenciada. Assim os

ulr-·bani.zaç~CJ

e SLlc.S'; soci.ais e

Lj..1.



culturais, devem ser compreendidos den t r-o de uma

organizaçào social, estruturada para produzir os mo í.o s

de de seus que, devido

funçbes e papéis que vêem desempenhando historicamente,

possuem maneiras também diferentes de responder a estes

a transformaç~o de uma

~50ciE!dade tradicional em uma sociedade industrial

novas

vat-'iàveis s~o adicionadas à estrutura anterior. O que

na realidade, é todo um

longe de se transformar em moderno, com

este Último, relaç~es bem mais complexas.

Esta postura diferencia-se da teor-ia

medida que entende o tradicional

em urna

qU€~ pode ser entendida como parte de um CC:Hl t.e x to

social mais amplo.

O df.:?stas mais

permanência e recriaç~o do setor

dito tradicional no setor de saÚde, pode ser entendido,

nUiTla histórico-cultural, atrav'és da

LI·:!



utilizaç~o das noçdes de cultura popular presentes em

Gramsci; da cultura-estrutura social

culturaltrabalhada por Bastide; das análises do fator

como motivo de insatisfaç~o e ineficiência na

médico-paciente desenvolvida por Boltanski da

análise da eficácia simbólica da cura mágica realizada

por Lévi-Strauss e, finalmente, da postura critica de

Foucault em relaç~o às caracteristicas que a medicina

e o saber médico vêm historicamente adquirindo.

Iniciaremos pela análise da import~ncia do

fator cultural na manutenç~o dos comportamentos,

práticas, atividades e conhecimentos ditos

tradicionais. Enfatizamos a idéia de que, numa análise

que se propbe nào trabalhar com uma visào dual, a

cultura popular deve ser entendida em termos atuais e

nào como uma simples sobrevivente de épocas passadas.

a) O fator cultural

Qual seria a importància do fator cultural

na relaç~o entre o setor tradicional e o setor moderno?

Seriam as classes populares capazes de produzir uma

cultura autOnoma e original que mantivesse seus

conhecimentos e práticas empiricos independentes do

erudito? Como consegue sobreviver a cultura popular no
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embate à cultu~a hegemOnica ?

Ent~e as dive~sas posiç~es

p~ocu~am ~esponde~ à esta questào destacamos a de

cu l.tL.WE\ popula~ situa-se em

cultu~a hegembnica. Pal'-a Gr"amsci Cl.

concepçào de mundo das classes subalte~nas, pe lo seu

cat-·àtE:~t-·hetev-óclito e i"ssistem~\tico é .í n cap a z cle ÇJ..por--_

um dorni.nan te.

Segundo o pensamento g~amsciano, a cultu~a popular' é

coriss t.it.u ída um aglome~ado desal~ti cu 1ado e

incoe~ente de est~at.ificaç~es pc:1.ssr.:\dasE'

elementos f~agmentados da cultu~a hegemOnica (10). Isto

leva~ a c~e~ que à posiçào subalte~na das

classes popula~es somente pode~ia co~~esponde~ uma

cultu~a duplamente alienada, pelo seu conteúdo e funçào

(11). Ao cont~à~io, G~amsci afi~ma que, exatamente pelo

fato de se~ um pensamento especifico do povo, ele

concepç~es oficia1s do mundo e ent~a em

cont~adiçào com elas (que po~ sua vez também estào em

cem t rad icào e em conco~~ência com esta

Exatamente po~ se~em

coneliçi::Jeõ~de viela cle um povo" as opinides e as

c~enças, longe de se~em simples dejetos deg~adados das

concepçdes dominantes, têm uma dinàmica p~óp~ia que se

conf~onto espont~neo dos modos de se~ das

dife~entes classes (12).



Sendo assim, as produçbes culturais das

classes subalternas n~o se opbem como um todo coerente

cultura dominante, posto que constituem um

sistema simbólico autOnomo, inteiramente independente

das leis que regem a produç~o da cultura hegemOnica.

Pelo contràrip, as representaçbes populares se elaboram

tendo como referência os paràmetros do discurso

dominante e procurando tirar partido, na tentativa de

criar um espaço próprio, das mesmas leis que constituem

aquele discurso. Eis a1 a ambigüidade que caracteriza

a cultura popular: o que faz sua fraqueza a

fragmentaç~o do discurso, a n~o-universalidade de sua

consciência, a absorç~o dos valores dominantes é o

que define a sua força; dado que é particular e

fragmentada, a produç~o discursiva as práticas

dominadas n~o s~o simplesmente reprodutoras dos valores

hegemOnicos (13)

Assim, o discurso da doença elaborado

pelos agentes de cura populares se constrói no interior

e a partir dos balizamentos colocados pelo discurso

oficial, exprimindo as condiçbes objetivas que

encerram sua produç~o. Estas condiçbes, que fazem dele

um sistema emplrico e sistemático também o tornam

capaz de demonstrar de maneira mais adequada a natureza

da organizaç~o social em que os grupos populares est~o

inseridos.O senso comum subjacente a esse universo
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com que a cultura popular seja capaz de

resistir à cultura erudita .

No tocante à caracterizaçào desta

cultura em relaçào ao meio social em que está inserida,

Bastide ressalta a dialética cultura-estrutura social,

atentando para as transformaçdes culturais decorrentes

de mudanças estruturais. Esta concepcào vincula

manutencào e as transformacdes de cuI t.u r aí s,

populares à organizaçào social, às instituicdes e aos

grupos sociais que as realizam. As formas de producào

ecorióm í. ca , a distribuiçào da populacào no espaço, as

relaçbes entre os diferentes grupos no interior deste

con fIito) , sào fatores que explicam as

formas que assume a cultura popular, sua manutençào e
li ( ... ) se

estruturas sociais se modelam conforme as n o rrna e

c:ultL.wcI.is,a c:ultura por sua vez nào pode existir sem

uma estrutura que nào sO lhe serve de base, mas que é

ainda um dos suc\

mt~tamot·-foseli (14).

b A relaçào doente-médic:o

Os estudos realizados por Boltanski, na

atribuem à distància sOcio-cultural E):-:istente



paciente e médico e, I ado , a

proximidade de classe entre os agentes, as práticas e

da medicina popular, a sobrevivência de um

sub-sistema informal de cu re (1::',) Par··a. o au t.or ,

posturas típicas das classes sociais a que pertencem o

médicD e o paciente é que determinam esta .i ns a tis f a(;:ào

dD doente em relaçào ao atendiment.o médico Dficial.

Bo Itansk i. destaca que o mesmo nào ocorre

I~e1aç:ào agente~; do su b-'si'.:;tE·?ma nào

.í.n s t í t.u c í on a 1 : " De maneira mais geral, o que,

olhos das classes populares, confere ao curandeiro o

de seu valor é que mesmo sendo um

especialista qualificado para identificar e

doen (;:a, ele é ainda assim um membro das classes

de cujo modo de vida e de pensamento

par..ti ci pa " (16)

Da mesma forma, a falta de um mesmo cÓdigo

lingüístico entre médico e paciente dificulta por' um

lado, a descriçào dos sintDmas pelo paciente; de outro,

a real compreensàD da natureza do fenOmeno mórbido que

está sendo descrito pelo médico. Além disto,

categorias de classificaçào e percepç~o de doença,

fundamentalment.e, qu an cío do

médico ou do doente.

DoI tan s k í. critica a posiç~o adotada pf?la

m€:~di ci.na científica de advogar para si o moriopó Lí.o
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legitimo do saber médico, já que a 8ioloeia sobre a

se apóia reconheça limitaçdes no campo

investigaç~o. A consequência disto é a intolerància em

relaç~o aos conhecimentos referentes à saúde produzidos

fora de seu dominio, como é o caso da medicina popular.

Para Boltanski, o véu de ilegalidade lançado sobre a

produto da dominaç~o de uma.

categoria - os médicos - e da especificidade do bem que

'::'11,,,\ pro du z _...o s~a.b€:'/~mf!:!dico. "Con tr'a/'-iamen te c'.o~5ou tt"··o~:;

conhecimentos constituidos cuja evoluç~o obedece

inteiramente a uma lóg iCC1. (se

redefinem a cada geraç~o pos;içdes dos

especialistas da geraçâo procedente) a medicina erudita

( c i en t 1f i C::\ ) teve que contar com a opini~o vulgar, se

impor contra ela - contra o 'preconceito' e \/ i iEt '--se

obrigada a definir a cada momento de sua evoluç~o o

conhecimentos e práticas que constituem a

legalidade médica; também a seu tempo a definir o seu

cori t. r-(:\/.-i C) , /r'E!unindo con j un to dE\s e

conhecimentDs ilegais numa mesma categoria definida

nega ti \/Cl.ment.E! oposiç::lo ,.
c\ 1E~g.it.ifn,,:\:a

iTl\'?dic i ns 'popular'. ~SSliTl, a história da medicina

pelo menos um século , é a história de uma luta contra

p t-·c' cort ce i to':;;;médicos do público e, me:\ i s

E?S pe cia lmE:?/"'!te , das classes baixas, contra as práticas

médicas populares, com o fim de reforçar a autoridade

do médico, de lhe conferir o monopólio dos atos médicos
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e colocar sob sua jurisdiçào novos campos abandonados

até entào ao arbitrio individual, tals como a criaçào

dos r··E\cém-···n,;:l.~:.:;cido·;:,:;ou a limen tcl.Ç~OII (17)

Agindo de acordo com esta ideologia que

tem por funçào mascarar as relaçdes de classe, o médico

atua no sentido de preservar o monopólio do seu saber e

a autoridade indiscutida que a sociedade lhE~ ou t.orqe

para dispor da doença, até mesmo do corpo e das

sensaçbes de seu cliente. E sua atitude é tào me í ss

autoritária quanto mais baixa é a classe social do

pela distància sócio-lingüistica e de

hábitos mentais que o separa do médico, E!ncon tTa-'se

incapacitado de contra-argumentar com ele, isto é, dp

.i.rnp o r: seu próprio discurso ao discurso fo rte e

definitivo do médico (18). Para Boltanski,

médico-paciente é antes de tudo uma transaçào comercial

e, a este titulo, uma relaç~o de torça. Pela natureza

mesma da mercadoria que ele produz e da qual

comércio (que tem por caracteristica principal

todo seu valor, inclusive o econOmico, do valor que lhe

isto é, legitimidade e da

raridade de seus produtores legitimos) o médico, que

(atos, discursos, con~::;eIhos E'

constrangido a tudo tazer para que o

doente nào sÓ reconheça o valor destes serviços, aceite

sua autoridade e se incline à sua vontade, mas também

para limitar, ao máximo o controle que o doente poderia



exercer sobre seus atos. Em suma, para se prevenir

contra o perigo de uma apropriaç~o sempre possivel pelo

doente, de uma parte de sua pr6rpia competência e de

seu próprio discurso (por exemplo, o conhecimento dp

signos clinicos, de nomes de doenças e de nomes de

medicamentos) que permitam ao doente substitui-lo em

certas ocasibes, e assim se abster de seus serviços,

tornando-se seu pr6prio médico (19).

c) A eficácia simbólica

A convivência de práticas da medicina

popular com as da medicina oficial remete à análise do

poder dos simbolos em produzir efeitos sobre o real. De

fato, a sobrevivência da cura mágica na sociedade

atual, que erigiu a raz~o como critério de verdade e

que delegou à ciência e à técnica a funç~o de orientar

as atividades mais corriqueiras, reforça a necessidade

de compreender o sistema saÚde-doença enquanto

resultante das variaçbes culturais que o determinam.

Entre estas a concepç~o desenvolvida por Lévi-Strauss

na análise da eficácia simbÓlica que habita o

imaginário popular.

Lévi-Strauss se recusa a reduzir a magia a

uma forma rudimentar de ciência, apesar de tratar o
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determinismo mágico como uma forma de conhecimento que

antecipa o pensamento cientifico. Para ele, magia e

ciência n~o s~o tipos de pensamento que se opbem, nem a

primeira é um esboço da segunda. S~o dois sistemas de

pensamento articulados e independentes, semelhantes

quanto ao tipo de operaçbes mentais que exigem, mas

diferentes quanto ao tipo de fenOmenos a que se aplicam

(20).

Para caracterizar o modus operandi deste

tipo de pensamento, Lévi-Strauss lança m~o da idéia de

bricolage (21). O pensamento mitico trabalha com um

repertório de elementos retirados de outros conjuntos

culturais e por isso se constituiria numa espécie de

bricolage intelectual. Esse tipo de atividade se

distingue, portanto, da atividade técnico-cientifica

pela ausência de um plano pré-concebido do resultado

esperado e pelo uso de material anteriormente

elaborado.

Assim, os elementos de reflex~o mitica, por

serem residuos de construçbes culturais anteriores,

est~o a meio caminho entre o puro conceito e a

percepç~o. O conceito é construido a partir de um

conjunto de idéias abstratas ligadas entre si~ que n~o

mantém uma relaç~o necessária com a realidade

apresentada.

arbitrário.

Ele é uma convenç~o e, enquanto tal, é

Ele se opbe, rompe com a aparência dos

51



fenOmenos. o pensamento mítico n~o trabalha com

conceitos. Está mais pr6ximo da realidade concreta tal

como ela aparece à nossa percepç~o. Suas representaçbes

s~o menos abstratas do que aquelas que o conceito

produz. Elas têm um grau de abstraç~o intermediário

entre ~ concretude da imagem e a arbitrariedade do

conceito. Esse operador intermediário entre a

concretude da imagem e o conceito é, para Lévi-Strauss,

o simbolo (22).

A eficácia simb61ica, alerta Lévi-Strauss,

somente existe, porém, quando sustentada por uma crença

coletiva, sem o qual se torna pura técnica.

através da hist6ria do xam~ Quesalid

(23) que Lévi-Strauss ilustra essa associaç~o eficácia

mágica crença coletiva. Quesalid n~o se tornou um

grande xam~ porque curava seus doentes, mas ao

contrário, ele curava seus doentes porque era

considerado um grande xam~ (24). E a grandeza de um

xam~ é dada pela sua capacidade de angariar o consenso

coletivo em torno de si e de seu sistema. Teríamos aqui

uma situaç~o n~o muito diferente daquela descrita por

Kuhn a respeito dos paradigmas cientificos: n~o s~o os

fracassos em alcançar uma soluç~o que desacreditam um

conjunto de teorias. Um paradigma te6rico é abandonado

quando desaparece num momento hist6rico o consenso da

comunidade cientifica em torno dele (25). Assim também,
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é na atitude coletiva, mais do que nos sucessos e

fracassos dos agentes da medicina popular, que se deve

procurar a razâo da existência da cura mágica na

sociedade atual.

Quanto à eficácia da magia na cura de

distúrbios psicossomáticos, ela se funda na sua

capacidade de atribuir significados às desordens

fisiológicas. o mito que o feiticeiro produz torna

coerentes as dores e os sintomas. o doente, tendo

compreendido o sentido daqueles sinais, fica bom. o

mito lhe dá, pois, uma linguagem a partir do qual

estados de dor, confusâo e ansiedade podem ser

formulados. Nesse sentido, a linguagem simbólica do

mito evocado é muito mais eficiente do que a linguagem

médico-cientifica. o doente saber, por exemplo, que a

causa da doença que ele tem é um virus n~o interfere em

sua possibilidade de cura. A relaçâo micrÓbio-doença é

exterior ao espirito do doente (26). Mas o conhecimento

de que uma dor é causada por um espirito maléfico é

fundamental no processo de cura mágica, o que fica

evidente quando tentamos compreender o que acontece,

por exemplo,nas curas realizadas por práticas

espirituais.

Para Lévi-Strauss a cura mágica se situa

a meio caminho entre a nossa medicina org~nica e a

psicanálise. Os dois processos terapêuticos se propdem
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a trazer para a consciência conflitos e resistências

inconscientes. As diferenças entre os dois sistemas,

para o autor, constituem-se no fato de que, na cura

psicanalitica, é o paciente quem deve reviver

intensamente a situaçào traumática inicial que deu

orlgem ao seu distúrbio; enquanto que na cura mágica o

feiticeiro e o grupo o fazem coletivamente. A
diferença entre os dois sistemas está também no fato de

que o ritual mágico nào procura uma causa objetiva para

os estados de confusào psicológica. Na verdade, ele

busca organizar essas sensaçbes em um sistema capaz de

lhes dar coerência e um meio de expressào uma

linguagem ). Essas diferenças representam, para Lévi-

Strauss, uma analogia invertida. A cura psicanalítica e

a cura xamanistica seriam análogas na medida em que as

duas induzem transformaçbes orgànicas a partir de uma

manipulaçào de simbolos. Essas operaçbes simbólicas

pressupbem, nos dois casos, uma homologia estrutural

entre os processos orgànicos e os processos psiquicos.

Em funçào dessa homologia, toda transformaçào induzida

num nivel deve produzir resultados análogos no outro.

No entanto a inversào reside no fato de que os

símbolos,

paciente,

no primeiro caso, sào produzidos pelo

enquanto no segundo, sào por ele recebidos

(27)

As práticas espirituais, desta forma,

recorrem a técnicas que têm por finalidade mobilizar o
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doente na sua capacidade de auto curar-se, mesmo quando

no seu receituário constam medicamentos (ervas, raizes

e mesmo alguns medicamentos industrializados) que devem

atuar sobre a doença orgànica. Essas técnicas,

eficácia simbólica, sào consideradas pela medicina

cientifica como atos de magia nào passiveis de

comprovaçào empirica (28).

Como demonstra Lévi-Strauss, magia

ciência nào constituem as pontas de um mesmo processo,

mas duas formas distintas de apreensào da realidade.

Reflexào sensivel do mundo sensivel, essa ciência do

concreto produz outros resultados que os prometidos

pelas ciências exatas e que nào sào menos cientificos

nem menos reais. Ciência e magia têm suas

possibilidades especificas de explicar a realidade.

Ambas permitem constituir sistemas classificatórios

sào por isso dotados de eficácia explicativa.Montados

sobre principios diferentes, qualquer tentativa de

reduçào de um sistema ao outro perde o sentido. E

interessante notar que a capacidade de sistematizaçào e

pragmatismo dois baluartes da ciência- nào estào

ausentes de esquemas ditos mágicos. A diferença básica,

para Lévi-Strauss, reside no tipo de relaçào entre os

fenOmenos que cada sistema vai enfatizar: no caso da

ciência a relaçào de causa/efeito, no caso da magia a

relaçào inclusào/exclusào. Toda crença, por ser um
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símbolo, diz algo sobre a realidade que a criou. Neste

sentido, toda representaç~o é fonte de racionalidade

(29),

d) O saber institucional

A abordagem

origens

de Foucault procura

compreender as do saber e do poder

institucional, analisando a articulaç~o existente

entre a medicina e o processo político de manutenç~o da

hegemonia ou simplesmente de controle de um grupo

social sobre o outro.

Foucault demonstra que medicina

cientifica nasce no século XVIII quando a doença

perdendo a condiçâo metafisica e se expondo à

dissecaç~o da linguagem e do exame - torna-se possível

organizar em torno do individuo um discurso racional.

Essa transformaçâo ocorre num periodo de expans~o das

forças produtivas e de reorganizaç~o da dominaç~o

capitalista; quando o Estado està se desenvolvendo no

sentido de se constituir na forma politica que

conhecemos atualmente. ~ neste momento que o saber

médico se coloca a serviço de uma estrutura social que

precisa, para se reproduzir, apropriar-se do corpo

que transforma em força de trabalho - e do tempo - que
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transforma em tempo de trabalho - dos individuas (30).

D fato malS evidente quando se p r o cu ra

f az er uma análise da medicina er':quanto pt"'á ti ca

institucional é que existe uma distribuiç~o desigual de

recursos de saúde para os diferentes grupos sociais, o

que com que a prática médica se diferencie em

funçào das classes a que assiste:existe uma "s:.eleç~o"

de grupos a receberem cuidados médicos, e os

dessa seleç~o s~o ao mesmo tempo econOmicos - os grupos

mais importantes do ponto de vista da produç~o s~o

mais bem assistidos que os outros - e politicos os

grupos que têm maior poder de press~o t~m mais chances

do que os outros de receber melhores cuidados (31).

Foucault conduz, sob forma de história

politica da sociedade capitalista, a investigaç~o das

formas de discurso institucional (saberes), sua origem,

constituiçào e sua estreita ligaçào com o poder. O

realiza a desmontagem das de

cu I t.u ra , através da análise de seus discursos, urna

i"in.~\lise e, es pe c í.aImen t.e, po Lí t i cs

.i ns t í. tuiçf:Jes.

A análise de Foucault nos permite concluir

que a) o subpoder (ou micro-poder) e~5ta I::iE~I f:? ce a

ligaçào ent.re o poder e as relaçbes de produç~o. F'ot···

int.ermédio de pequenas inst.ituiçôes, o homem é

c:: "i'
\ ..1 /



ao aparelho de produç~o e seu corpo e seu t.E~mpo ':;E:!

força de trabalho - o homem é t.ornedo força

produt.iva; b) logo, pequenas e grandes inst.it.uiçbes

fazem parte de um todo complexo~ dest.inado a n~o sÓ

tal

individuos às relaçbes sociais e a dominá-los em seus

:.(.':3 to ."-t';.' , submi':;sos às

relaçbes sociais. idéia~; f .í carn

f!:.';.;pl.icit.asno t.r abe Lho de Foucault: II F'e\t-aIlave,,"

preciso haver sub-poder. ~ preciso que~ aD n í ve l

mesmo da existência do homem, poder

microscópico , capilar se t.enha estabelecido fixando os

homens ao aparelho de produç~o, fazendo deles agentes

A ligaç~o do homem ao

trabalho é sintética, é uma ligaçào operada pelo

que há pouco e n~o do que é chamado

tradicionalmente de poder polit.ico; n~o se trat.a de um

aparelho de Estado, nem da classe no

cDnjunto de pequenos poderes, de pequenas instituiçbes

situados em um n.ivel mais baixo. O que pretendi

foi e\ an~":\lise do ,sutJpoder" como

po~::;sibíI id<0.dedo 'sDbn=':"'-'1ucro '" (:~::'2).

A sutJmiss~o às instituiçbes é, deste modo,

processo gradual, do concreto ao abstrato.

aprende a reverenciar a autoridade , mas o

Cl médico, o pai. pessClas concretas,de



relaçbes singulares,sào aceitas

ssocí.eí.e . {-j·3 instituicbes ensinam a ordem,

primeiro entendida como certa disposiçào do espaço; em

seguida, como justa distribuiçào de normas destinadas a

situar o espaço interno dos individuos (33).

No de Foucault, 11 ( ... ) tr<3. t':'1-se

forma de poder de um tipo de sociedade que c:1êt."3~;ii' i co

disciplinar por oposiçào às sociedades;;

propriamente penais que conheciamos anteriormente. ~ a

CiD sso c i a L, ( ... ) UH},). de

que permite um tipo de poder do esp.1.~-i to

sobre o espirito; espécie de instituiçào que deve valer

para escolas, hospitais, prisbes, casas

hos pí.c í.o a , ·U~.b~-icas... 11 (~~;4.).

de

controlar,reprimir:

d<::1sinstituiçbes, destinadas a

ord orn ins ti t.u cí.on a 1 e!, a s sí.m , o cul tUf"al

heg eiilóni co .

através deste referencial te6~-ico que

Fouc:ault E\ndli~;,,:\ o c~···E~'3cimt0nto do das

instituiçdes médicc\s nos mais campos da

sociedade: a sociedade se medicaliza. Foucault, um dos

historiadores da c Lí.n í ca , do c umean t.s..•. a passagE~m da

rned i cí.n a .i.nicio do século XVIII - p~-eocupada em

doente e nào a doença - pdra a do f.i.m do

mf2:-5mO século - quando passa a ser ciência adequada às



ciências da época. A partir do final do século XVIII a

medicina se recusa a ser magia, sacerdócio, f iLo ao t í.a .

a clinica, preocupada com o corpo, com o

co 1""- po • Is.o I<.=tm-se f:~S tuc:1c\ _·S(;? E:\natomia,

sintomas para mostrar como a combinEtç:~o

alguns deles é um tipo de doença, Dutra com 1:) i n<:\ ç:~':(oé

outro tipo. A doença, para a medicina oficial do século

nào é mais procurada na alma do individuo ou.

EID. pr-o cu r-ad e n a:,5

ocorridas no corpo. A noçào de enfermidade

desen\/o 1v.ic:laentào era algo independente do doente: C)

doente até incomodava com suas observaçdes mágicas, nào

cientificas, emocionais e inoportunas. Para conhecer a

venJade da cl.i.nico o

doent.(:?",ist.o (:':.',esquecê-'lo como PE?~3soa.

a cl.i.nica clássica, o paciente é um

ext.erior àquilo que sofre, constata Foucault. o

que vale para o médico é o seu conhecimento de C Lí n i, ca

S 1...1. a c::ap~1cic:lad(~:,

c15..n í c a é po í s , êl.

t.(~?ntativêid (=' vencer o pensamento mágico e

a doença. O problema que se coloca é que nem

a doença é vista pela observaçào do corpo, nem

ela é fixa num órgào ou aparelho. Muitas \/(~zes

ela muda de sintomas, nào segue as leis, foge do modelo

da cl.i.nica. Isso cria uma contradiçào dentro
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do modelo clinico, po~ nào possui~ ~espostas às doenças

po~ exemplo. Valo~izando os sinais e

c: .:';i ',;; LI ·,s ,

mf::'c:I.J..c.1.na c:ha ITI '::1.V ,::\ de

" s:i.mpI i "f' icou

tal ponto que fez dela um

.índíví.cíuo , t; r··E'l t. <:'1 n do c:1(:~

cio homem que as po~t.a. No como

observa FCJucault., o hCJmem passCJu a se~ um um

mero hospedei~o da doença (35).

.1.t300, c::I .ín i.c a !I

de cadàve~es p~at.icadas em lonqa escala

na·,s tE!c:ido~:; ao

m i. cr-oscópi.o!, nas ci~u~gias e no conhecimento

geografia inte~na do c:o~po. O século XIX é a épOCê\

c Lí.n i c e o in t.E'r-·i o r cl CJ hCJmem,

valo~izandCJ ainda mais tudo o que se pode ver e
.s.
I::::' \/.i. ~:;.i.\/e:l. .•.

I,;:! nào podE~ ser-O

cient.ificamente p~ovadCJ.

* * *

61



Desta forma, ao aproveitarmos as

contribuiçbes de Foucault, Lévi-Strauss, Gramsci,

Boltanski e Bastide, entenderemos como as interaçbes

entre os diversos grupos sociais, seus valores sua

histbria e sua cultura agem dentro do contexto sbcio-

econOmico, determinando a existência das práticas,

conhecimentos e atitudes ditos tradicionais. Esta

permanência e recriaç~o do setor dito tradicional, age

e influencia a organizaç~o social de produç~o e é por

ela influenciada.

contribui

~ neste contexto que o pensamento de Gramsci

para a análise da concepç~o de mundo das

classes populares, diferindo-a das concepçbes oficiais

e situando-a em contradiç~o com estas ( que por sua vez

também entram em contradiçào com a cultura popular).

Assim, faz-se necessário repensar esta

lugar que cada uma destas formas de conhecimento ocupa

na estrutura social e que torna possivel, para a

populaç~o, a substituiç~o da categoria ciência pela

categoria magia.

A satisfaçào que a populaç~o encontra na

utilizaçào de práticas do sub-sistema nào-

institucional, além de seu valor intrinseco, é

r~forçada pela crença coletiva como destaca Lévi-

Strauss o que lhe acrescenta a eficácia simbólica.
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Na visào de Foucault, a tentativa de

controlar a utilizaçào de pràticas de atençào à saúde

que nào as da medicina oficial pode ser entendida como

uma forma das instituiçdes médicas garantirem sua

hegemonia. Através do controle e da repressào social

realizados pelas instituiçdes é que é fixado o aparelho

cultural hegemOnico. Assim, a anàlise do discurso

médico que foi realizada também por Boltanski

revela-o como um instrumento poderoso para impOr a

autoridade do médico e lhe conferir o monopólio do

saber legitimo.
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III- o COMPORTAMENTO DOS
USUARIOS DO SISTEMA DE

SAt::JDE

Através das entrevistas a

usuarios do Sistema de Saúde procurou-se conhecer sua
trajetória nos diversos casos de doença ocorridos (com
ele ou com sua família).A trajetória é entendida,
neste contexto, como o "itinerário" que o usuário fez
desde que percebeu o pr-ob Lema, até obter a cura. Assim,
pôde-se saber qual o U:30 dos serviços (oficiais - SSI -
e não-institucionais- :38NI)que o grupo pesquisado faz.

A passagem da utilização de um serviço do
881 para a u't í.Lí.z acão de um serviço do SSNI (ou
utilização simultânea de ambos), irá caracterizar, no
âmbito desta pesquisa, o entrelacamento entre os dois
sub-sistemas. Ou seja; interessa, de maneira
especial, o entrelaç;amento entre os sub-sistemas
realizado pelos usuarios através da utilizaçao das
respectivas práticas (1) . Isto auxiliará na



comprovaçao da hipótese de que, embora haja
reconhecidos avanços na medicina oficial e na ampliação
de serviços públicos de saúde, Q sistema
institucional continua existindo .nã..Q somente.!:illláreas
rurais ~ isoladas, maa .em grandes metrópoles ~ áreas
urbanizadas,Este fato pode ser atribuído a fatores
histórico-culturais que compõem as percepções de
saúde/doença dos usuários do Sistema de Saúde.

Na tentativa de qualificar suas trajetórias,
procuramos conhecer as características da demanda desta
população por serviços de saúde, através do traçado de
um perfil SÓcio-econômico. De modo direto, quando
havia resposta às questões apropriadas; ou indireto,
através das observações do pesquisador e anotações no
"diário de campo",

A pesquisa preocupou-se em conhecer, também,
as motivações que levaram os entrevistados a

utilizar/preferir serviços oficiais ou não-
institucionais, bem como seu nível de
satisfação/insatisfação com as diferentes práticas.
Estes dois últimos tipos de questões (motivações e
nivel de satisfação) tiveram por objetivo detectar
possiveis causas não diretamente relacionadas com a
cura na busca de práticas de atenção à saúde; o que já
foi evidenciado - como demonstramos no capitulo dois -



nas pesquisas de Boltanski (através do estudo da
quest.ãoda distância de classe e da inexistência de um
mesmo código linguistico entre o usuário das classes
populares e os prestadores de serviços da medicina
oficial); de Loyola ( que constatou a utilizacão das
diversas práticas de atenção à saúde, não apenas
dirigidas à cura das doenças do corpo, mas também
destinadas aos males do "espírito"); de Montero (que
afirma ser a ação curativa praticada nestas religiões
um sistema complexo, que vai além da supressão dos
distúrbios orgânicos, constituindo-se em uma maneira
que det.erminados grupos encontram de reconstruir
criticamente sua experiência subjetiva crises,
conflit.os,exclusão - e torná-la positividade).

Na tentativa de ir delineando com maior clareza o
caráter das relações entre os sub-sistemas, buscou-se
avaliar, ainda, o grau de conhecimento que os
entrevistados possuiam da oferta e das condições de
funcionamento dos serviços públicos, observando
algumas variáveis tais como: opinião do usuário sobre a
qualidade e resolutividade do serviço público;
interrelação entre a variação desta qualidade e a
demanda por serviços não-institucionais; interrelação
entre a resolutividade do sistema oficial e

repercussões nos serviços não-oficiais, entre outras.



111.1- PERFIL

Para auxiliar na compreens&o das

trajetórias desenvolvidas pelos usuários, traçaremos a

seguir um breve perfil que será retomado de forma mais

analitica no final deste capitulo .

No tocante ã faixa etária, a maioria

dos entrevistados possui idade superior a 21 anos.

Destes, 53 % localizam-se na faixa etária superior a 41

anos.

Há predominância do sexo feminino (66%).

o nivel de escolaridade pode ser considerado mediano

para os padrões brasileiros: 51 % cursaram até o 1~
grau .

A renda (2) também pode ser considerada

mediana para os padrões brasileiros, localizando-se na

faixa de o a 5 salários minimos para 58 dos

entrevistados. Compondo este percentual, encontram-se

33 % dos usuários na faixa de O a 02 salários minimos,

25 % na faixa de 3 a 5. Na faixa superior a 5 salários

mlnimos encontramos 27 % dos entrevistados (20 % na

faixa de 6 a 10 salários minimos e 7% na faixa superior

a 10 .



Outro aspecto interessante para
caracterizar o perfil do usuario do sistema de saúde

entrevistado, refere-se ao aspecto religioso. A maioria
dos entrevistados ( 53 ~~)declarou-se católico, seguido
pelos pentecostais ( 15,3 % ), evangélicos ( 7,6% ),
esPíritas/espiritualistas (12,8 % ) e em igual número
freqüentadores da umbanda/candomblé (5,1 % e
protestantes (5,1%).

Parte significativa é originária de
outros estados ( 61,55 % ). A diferença porém, não é
significativa entre os procedentes de áreas rurais
(35,8 %) e urbanas (43,6 %). Parcela considerável é
originária da própria cidade de São Paulo (20,5%).

A maior parcela dos entrevistados se
utiliza de serviços públicos de saúde 76,92%). O
restante se utiliza de convênios particulares e/ou
assistência médica prestada pelas próprias empresas
onde t.rabalham.

Quanto ao nivel de informação, a maior
parte dos usuários ( 58% demonstrou estar bem
informado sobre a localização dos postos de saúde,
hospitais públicos e prontos-socorros próximos à sua
residência. Também em relação ao horário de
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atendimento, o percentual é semelhante: 53,84 %

demonstraram estar informados sobre este item. No
tocante à institucionalizaçao de práticas alternativas
na rede pública o quadro é diferente. Grande parte dos
entrevistados (61,6 %) não sabem se a rede pública
presta serviços de homeopatia e acupuntura, por
exemplo.

Em relação à qualidade dos serviços
prestados pela rede pública, parte considerável dos
entrevistados demonstram-se satisfeitos com o horário
de atendimento: 48 OI

/0 o consideram ótimo/bom. A

avaliação do atendimento médico também é considerada
boa por 66,6% dos entrevistados. Com relação à

obtenção da informação, 48,8 % consideram boa/ótima a
estratégia utilizada pelas unidades de saúde para
divulgar as informações necessárias ao atendimento
(cartazes, um recepcionista que encaminha ao local
certo, uma pessoa que orienta as pessoas na fila etc.)
(3). Os usuários demonstram insatisfação, porém, em
relação ao atendimento dos funcionários: 51,2 OI

/0 o

consideram ruim/péssimo.

111.2- TRAJKTOR1AS

Para determinar as trajetórias dos



usuários foram relacionados os problemas de saúde
ocorridos no último ano (ver questão 19 - Anexo I), com
os tipos de ajuda procurados em cada caso e em ordem
de utilização - como 1~, 2~, 3~, ou 4~ ajuda (ver
questão 20 - Anexo I).

Para catalogar o "tipo de ajuda" foram
utilizadas os grupos (G1- medicina popular, I-:! 0 _

u ""'

medicina alternativa, G3 - práticas espirituais , G 4-
medicina oficial) descritos no capitulo I.

Para o item "tipo de doença" utilizamos
o critério "doenças do corpo" e "doenças do espirito".

As "doenças do corpo" constituem-se de
distúrbios orgânicos ou disfunções de órgãos com a
presença de determinados sintomas. Equivale à concepção
de doença geralmente utilizada. As "doenças do corpo",
por sua vez, foram divididas em "graves" e "não
graves". As pr-Lme í r-ae , "doenças do corpo, graves",
correspondem à percepção de serem doenças em estado
avançado ou de constituirem-se de patologia rara e
altamente especializada. Já as "doenças do corpo, não-
graves" constituem-se pela patologia mais comum e
cotidiana , podendo o i3euconceito aproximar-se também
daquele das chamadas "doenças cr6nicas".

7':~::;



"Doenças do espirito são aquelas de fundo
psicossomático. Utilizamos, neste caso, a

conceitualização efetuada por Maria Andréa Loyola:
"Entre as doenças espirituais, podemos distinguir duas
grandes categorias: as ligadas às relaçôes que o
paciente mantém com o sobrenatural e àquelas ligadas às
suas relações com a sociedade. No primeiro caso, elas
podem resultar da violação de tabus ou de preceitos
religiosos, do fato do axé (4) do individuo estar
fraco, ou até mesmo de mediunidade não desenvolvida
(doença-de-santo). (...). As doenças nervosas são, de
modo geral mas não exclusivo, classificadas nesta
categoria de doenças espirituais. (...). As doenças
associadas às relaçôes que o sujeito mantém com a
sociedade, em geral, resultam da ação consciente ou não
de pessoas que, direta ou indiretamente, mantêm com ele
relações de desconfiança ou hostilidade. São as doenças
provocadas pela força negativa de um olhar ou de um
sentimento (doença-de-mau-olhado) e as que resultam da
ação maléfica - feitiçaria ou magia - praticada por um
intermediário, que atua no lugar de quem lhe deseja o
mal (doença-de-coisa-feita)" (5).

Como constatou Loyola, a concepção popular
de "doença" é bastante abrangente.

A reflexão de Paula Montero vai na mesma
linha, à medida que destaca a maneira globalizante que
os usuários compõem o quadro de seus distúrbios "A



descriçso das sensações/comportamentos mórbidos re-
enviam a
individual

uma desorganização mais ampla
vida familiar ou trabalho - ,

da
que

vida
pode

suceder ou mesmo anteceder ao aparecimento das
sensaçOes patogênicas. (...) A própria estrutura do
relato, a maneira de bompor a 'história da doença",
produz a associação corpo "doente" - situação problema"
(6) .

Como consequência da abrangência da
concepção de doença das classes populares, o universo
de práticas terapêuticas correspondente também é

bastante amplo. Isto irá repercutir, em nossa pesquisa,
em trajetórias bastante diversificadas.

Iniciaremos pela análise da trajetória
global (independente da classificação corpo/espirito),
examinando a composição das práticas utilizadas em cada
ajuda, para , elnseguida, estabelecer as trajetórias de
maneira diferenciada em cada tipo de doença.

III.2.1 - A Trajetória Global

Consideradas as doenças, de maneira global,
a trajetória desenvolvida pelos usuários foi a

seguinte:



Quadro I: Trajetoria para as Doenças em Geral

TRAJETORIA GRUPO

la. Ajuda
2a. Ajuda
3a. Ajuda
4a. Ajuda

G 4

G 1
G 3
G 3

O quadro acima demonstra a utilização
majoritária da medicina oficial (G 4 como primeira
ajuda, da medicina popular(Gl), como segunda ajuda e
das práticas espirituais (G3), como terceira e quarta
ajudas.

Como pode-se observar, a medicina
oficial constitui-se na primeira ajuda procurada.No
entanto, as respostas à questão 25-A revelam um aspecto
inesperado nas explicações a Por que utiliza a
medicina oficial?": a população vê na medicina
oficial uma possibilidade de "saber" o que tem (7 ).
Esta função diagnóstica da medicina oficial é
expressa nas respostas à questão citada: "Gosto de
saber o que dizem os médicos a respeito da doença,



antes de pedir oraçao na igreja" ( Professora, Campo

Limpo); "Para exames é fundamental" ( Assistente

Social, Campo Limpo);"Hã certas especialidades, como

ginecologia, que precisa de especialista. E gosto de

saber o que tenho através dos exames" ( Funcionario

Público, Sé).

111.2.2 - A primeira ajuda

A composiçao detalhada do "tipo de ajuda" procurado

como primeira opcão é demonstrada a seguir:

Quadro lI: Discriminação das Práticas Utilizadas na

Primeira Ajuda ( por grupos)

GRUPOS No. eX)

G 4

G 1
41

19

01
01

G 2

G 3

Total de Ajudas Citadas 62
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Observa-se no quadro acima que, nao obstante a

maior parte dos usuários ter-se utilizado da medicina

oficial, parte considerável utilizou-se já como
primeira ajuda, da medicina popular, tendência que se

confirma na segunda ajuda (demonstrada a seguir), onde

a medicina popular (G 1) torna-se a mais utilizada.

111.2.3 - A segunda ajuda

O detalhamento da segunda ajuda é feito a

seguir.

Quadro III:Composição da Segunda Ajuda Utilizada

GRUPOS No. (X)

G 1

G 4

G 3

24

07

02

Total de Ajudas Citadas 33



o detalhamento da segunda ajuda ( quadro
111) demonstra ser a medicina popular (G 1) a prática
mais utilizada tratamentos caseiros, ervas,
automedicação, recomendações de vizinhos, conhecidos,
farmacêuticos) como recurso pós-medicina oficial.

Perguntando especificamente sobre as razões
que levaram o grupo pesquisado a utilizar-se da
medicina popular, através da questão 22, forrun obtidos
três grupos de resposta.

A questão é reproduzida a seguir.

Questão 22 Com relação à questão 20 ( tipos de
ajuda), se assinalou G 1:
Desde quando se utiliza de práticas da
medicina popular? Por quê ?

Um primeiro grupo (o mais numeroso)
associa a utilização de remédios caseiros/chás á sua
eficácia ,confiabilidade, ao fato de ser natural, de
ser melhor
sobretudo,

que os remédios industrializados e,
ao fato da população entrevistada conhecê-



.l.Q.a a fundo (tradição familiar). O fato de ser
conhecido reveste o tratamento de uma caracter1stica
de confiabilidade, o que dá à população bastante
tranquilidade. Este tipo de posicionamento é constatado
nas respostas à questão 22: " É mais simples, resolve";
"Remédio caseiro é melhor que o outro"; "Faz mais
efeito que o industrial"; "É natural;tenho confiança","
É tradição na família";" Eu sei, tenho experiência no
que faz bem" ( Usuários da Região da Praça da Sé); "Uso
sempre por que dá resultado"; "Xarope caseiro não tem
contra-indicação, age como se fosse uma vitamina",
"Acredito mais na erva do que no remédio, remédio pode
matar" ; "É costume, hábito, é normal, conheço"; É

tradição familiar, não gosto de tomar remédios"
(Usuários da Região de Campo Limpo).

Outro grupo, que também associa as práticas
da medicina popular ao fato de serem conhecidas/
recomendadas por pessoas de sua confiança e que já as
utilizaram, destaca o fato de o grupo entrevistado
"querer saber Q.o.u.e..e.at.á tomando". Isto revela uma
certa distinção entre as práticas que lhes são
familiares e as práticas que lhes são estranhas e até
certo ponto ameaçadoras. Também revela um certo
constrangimento em perguntar ao médico o que ele está
receitando e porquê . Já com o farmacêutico da esquina
ou com um conhecido que já tomou o medicamento, é mais



facil o diálogo. Isto pode ser constatado em colocações
do tipo: " Acho que faz bem, se outra pessoa falar que
para ela fez bem, reeolvo tomar"; " Acho que se vende
Bem receita é perigoso, mas se ja teve resultado em
outras vezes, repito por conta prõpria"; " O balconista
é a pessoa indicada para dizer qual o melhor remédio";
"Nao gosto de tomar nada sem saber o que é" (Usuários
Sé); " Sempre tento com remédios conhecidos e se não
resolve vou ao médico" (Usuário Campo Limpo).

Um último grupo, o menos expressivo
numéricamente,associa a utilização de práticas da
medicina popular à gravidade ou não da doença. Logo,
para este grupo, as práticas da medicina popular são
utilizadas somente quando a doença não parece grave
"Sempre uso quando acho que o problema não é grave";
"Sõ levo ao médico quando acho que é sério";" para
mal passageiro, não - grave" ; "É mais indicado para
resolver os problema.s pouco graves"; "Sempre uso,
quando acho que não é grave".

111.2.4 - A terceira ajuda

Como terceira ajuda, predominou a

utilizaç80 das prática.sespirituais ( G 3 ). A terceira



ajuda é detalhada no quadro a seguir:

Quadro IV:Composiçso da Terceira Ajuda Utilizada

GRUPOS N.Q eX)

G 3
G 2

G 1

G 4

07

06

04

02

Total de Ajudas Citadas 19

Aqui, embora predominem os tratamentos

através de práticas do espírito e G 3 ) , as práticas

da medicina alternativa ( G 2 ) obtiveram quase o mesmo

número de respostas. Como estamos trabalhando com o

terceiro passo realizado na trajetória em busca da cura

ou da satisfação pessoal) é natural que o grupo se

divida. Tendo já se utilizado da medicina oficial (G4)

como primeira ajuda, da medicina popular e G 1) como

segunda, agora, na terceira ajuda procurada, uma parte

opta por uma medicina "alternativa", bastante próxima à

medicina oficial. A outra parte do grupo, começa a

perceber que n1:1.ose trata de doença do "corpo e migra

para as práticas espirituais. Esta tendência, como



verificaremos a seguir, ira manter-se na procura pela

quarta ajuda, que será realizada predominantemente no

grupo de práticas espirituais ( G 3 ). Analisaremos no

tópico referente à quarta ajuda as motivações dos

usuários das práticas espirituais, comentando agora o

posicionamento dos usuários da medicina alternativa

(G2).

o roteiro de entrevista continha uma questão

especifica sobre a utilização da medicina alternativa:

Questão 23- A: Com relação à questão 20 (tipos de

ajuda), se assinalou G 2:

Desde quando utiliza a medicina alternativa 9

Por quê ?

As respostas sobre as razões para a

utilização da medicina alternativa ( homeopatia,

acupuntura, massagem, do-in, orientação dada por

enfermeiros ou assistentes sociais) dividem-se em dois

grupos O primeiro as considera em seu caráter de

alternidade em relação à medicina oficial: "Foi como

uma alternativa, tentar mais uma vez" ( Dona de Casa,

Região Sé ).

O outro grupo de respostas obtidas, sao de

usuários que acreditam nas práticas alternativas como
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uma opÇao de vida, geralmente feita há bastante tempo.
Estes usuários respondem à esta questão com atribuições
como: Acredito"; "Acredito que resolve e não dá
efeitos colaterais" (Usuários Sé); "Acredito, confio";
"É tradição familiar"( Usuários Campo Limpo).

Como a homeopatia distingue-se das demais
práticas arroladas neste grupo (aproxima-se bastante
da medicina oficial, é praticada por médicos, é
ensinada nas universidades, exige um conhecimento
especifico para ser praticada etc.)formulou-se uma
questão específica ( questão 23-B) a fim de destacá-la
do grupo a qual está incluída (G 3 Medicina
AIternativa) .

Questão 23- B: Se utilizou homeopatia: Desde quando
utiliza? Porquê?

Como mencionamos acima, as respostas
dividem-se entre usuários tradicionais da homeopatia e
pessoas que a estão utilizando pela primeira vez.Os
primeiros caracterizam-se por respostas como : "Li a
respeito, acredito no longo prazo"; " Sempre utilizo, é
suave, não prejudica e é mais barato" ; "Acho que é

mais suave e trata a pessoa como um todo"; "Nao ofende
tanto"; "Acredito que resolve e não dá efeitos
colaterais" (Usuários Região da Sé). Os que a estão

E3,::j·



utilizando pela primeira vez, estão em busca de

alternativas à medicina oficial: "Tomei muito da

alopatia, mas acho muito 'forte' , a homeopatia é mais

suave, apesar de ser mais 'chato' de tomar ( tomar em

intervalos menores)" ( Professora, Região da Sé). "Acho

demorado, mas uma amiga tomou e resolveu" (Assistente

Social, Região de Campo Limpo).

111.2.5 - A quarta ajuda

Na quarta ajuda utilizada, houve uma
predominância das práticas espirituais, repetindo o que

ocorreu na terceira ajuda procurada. A discriminação da

quarta ajuda é feita a seguir.

Quadro V: Composição da Quarta Ajuda Utilizada

GRUPOS No. (X)

G 3 06
G 1 03
G 4 01

Total de Ajudas Citadas 10
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As praticas espirituais se fazem mais presentes
no final das trajetórias (3.a e 4.a ajudas). Esta
tendência manifesta-se nas respostas à questão
formulada para investigar as razões que levam os
usuários a utilizarem-se de práticas do
(questão 24).

espírito

Questão 24 - Com relação à questão 20(tipos de ajuda)
se assinalou G 3:

Desde quando você utiliza estas práticas?
Por quê?

Na resposta à esta questão, a maioria
declarou sempre utilizar-se destas práticas. A

afirmação mais corrente é que o grupo entrevistado
acredita , tem fé, confia na prática e/ou na pessoa que
a indicou/realiza. Isto pode ser observado tanto nos
frequentadores de terreiros de umbanda/candomblé,
igrejas pentecostais, curandeiros, benzedeiras, padres
e rezadeiras católicas. Algumas declarações que seguem
esta linha : " Sempre utilizo porque confio que Deus é
o melhor médico ( não é o pastor, é Deus)" Corretor
de Imóveis, Região Sé); "Sempre. Sei que o meu problema
médico não resolve" (Cabeleireira, Campo Limpo); "A
minha família sempre USOU.Tenho várias tias que são



maes-de santo na faml1ia. Eu antes (da cura de um
tumor cerebral)não acreditava. Dai fui melhorando com
os passes e decidi
Embalagem, Campo

.fazer o santo' "(8) (Auxiliar de
Lí.mpo ) ; "Confio na indicaç5.o"

(Vendedor, Campo Limpo); "Sempre. Vi o resultado e
passei a acreditar" (Assistente Social, Campo Limpo);
"Sempre. Simpatia às vezes, as oraçoes ... acredito que
resolve. Tudo pode ser problema espiritual, e neste
caso só benzendo" (Dona de Casa, Campo Limpo); "Sempre.
É o que tem curado os problemas de saúde da familia
(até câncer). Acho que a cura é mais fácil quando se
sabe o que tem ( o nome da doença)" (Dona de Casa,
Campo Limpo); "Sempre. Por que acredito, tenho fé.
Tive vários problemas na familia resolvidos através das
orações e da igreja" (Professora, Campo Limpo) ;
"Sempre. Acredito e levo na benzedeira para problemas
simples como falta de apetite, excesso de choro"
(Auxiliar de Escritório, Campo Limpo).

Outras respostas provêm de um grupo que declara estar
utilizando as práticas espirituais para tratar de seus
problemas de saúde pela primeira vez.Reforça-se, neste
caso, o papel da "indicação" e da "fama" do prestador:
" Primeira vez- foi por opinião do meu vizinho - ele (o
curandeiro ) tinha fama" ( Metalúrgico, Sé ); "Uso de
vez em quando. Acho que, na verdade, os problemas são
de ordem
(Dona de

sobrenatural ( tipo encosto,
casa, Regiao Sé); "Pr:lmeira

mau-olhado)"
vez por



conselhos disseram que ajudava" (Copeira, Campo
Limpo); "Primeira vez - outros utilizaram e deu certo"
(Professor, Campo Limpo); "Primeira vez uma
procura' " ( DatilOgrafa, Campo Limpo).

111.3- A TRAJETOR1A NAS DOENCAS DO CORPO

A trajetória desenvolvida pelos usuários
nos casos das "doenças do corpo" (consideradas graves e
não-graves) é igual à desenvolvida no caso das
doenças analisadas de maneira global (independente da
divisão corpo-espírito - ver Quadro I).

Tal semelhança revela serem os
tratamentos dispensados às doenças do corpo e, em
especial modo às doenças do corpo, graves) bastante
homogêneos, de maneira que as ajudas citadas ficam
bastante concentradas em um mesmo grupo. Desta forma,
as doenças do corpo acabam por determinar o quadro
geral.

Este fato pode ser entendido através da
análise das concepçôes de saúde (questão 17) e de
doença (questão 18) dos usuários do sistema de saúde.



Para os Usuários entrevistados, as concepções de
saúde/doença são intimamente ligadas à maior ou menor
gravidade do problema. A percepção de saftde do grupo
entrevistado tem também uma forte identificação com a
capacidade produtiva. Logo, para o grupo entrevistado,
ter saUde é, basicamente, poder trabalhar, tez-

disposição, ter apetite e alimentar-se bem para ser
forte. No caso das crianças, a concepção é semelhante:
estar disposta, alegre, ter iniciativa, brincar.
Elencamos a seguir algumas respostas à questao 17 ( O

que você entende por saftde7 O que é ter saftde7 Quando
uma pessoa é saudável 7) que podem ilustrar esta
característica:" É alimentar-se bem, andar bastante,
estar bem (Auxiliar de
quando a criança está
(Copeira, Campo Limpo);

Embalagem,Campo Limpo)"; "É
alegre, brinca, come bem
"É quando a pessoa pode

trabalhar, cuidar dos afazeres do dia-a-dia (Operário,
Região Central) ; "É ter disposição, comer bem
(Secretária, Região Central); "É quando a pessoa tem
disposição, tem ânsia para trabalhar (Aposentado,
Região Central)";"É quando a pessoa tem disposição para
trabalhar (Dona de Casa, Região Central)".

Isto reflete-se, por conseqüencia, na
concepção de doença: uma das características presentes
nas respostas à questão 18 (O que você entende por
doença 7 O que é ser doente 7 Quando uma pessoa está
doente 7) é o destaque dado à gravidade. (Embora quando



perguntados sobre 0",0,-I Ultimos três casos de doença
ocorridos na família, nos últimos dois anos - questão
19 -, arrolem patologias corriqueiras juntamente com
problemas mais complexos,a doença, enquanto conceito, é
associada a problemas graves). Nas respostas, o

conceito de doença é associado à invalidez, ao fato de
ser fatal, de ser incurável e de incapacitar para o
trabalho."Doença é quando não pode andar, quando não
pode trabalhar (Dona de Casa, Região Central)"; "Pessoa
doente é a que não tem disposição, sempre reclama de
dores, não tem coragem para trabalhar (Corretor de
Imóveis, Região Central)"; "É quem sempre foi doente, é

um mal-estar físico que sempre aparece (Comerciante,
Região Central)"; " Nem sempre alguém com dor de cabeça
é doente, doente é quando tem uma debilidade no
organismo (Professor, Região Central)";"É quando alguém
está numa cama e não anda, é só quando não pode andar
mais (Funcionário Público, Região Central)";"Pessoa com
alguma deficência ( Professor, Região Central)"; É
quando a pessoa não tem disposição para trabalhar e
comer (Dona de Casa, Região Central)";"Doença é só
quando a pessoa fica inválida Copeira, Campo
Limpo)";"Doença física é quando é fatal, como a AIDS
(Assistente Social, Campo Limpo)".

A trajetÓria para as "doenças do corpo é

demonstrada no quadro a seguir (Quadro VI).



Quadro VI: Trajetória nas Doenças do Corpo

TRAJETORIA GRUPO

la. Ajuda
2a. Ajuda
3a. Ajuda
4a. Ajuda

G 4
G 1

G 3
G 3

Por serem identificadas como "doenças do
corpo", o recurso ao médico ( G 4 ) é utilizado pela
maioria como la. ajuda. A trajetória continua com a
utilização da medicina popular ( G 1), como segunda
ajuda e das práticas do espirito ( G 3 ), como
terceira e quarta ajudas. Não obstante a trajetória
estender-se até a 4ª ajuda, na maior parte dos casos de
doenças do corpo citadas pelos entrevistados, as ajudas
concentram-se nas práticas da medicina oficial (G4) e
da medicina popular (G 1), como primeira e segunda
ajudas, respectivamente. Pode-se observar com maior
clareza este fato na tabela 9 (ANEXO 111).

Como a trajetória para as doenças do corpo é
semelhante à desenvolvida pelos usuários nas doenças
consideradas globalmente ( já comentado no ponto 3.1)
passaremos a analisar a seguir, separadamente, as



doenças do corpo graves e nao-graves.

III.3.1- As trajetórias nas doenças do corpo graves

Analisando especificamente as
doenças do corpo, graves, teremos uma trajetória

bastante semelhante à trajetória geral , nas primeiras

duas ajudas utilizadas; e que se diferencia a partir da

terceira e quarta ajudas.A trajetória desenvolvida

pelos usuários que mencionaram casos de doenças do

corpo, graves, é detalhada no Quadro VII.

Q.uadro VI I: Traj et ór- ia nas Doenças do Corpo Graves

TRAJETORIA GRUPOS

la. Ajuda G 4

2a. Ajuda G 1
3a. Ajuda G 2
4a. Ajuda G 1

j."' •••••,
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Para o caso das doenças do corpo graves,
o recurso ao médico ( G 4 ) é utilizado como primeira
ajuda com um grande nUmero de respostas (ver Tabela 9,
Anexo 111).

Por tratar-se de doenças desconhecidas
e/ou que apresentem sintomas de gravidade, a medicina
institucional (G 4) é considerada pela maioria dos
usuários como a melhor opção.De fato, este parece ser o
campo onde a medicina oficial atua com maior
eficiência . Pesquisas realizadas na França, demonstram
ser os casos referentes à patologia rara e altamente
especializada os que se prestam a menos erros, talvez
porque os fatores psicológicos e sociológicos ignorados
pelos médicos desempenhem um papel menor" (9).

Não obstante, mesmo nas doenças que são a priori
reconhecidas como do corpo, graves, a trajetória vai
além da procura do médico que se limita à primeira
ajuda utilizada.Cabe destacar, por exemplo, a
importância da medicina popular (G 1) citada como 2.a e
4.a ajudas.

A utilização da medicina popular ( G 1 ),
pode ser entendida como um reforço ao tratamento
médico (considerando-se a hipótese de este não ter
sido abandonado) e/ou uma alternativa à primeira ajuda



considerando-se a hipOtese do tratamento médico ter
sido substituido por tratamentos caseiros). A primeira
hipótese é facilmente aceitável, uma vez que, conforme
mostramos anteriormente·(questão 25-B) , perguntados se
abandonavam a utilização da medicina popular (G 1) e
das práticas espirituais ao utilizarem-se da medicina
oficial G 4 ), a maioria dos entrevistados
respondeu negativamente. A segunda alternativa também
deve ser considerada, uma vez que, para o caso das
"doenças do corpo, graves" , de 15 casos citados como
segunda ajuda, 08 utilizaram-se da medicina popular
(G2), sendo que, somente 07 utilizaram-se da medicina
oficial (G 4 como segunda ajuda. ( Como terceira e
quarta ajudas a medicina oficial nao foi citada.)

o recurso ao médico, para o grupo
pesquisado, parece ser apenas uma
disponiveis.

das alternativas

Na questão 25-a , perguntou-se aos usuários
sobre as razões que os levavam a utilizar-se da
medicina oficial. De 34 respostas obtidas, somente 16
atribuiram ao saber e à legitimidade adquiridas na
universidade, o principal fator para a sua utilização.
Conforme já comentamos anteriormente, a possibilidade
de solicitar exames é fator importante na procura da
medicina oficial.



Pode-se observar, ainda, na trajetOria
realizada pelo grupo entrevistado para solucionar os
problemas relacionados com doenças do corpo, graves, a
insignificância da utilização de práticas espirituais
(G 3). Este fato pode auxiliar na compreensão de que
existe efetivamente uma divisão simbólica entre as
doenças consideradas do corpo e do espirito. Uma
resposta bastante comum à questão que indagava as
razôes pelas quais o entrevistado utilizou a medicina
oficial como primeira ajuda nos casos citados,
reportava-se à sua gravidade.

III.3.2-As trajetórias nas doenças do corpo não-graves

A patologia mais comum e cotidiana, aqui
identificada como não-grave, constitui, segundo dados
da Organização Mundial da Saúde, 80 % da totalidade
das doenças (10). Este fato, aliado ao aspecto
psicossomático que estas doenças encerram, as reveste
de grande importância para o usuário.

O atendimento dispensado pela medicina
oficial às doenças nao-graves é o fator que mais tem
gerado insatisfação por parte dos usuários e despertado



a necessidade da própria medicina buscar alternativas

(11 ).

Uma prática. gerada dentro do sistema médico

e que tem procurado dar respostas a esta questão é a

homeopatia. Não obstante, existe pouco conhecimento por

parte dos usuários da rede pública sobre a

institucionalização desta prática. Este fato, aliado

às dificuldades da medicina oficial em lidar com as

doenças não-graves pode contribuir para o entendimento

da trajetória desenvolvida pelos usuários que citaram

casos de doenças não-graves ( Quadro VIII).

Quadro VIII: Trajetórias nas Doenças do Corpo

Não-Graves

TRAJETORIAS GRUPO

la. Ajuda

2a. Ajuda

3a. Ajuda

4a. Ajuda
G 3 e

G 1

G 1

G 1

G 3

Como mencionamos anteriormente, a medicina oficial



(G 4 tem se mostrado insuficiente diante das

necessidades dos usu8rios do sistema de saúde nos casos

de doenças não-graves, o que pode auxiliar no

entendimento da ausência desta prática na trajetória

antes mencionada. Também as práticas alternativas (G 2 )

estão ausentes, de maneira que as práticas médicas

(sejam alopatas ou homeopatas) tiveram uma participação

muito reduzida nos casos analisados de doenças do corpo

não-graves (12).

Também interessante é observar a polarização

existente entre as práticas da medicina popular (G 1) e

as práticas espirituais (G 3). No caso das doenças do

corpo não-graves, durante toda a trajetória estes dois

grupos mantiveram-se dominantes; e os casos citados vão

se reduzindo sensivelmente, isto é, vão sendo

solucionados. De fato, as práticas do G 1 e do

parecem ser as que dão melhores respostas às doenças

não graves, onde fatores de origem psicológica e social

juntam-se na constituição do fenômeno mórbido.

Perguntados sobre as razões que os levaram à

utilização destas práticas, através da questão 21

(consideradas somente as respostas referentes às

doenças do corpo não-graves), 73,34 % mencionaram

tratar-se de motivações de caráter pessoal ou cultural
( ver o detalhamento de cada grupo no anexo I, p. 4 ).

As respostas referiam-se na maior parte das vezes ao
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fato do usuario acreditar ou confiar no tratamento, ao
fato de outro tratamento não ter resolvido (13) ou de
considerar que o caso não era grave ou não era
doença). Assim, nestas situações o usuário vale-se das
práticas que lhe são próximas, conhecidas ou que lhe
permitem reinterpretar coletivamente a desordem
psicológica e social causada pelo distúrbio. Com
efeito, muitas das doenças não-graves são
posteriormente consideradas espirituais.

Neste sentido, é importante destacar que
a população entrevistada tem uma concepção ampla dos
conceitos de saúde e doença.

Esta percepção manifesta vários elementos
que interrelacionam o aspecto fisico e o psicossocial.
Algumas respostas dadas às questões 17 e 18 (O que você
entende por saúde / doença?) podem ilustrar este
aspecto. "Saúde é poder viver, ser feliz" (Vendedor,
Campo Limpo);"É estar disposta, não reclamar. Em São
Paulo é meio difícil - é máquina de fazer doido"
(Cabeleireira, Campo Limpo).

Outro aspecto que pode-se destacar na
concepção de saúde/doença do grupo entrevistado é a
percepção de que a mente e os fatores emocionais também
compõem este universo.Isto pode explicar as razl3es que
fazem com que as práticas médicas ocupem tão pouco



espaço na terapeutica das doenças do corpo não-graves.
Muitas destas doenças, inclusive, são identificadas
posteriormente (a partir da 3ª ou 4.a ajuda utilizada)
como doenças do espírito." Ter saúde é ter a mente
saudável" ( Industrial, Região Central); ":f: quando a
pessoa não se sente cansada, tem disposição para tudo,
não tem preguiça" (Sapateiro, Região Central); "Se vê
pela fisionomia" (Comerciante, Região Central);
pessoa satisfeita" Operário, Região Central);
quando a pessoa não tem problema físico, mental e
emocional" ( Professor, Região Central).

Também na concepção de doença dos
entrevistados existem menções à aspectos psicológicos,
como tristeza, depressão, falta de ânimo e disposição.

A criança está doente quando ela fica irritada, não
brinca, só fica quieta" ( Datilógrafa, Campo Limpo);
":f: muito relativo pobreza de espírito é doença
crônica, sem cura; inveja também é doença"
(Cabeleireira, Campo Limpo); "Doente é a pessoa que não
tem ânimo, triste, sem vontade" (Industrial, Região
Central) ;
Central) ;

"Doença é depressão" Operário, Região
Doente é quem não tem disposição

(Secretária, Região Central).



111.4 - AS TRAJET~R1AS NAS DOENÇAS DO ESP1R1TO

A separação efetuada entre as doenças do corpo
e do espírito, embora à primeira vista pareça
excludente, não constitui, entretanto, duas realidades
independentes. Isto ocorre devido a um princípio de
correspondência que é atribuído pelos usuários entre
os elementos materiais e espirituais que interferem na
manutenção ( ou não ) da saúde.

Assim, se observarmos a trajetória
desenvolvida pelos usuários nas doenças do corpo, não-
graves, veremos a relevância que as práticas do
espírito possuem no seu tratamento. Acresce-se a isto o
fato de que muitas da.sdoenças que, a princípio foram
consideradas doenças do corpo, não-graves, passam a ser
consideradas do espírito; razão pela qual o peso das
práticas espirituais concentra-se na terceira e quarta
ajudas utilizadas.

Isto explica porque obtivemos um baixo
número de doenças do espírito, uma vez que a

classificação era feita a priori pelo usuário (14).
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Por outro lado, somente os que tem maior
convicção religiosa e estão acostumados a falar sobre
isto admitem possuir uma concepção de doença que a
classifica em me.ter í.e I e espiritual. Por
constrangimento ou por sentirem-se de certa forma
"testados" por uma pessoa da universidade, a maioria
dos entrevistados reluta em dizer explicitamente que
reconhece determinada doença como sendo do espírito

Mesmo utilizando-se de práticas espirituais para tratar
o problema os usuários preferem se preservar, evitando
dizer que pessoalmente acreditam que uma prática
espiritual possa resolver determinado problema por
tratar-se de uma doença espiritual; preferem atribuir
às qualidades intrinsecas ao agente (benzedor,
curandeiro, mãe-de-santo) ou às recomendações de amigos
que obtiveram a cura as razões para sua utilização."Eu
não acredito (na umbanda e nas operações espírituais
das quais utilizou-se) mas acho que a fé (no caso, do
prestador)pode curar.Eu fui porque me
disseram que ajudava" (Copeira, Campo

aconselharam,
Limpo). Não

obstante, a mesma entrevistada quando perguntada se a
procura por estas práticas diminuiria caso houvesse
atendimento público e de boa qualidade para todos,
respondeu negativamente. Percebe-se nestas respostas, o
quanto a entrevistada procura proteger-se deixando
escapar, porém, que considera as praticas espirituais
legitimas e relativamente autônomas no seu campo de
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atuaç1:io.

Os casos de doenças do esp1rito

mencionados e que trabalharemos a seguir foram

neurose, insônia e epilepsia. Para não perder a riqueza

dos dados obtidos,mesmo que em quantidade reduzida,

faremos uma breve análise a seguir.

A trajetória desenvolvida pelos usuários

nas doenças do espirito, tomadas de maneira global

apresentada no quadro IX.

Quadro IX: Trajetórias nas Doenças do Espirito

TRAJETORIAS GRUPOS

la. Ajuda G 1, G 2, G 3

2a. Ajuda G 3
3a. Ajuda G 4
4a. Ajuda G 3

Como pode-se observar no quadro acima, a

definiç1:iode doença do espirito geralmente ocorre após

a lª ajuda utilizada. A principio,os usuários não têm

claro do que se trata, de maneira que é bastante



variável a gama de tratamentos utilizados como 1.a
ajuda : os casos citados dividiram-se entre a medicina
popular (G 1), a medicina alternativa ( G 2 e

praticas espirituais (G 3 ). Nesta fase inicial da
doença, um dos usuários utilizou-se de chás/xaropes
caseiros o caso de neurose) ; outro de acupuntura
(stress e o último de práticas espirituais
(epilepsia).

Posteriormente, as ajudas concentram-se no
G 3 ,como 2ª ajuda o que irá se repetir na 4.a
ajuda utilizada.

Na utilizaçl:!.oefetiva de práticas
espirituais é que manifesta-se a distinçao entre as
doenças do corpo e do espirito, mais claramente do que
na classificação das doenças efetuada pelos usuários.
" Quando a doença é do sistema nervoso, não é coisa de
remédio, uma boa conversa pode ajudar muito mais"
(Secretária, Região Central, que utilizou-se de
benzedor/curandeiro e simpatias no tratamento de um
stress) . "Com um passe magnético a pessoa fica com os
chacras livres e sente alivio, porque recupera o
equilibrio e a energia interior " Vendedor, Campo
Limpo) .

Os usuários também não abrem mão da utilização
da medicina institucional (G 4) que concentrou as
indicaçCes como 3a ajuda, mesmo tratando-se de doenças
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que identificam como tendo um componente espiritual.
Isto demonstra que eles constroem pragmaticamente seus
itineré!.riosde cura, utilizando-se de ambos os sub-
sistemas (SSNI e SSI ) e caracterizando um
entrelaçamento entre os mesmos. " Para mim, melhor é o
lugar que acerta: tanto faz ir no médico ou no
curandeiro" (Vendedor, Campo Limpo, que citou ter
tratado uma neurose de sua esposa com práticas da
medicina popular, seguidas de sessões de cura do
candomblé, indo ao médico logo a seguir e, finalmente,
solucionando o problema através de um médico espirita;
que receitou chás e remédios )." Já usei de tudo
porque gosto e sou curiosa
Central) .

(Secretária, Região

Conclui-s.e, desta forma que, para a

população entrevistada, existe uma forte interrelação
entre as doenças do corpo não-graves e as doenças do
espirito. As primeiras são, via de regra, identificadas
com as segundas a pa.rtirda terceira e quarta ajuda
utilizada. Por outro lado, as práticas espirituais (G3)
possuem presença marcante no tratamento das doenças do
corpo, não- graves.

Em relação às doenças do espirito,o baixo
número de casos citados não nos permite generalizações.
Como demonstramos, o entendimento de que uma doença é
espiritual, manifesta-se a posteriori, o que ,aliado à
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dificuldade dos USUários em admitir a concepção de

doenças espirituais, reduziu nossas possibilidades de

análise.

existência

Não

de

obstante, pode-se perceber a

um entrelaçamento motivado pela

utilização de práticas de ambos os sub-sistemas (SSN1 e

SS1 ) mesmo nos casos citados de doenças espirituais.

III.5 - QUALIFICAçnO DAS TRAJETORIAS

Na descrição das trajetórias antes

medicina popular,efetuada, verificamos. que o SSN1

alternativa e práticas espirituais ) possui um grande

peso no tratamento de todas as doenças, sejam elas do

corpo ou do espírito. Também são utilizadas práticas do

SS1, especialmente nos. casos de doenças graves. Através

da análise do perfil dos usuários tentaremos qualificar

estas trajetórias e o entrelaçamento por elas motivado.

A falta de acesso aos serviços públicos não

parece justificar a utilização de práticas do SSN1, uma

vez que 76, 92 ~~dos entrevistados são usuários do



sistema pUblico de saúde. A mesma lógica pode ser
aplicada à questão da qualidade 66,6 % dos
entrevistados declaram-se satisfeito com os serviços
médicos da rede pública e 48 % avaliam o horário de
atendimento como ótimo/bom.

A falta de informação sobre a
possibilidade de ser atendido na rede pública também
parece não explicar o porquê da utilização de práticas
do SSNI, uma vez que 76,92 % dos usuários entrevistados
declaram saber que têm direito ao atendimento, mesmo
estando desempregados ou trabalhando sem registro.

As declarações acima confirmam a existência
de uma ampliação no alcance do SSI através da
universalização do atendimento, inovações gerenciais
racionalização administrativa e da institucionalização
de práticas alternativas. Pesquisa recente realizada
pelo DataFolha mostra que 60 % das pessoas que
passaram por internacões em hospitais do INAMPS

atendimento recebido. Aconsideraram bom/ótimo o
diferença, comparando-se à rede particular não é
significativa: o indice de aprovação é de 70 % No
item alimentação, os percentuais também se aproximam:
53 % aprovaram a do INAMPS e 55 % a dos conveniados e
particulares (15).
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RestriçCes econômicas poderiam justificar
a utilização de práticas do SSNI, porém, a amostra
analisada compõe-se de usuários de renda mediana para
os padrões brasileiros 58 % dos entrevistados
recebem até 05 salários minimos. 33 % de O a 02 e 25
~~ de 3 a 5 ). Esta .í.nf'ormacão é complementada por· um

nivel médio de escolaridade: 51% possuem até o primeiro
grau.

Em relação à religiosidade, o grande número
de pessoas que declararam-se católicas mascara a
realidade da larga utilização de práticas ligadas a
outras religiões. Este fato poderia ser entendido da
seguinte forma: os entrevistados são de
católica e utilizam-se de práticas da

religião
umbanda,

Porém,candomblé e espiritismo como terapêutica
parece mais consistente analisar de outra perspectiva :
trata-se de uma maneira de cumprir um requisito perante
a "oficialidade", ou seja, os praticantes de outras
religiões ainda sentem-se pressionados a afirmar que
são católicos, mesmo não o sendo. Considerando suas
religiôes de certa forma ilegitimas frente à classe
dominante, estas pessoas "cumprem seu dever" diante do
oficial (declarando-se católicos )sentindo-se então
livres para exercer seus cultos (16).

Esta linha de racioc1nio leva a crer que,
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provavelmente, a utilizaçao de práticas do SSNI é muito
maior do que a declarada nas entrevistas, especialmente
no que se refere às práticas espirituais.

Desta forma, concluimos que a utilização de
práticas do SSNI é motivada, basicamente, por razões
de caráter pessoal-cultural, o que se confirma nas
respostas dos usuários à questão 21 (ver anexo I). As
motivações de caráter pessoal/cultural são majoritárias
tanto no tocante às doenças do corpo graves
(79,66%) ; não-graves (73,34%) ou do espírito (57,14%).

estados
A procedência predominantemente de outros

(61,55 % ) pode auxiliar no entendimento
destas motivaçôes, uma vez que elementos de diversas
culturas e regiões se aglutinam na formação das
concepções de saúde e doença.

A presença marcante de entrevistados do
sexo feminino pode auxiliar na compreensão do grande
peso que a medicina popular possui junto às trajetórias
mencionadas, dado que, em geral são as mulheres que
realizam estas práticas familiares; bem como são elas
as encarregadas, na maioria das vezes, do cuidado com a
saúde da família, especialmente das crianças.

Concluindo, gostariamos de lembrar outro
componente de fundamental importância na análise das
trajetórias realizadas: a concepção de saúde e doença.
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A percepção de gravidade, como vimos,
conceito de doença "de verdade" e

refere-se ao
que remete

diretamente ao SSI : o recurso ao médico. As patologias
mais freqüentes e cotidianas, são consideradas uma
espécie de perturbação, um desajuste, um desequilíbrio;
como tal, podem ser tratadas com uma vasta gama de
cuidados, desde os caseiros até as práticas
espirituais.



NOTAS

(1) O enfoque deste trabalho incide sobre o
entrelaçamento entre os sub-sistemas realizado pelos
usuarios, não tendo a preocupação de analisar as
politicas de aproximação implementadas pelos próprios
sub-sistemas.

(2) Precisamos observar aqui a dificuldade em
trabalhar com este aspecto "renda". Além da dificuldade
de obter esta informação com preClsao ( falta de
resposta, renda variável, constrangimento etc), às
vezes este critério torna-se relativo, uma vez que não
se conhece as condições de vida do entrevistado.

(3) Pesquisa recente desenvolvida
(29.11.91) e divulgada no Jornal Folha
dias 12,13 e 14/01/92 obteve dados
obtidos em nossa pesquisa.

pelo Datafolha
de São Paulo nos
semelhantes aos

(4) O axé é um poder mistico, acumulável, que pode
ser transmitido a objetos ou a seres humanos, e também
diminuir ou, inversamente, espalhar-se e fortalecer-se
em função das atividades rituais. (Cf. SANTOS, J. E.
dos.Résistance ti .Qoesion de. groupe. Perception
idéologique de. la religion négro-africaine au
Brésil,Archives des Sciences Sociales des
Religions.47,1,jan/mar 1979. ps. 133-134.

(5) LOYOLA, M. A. tlédicos .a Qu1'andeiros: Conflito
Social .aSaúde,São Paulo, Difel,1984, ps. 63/64.

(6) MONTERO,P. Da doenca ~ ~sordem:a magia na
umbanda,Rio de Janeiro, G1'aal,1985,p.10l.

(7) A terapêutica a ser seguida posteriormente
baseia-se em outros critérios, como: já ter tido um
caso semelhante na familia e/ou vizinhança,ser
considerado grave ou não, do corpo ou do espirito, etc.
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(8) "Fazer o santo" na linguagem do candomblé
significa passar pela iniciaç&o ritual. Implica, nos
dias atuais, recolhimento, raspagem , pintura da cabeça
e apresentação do iniciado em transe durante uma festa
pública, a chamada "saída de Laô:".(Cf. PRANDI, J. R.QQ
Candonilllésde EaQ ~~ ~ velha magia na metrópole
l1.Q.Ya, São Paulo, Hucitec/EDUSP, 1991, r>. 247.

(9) BOURGUIGNON ..LQ,
contemporaine,in Revue
tome 13, n~ 2,p. 132.

crise de
de Medecine

.la. medicine
Psychosomatique,

(10) Associação Paulista de Medicina. Saúde .dg
Família, Informe Publicitário,São Paulo, 29.11.1991.

(11) Em São Paulo, a Associação Paulista de
Medicina, vem publicando mensalmente um informe
publicitário, distribuído como encarte do Jornal Folha
de São Paulo. Nestes encartes, a entidade tem adotado
uma linha editorial que ressalta a necessidade do
paciente conversar com o médico,pondo em evidência a
importância da mente, do estado emocional e do ambiente
social na manutenção ou não da saúde.O último exemplar
(31.01.92) destacou o problema das doenças
psicossomáticas e da necessidade de uma medicina
holística. A entidade, ao mesmo tempo que procura criar
um canal de comunicação com os usuarlOS, e,
especialmente com os chamados "formadores de opinlao,
também procura construir e reforçar a imagem do médico
amigo e disposto ao diálogo.

(12) A ausência dos tratamentos homeopáticos na
trajetória, antes demonstrada, pode causar certa
estranheza, uma vez que esta prática (hoje ensinada nas
faculdades de medicina, reconhecida como especialidade
médica e prestada pela rede pública) vem se
posicionando crit.Lcemerrt.eem relação à fragmentação e
superespecialização da medicina convencional e tem
procurado oferecer respostas a estas questões através
de uma terapêutica que encare o paciente como um todo.
Não obstante, para o grupo entrevistado, a homeopatia
ainda não é uma resposta às necessidades cotidianas.
Como a maior parte dos entrevistados é usuário da rede
pública, o fato de não estarem informados sobre a
existência de serviços homeopáticos na rede (61,6 %
responderam negativamente à questão específica) pode
ser uma explicação.

(13) Além do movimento entre os grupos, existe o
movimento interno . Por exemplo, dentro da medicina
popular (G 1): a utilização de chás/xaropes caseiros,
seguida de automedicação, por sua vez seguida de

1:1.1



consulta a um ervateiro; ou entao, dentro das práticas
espirituais (G 3): o usuário foi no benzedor, fez
simpatia, foi na umbanda e depois consultou um médico
espiritual. Este exemplo ilustra o fato de que, quando
o usuário menciona que outro tratamento não resolveu,
ele pode continuar utilizando-se do mesmo grupo,
mudando somente a prát.ica.

(14) A priori quer dizer desde a 1ª ajuda utilizada. A
classificação do corpo ou do espírito foi feita baseada
na concepção dos usuários (manifesta nas questões 21 a
25 ) Logo, uma doença que a principio era considerada
do corpo, não-grave, por exemplo, e que no final foi
curada com práticas espirituais e o usuarlO hoje
reconhece ser "do espírito" foi classificada de acordo
com a visão inicial "do corpo".

(15) Folha de São Paulo, 13.01.92, p. 4-3
(16) Podemos exemplificar esta citação, destacando o

grande número de pessoas que se declaram com duas
religiões, ou a declaração de um babalorixá da umbanda:
"Declarar-se católico em uma entrevista para obter
emprego pode valer muito, assim como declarar-se
freqüentador da umband.apode criar constrangimentos no
trabalho "

U.2



IV OS F"RE:STADOF.::ES DO SUB-

SIST~MA N~D-INSTITUCIDNAL

com prestadores do sub-

sistema n~o-institucional foram est-uturadas visando a

complementaç~o das informaç6es obtidas dos usuários,

especialmente no tocante ao entrelaçamento entre as

PI'-'2,\, tiCdS (dentro de um mesmo sub-sistemd ou entre

caracterizaç~o do campo de

serviços n~o-institucionais e de SUd demanda.

c om

da medicina populdr ( (3 .1. ) , da,

alternativa ( G 2 ) e das pràticas espirituais 13 :=:: ) ..

Dadas as características diferenciadas de

cada prestddor (n~o obstante comporem um mesmo grupo),

utilizaremos, neste capitulo, menos dados quantitativos

enfdtizando dS declaraçbes ca,c:!c",

prestador (quando significativas) .

.1.1.::':;



IV.l- CARACTERIZAÇ~O DO CAMPO

com D

pE·\:I.o a 1cc:\n C::f:? de PE'S;q u .l·c.:;a com

dimensbes, os prestadores mais conhecidos e

pelos usuàrios das respectivas reqibes (através de suas

par-·t.indo que, por_O urn

lado, estes prestadores est~o legitimados na respectiva

pOI'- outro, s~o os que pOS:.Sl..l.E·m _. - _..;.....--
! ILjl-:,•.·dl..l

CClITI

oh t..i.V'E'mos

fim d('·:,·

selecionar os prestadores.

(1) compOs-se pClr vendedClres de ervas um

fitClterapeuta (2).

( C:.i :2 rnéd.i.co-s

um massagist.a (do-in

farmacêut.i.co (3).

CJ con tc':\ te)

CfJiH um

UfliiD. ITI:'::tF::-···df::)--scln to
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Candomblé e um babalorixá _.1 •• '
U ~::I. Uini;),3.nclê.i."

...J _ ..• _
UtJ':~

(.:.:.:n t. r··(0' \,1 i',;, 1.7.E\ d D ::;, .s,
I:::.' cio mascu 1 .i no (·70, f.::,

1C)c <::\ li;:,:a n cl0-··· .;;:;E~ faixa etária ent.re 21 40 anos.

sào procedentes de outros po<;;;su.f'~m

escolaridade até o 10 Grau

o aspecto econOmico tornou-se difícil de

ser avaliado, uma vez que alguns prestadores se recusam

a declarar, outros exercem a a ti vidEI.clt·?

(DU troca de donativDs) e outt···i:.iS

atividades profissionais

IV.2 - CONCEPÇ~O DE SAODE

No tDcante às concepçbes de saÚde (questào '7') ~I

(qUF'~5 tào 10) 11 d os;

dos usuários (comentaelas no capitulo 3).

d i ::,;pD~,;içào 'f t ~::;.i ca !I capE:i.ciclE\dE'

à inexisténcia ele dDr



referência à capacidade de locomover-se

de do ss

ssí.doda medicina popular

\1E' r:i. '1' .i c .:::~d C) concepçào dos usuários). " ,,;\

t.orn a concreta e perceptível para o sujeito na medida

em que, ao imobilizar o corpo, provoca interrupçbes no

fluxo cotidiano de atividades rotineiras, domésticas ou

t:·;, con orni CE;\ment.E~ i n t.F:' ;.... j~ 1...\1::-1 c;:Ó ~:::.'';::. qU.E~

resultados nefastos para a própria

uma forte identificaçào c orn

.1.iTlDb:Ll.i..cl<;'\c:lE~,CDfTi .i.. n CE;i. pa.c i cl,0. d ('2

podE!t"· uso cio p r ó pri ..o COI~pCl. Ilt3aÚc:leÉ·! qu arid o

pessCla pode andar,

(ErvateirCl, 39 anos, Regiào Central) .

.in te\;)Ir" E:\ d o por vários profissionais de I""l:1.vf21

superior, é o que apresenta o discurso mais elaboradCl

Em sua percepçào de saÚde é destacada a importáncia da

CClIr' PCj-"(HE'r1 t.E' i r'i d .i.....•,..i duo _..(H E' :.\.O " ·:;;aúc!f:.'

corno qLl.E.'

(7.~qLli 1 :1. b r i CJ e·:;;, pi, Ir-· i tu",\1

é temporário e depende elE!

(alimentaçào, atividade física, vida .:;1. f E' t i VE:\!1

.1..16



I::iE\ 9 ,J. Ç! i? m E·: t. C • ) "

C:f:!f1 t.ra 1 ) •

concepç~o de saúde dos

Ca.n ri CliTItJ:I. (l, :S I.::=' i:'\n C:)~:5!1 CC\m pCJ L.1. rn po ) n II E~: ";F.!1"i ti "-'-"":;E' b€0!Ti!1 em

pE:l. ~.: com a gente, dormir e CClmer bem, n~Cl sent.ir

LlfH

de nClr!Tia:l.idadeé dificil definir . Saúde é

IV.3 - CONCEPÇ~O DE DOENÇA

A percepç~Cl de doença dCls

qUE~

à exist.ência de dor e a .í n CEi.Pi::I.C .i d ad E:

ele se locCl!Tiover/trabalhar.

0<:;

.1.:1.7



relaç~o com o meio (poluiçào,

E:i i:c 11 ) 11 o "':l.·:;;; pf::' c:to

f.:,.~:;p .1.1r- i tUE:i 1

U.l1iB.

i.ndividual c:1 f?:! U.ITlc1.

ou espiritual a qualquer

CE'ntl.....;::I.l) " II A doença é um mal que afeta tanto

como a espiritual. As vezes a parte

·t:Tl, E~~:;p i r" i t.u aI , <J. cori tE'ce

pe Ioss

entre as pessuas, ou destas com us seres espirituais. O

de desequilíbrio do individuo em relaçào a '5.'3..

ou em relaçào au melO em que \/ i. \/f2 ,

destacado pelus profissionais da medicina

dOE:'nt:.e 1I

p r'",,?t ti C';::I. S:; E!~:;pi i~ i t.uaí '::;,," A doen ç:c\ U.i1i

desequilíbrio fisico , é um efeito uma consequéncia e

que poc:IE:!

E:\~:;pil""itualnu C) .í.n dív í.cíuo

(BE:l.bEJlCJr·i;.:(3.clo:\ LJi'ilbanc:lcl"

cio E·:'.,,:;F:J .i. r" .1.1::.(j II ( I'II~';( t·? .....c:I E·! ..- t;l .::\ n tu, :~;~.i C ":1. rnpo

cluença é uma provucaçào c:leDeus uu ubra ciu malignu, s6

l.1.H



CElinpo L.iITI po ) ,

IV.4 - A CURA

';:;;intomas

dCl que isso, com V'Ci 1 t.::\

cu 1'- ,':1. d .:;;1.

25 anos, Reg.i~Cl Cent~al).

do equilíbrio da relaç~Cl com o p~6prio CCl~po e

hE:'fT) corno CDm CJ mE~ i C\ Dn d f:" \i .i VE':' • Ii Cu t-·.;;:l.'·- é

E,=;ta\!.9.fT) t.o t a I

cumpletamente a volta ao equilib~io. Isto é difícil de

se~ conseguido, puis CJ equillb~io pode se~

logCJ, é uma busca constante, que:' t(~m qU.E~

médic:u"

(HDmeopata, 42 anCls, Campo Limpo).

p ,·-est.ací o t""E":;:;

.:::tcr··E:'cj i tD.i"ii pa ,'-t.i. c i pD.Ç;:~:\Cldo

.1..1.9



pa.ciF'!ntE?, ~ cura, tendo fé,

C ,,:\ 1·-·é:t C t E: t- .1. .::; t; i c a·:::;

que norteiam as concepçbes de s~úde, doença

a) Uma concepç~o mais pragmática e que vê

ni:". impossibilidade de

.í mob iI i. z e d o

o t c , ) o indicador de que a pessoa n~o está com saúdE'.

b) UU.t.' ...·Et percepç~o é a que associa cio

ocorrência do fenOmeno m6rbido a um d 0:!<:;i'=!qU i 1 5..bt- i o

individuCl-ambiente

corn outras pessoas ou com o

C)nd E:' V i.VE:) ..

c ) Uma última, atribui. à

dCJ .í.ri d iviclu o CDm o sobrenatural a CE,U"õC:',

distúrbios, especialmente CJS relacionados à

tri.steza, melancolia, mal-estar E' falta de di.sposiçào.



IV.5 - AS TERAPEUTICAS

Embora n~o considerem suas práticas e as

da medicina oficial imcompativeis, os

resposta a quest~o especifica (que~:::.t.~':(u

14), 57,1 % respunderam afirmativament.e.

D':;:; t:::'I~\/i::í. tei 1....U'5 .,.
d

(Fituterapeuta,40

.;;:\nc)';:::· , CampCl

vem da natureza. O remédiCl vem tudo

da Ej,t::,,) li D mE'LIt.re t:EI.mE,'ntu (~

(Ervateiro, 30 anus, Regi~Cl da Sé ).

Para os médicos homeopatas,

do grupo da medicina alternativa (8 2), a homeupatia é

ma.J..~; eficiente devido ao fato de tratar o paciente ~J ~••
Ut-=

global, restaurando a unidade co ir po ..···E.S;; p i rI. to.

com CJ P<::\ c.i. E) ri t;F:! ,

.1~,:::.1.



homeopatia n~o tem efeitos colaterais e os remédios s~o

m.:3.i·;:;; (Homeopata, 40 anos, Cê:\ITIPO L.impo) . H r-:
j'''!

homeopatia procura descobrir as causas e n~o o E·feito,

d<'.<..i dê mais resultado. O tratamento homeopático n~o

d E:mot"··'J.do como se diz por ai E!

tecno ICJCj ia." Homeopata,37 anos, Campo L.impo).

grupo entrevistado que

pr··i:\ t:i. CElS E!~:; p i I..··i. t.uai ..:;::,

ele) corpo e do espirito é o grande <;;1.1 .iad o

explicaç~o do porquê da eficiência de suas práticas. ~,
••J ..•••\..lU CI

instaura o espaço legitimo •• .1 •••
L! ·~:l corn pF:~t.:én c i.;3.

d i ~:;-I:.::Ln c.::t:\ o , n.~~o

CC) 1o ca, as duas práticas em pé df2 .:l..I]Uê.\:I. dEldE'~

médicos tratar das conseqüências e rJa·:::;

verdadeiras causas das doenças, pois estas se localizam

nê:'. f?::> p i j'-' i t.ua 1 (:':1) lO II ~~ iYl·'::\.1 ~3

Igreja Pentecostal,32 anos, Campo L.impo)

vem do demOnio. As oraçbes conseguem bloquear o mal.

resolve tudo. Quem tem medo é porque nào tem "

( ÜE:' ri Z E·!d (·:·2 .i t··· i::~, LI·)· L,=:l.mpC)Liinpo) ; c:loençc:~

c: 1 :1. n i c; .;;;1. tem problemas que s~o do espirito en co ssto,

Cct,;;;;Ci . .. 1._.
tJ '.:-.:"

M~e-de-Santo do Candomblé,



cada um tem que ficar na sua especialidade. Aos médicos

fa I ta religiosidade.Quando a religi~o nào reconhece

C:.1.~l'nc.1.a C)
.i..

i;.:;:.'

d LI. a :I. .i ssrno q LI. E' t.F:?m qU.€~l

" (Babalorixà da Umbanda,46

L.:i.mpcJ).

entrevistados, de maneira geral,

cau ti21o~;;;c:)·:::;

especialmente os prestadores da medicina popular

sempre ressaltar o caràter de

c:omplementariedade que deve existir entre as

m(·?d i co

(Ervateiro,64 anos, Regiào Central).

prestadores da medicina <::11tl:::,·["··ndt.i.\/d

( C32 ) fordm os que demonstrdram a posturd mais

E'in qU€0~:;t':jo,

f5 i n tum,::·,.·:;;" .s.1::,:'

<:~ rni:."0ci:i.c::i.n.:':·1popuJ":lr··"

Campo L.. i m po ) , I' (:: hc:,m;:·:~opa t.i c:'\ lu t.ó cor"!t ,..-i:'1

fi:! "". q U ,,:1 :I.

assoc:iddó" (Homeopatd,37 anos, Cdmpo Limpo)

ent.revist.ddos do grupo PI'-E'S; tEld Oi ...·

:1.2::::;



r-: ":!'
l'"J 'H)

complementaridade que deve existir entre

êi'f i i..··mD.ndo , sub-repticiamente,

prevalência da atuaçào cio espiritual sobre o

"(J quía mécJ.i c o !'

:i. li C o t'" P o r o urn para 'fazer operaçbes

sou contra os médicos que intoxicam. é para isso que eu

remédios que fazem mal um com C)

(Curandeiro, 65 anos, Campo Limpo).

F'E~t'-qU.nt:.adD-::; êi E~·i'et.iv.i.d<",.de ~;u.a.

(ql...lf.?~:::. t::7:\ol'::.i) 87% dDS entrevistadDs afirmaram que seus

das pràticas do SSNI SàD bastante 'fiéis. Isto

dadas pelos usuàriDs C CI fTI1':'::'1 n t. c:\ d c:\ '5 no

capltulD 111), especialmente dos mf!:!cl i ci.n a

das pràt.i.cas espirituais,cJe que

utilizam das mesmas.

Em respDsta à questào que indagava -::;Dbl~ea·:::;

ql...IE~ u, ~; u..~~1.r iC) ~:::. 21, p ('0 c::l..l.'..··a r"

a maior parte dos prestadDres

%) respondeu tratar-se de mot.i.vaçdes de

pessoal ou cultural (ver anexo 11, p.3).

'i' C) i o b tí.de 7:J.. !,4/',

d c':\ il1E~d.í c i n i:"'\ PC) pu 1 -:::1. t-·

entrevistados da medicina alternativa (G2) e 100 % das



o percentual um pouca abaixa da média obtida na

G 1 e da G 2 deve-se ao fato de que

s~o de baixa custo, C) qUE!

.Â.
1-." _.... :'

a medicina alternativa,

sua vez, possibilita a satisfaç~o de usuários que nào

solucionaram seus problemas utilizando outras práticas;

d CJ

arnp Lo) ..

A unanimidade das respostas obtidas do grupCJ de

práticas espirituais

mCit i v a (;,;:í::'jp~::; C!D'",;usuáriCJs das respectivas

ppssCJal/cultural, dpmCJnstra a i inpei!''' t<~\nc i é:i

U':,:"u,,\r i o ou acreditar quP esta

p r-o b 1.E:'iH,:':l,, com

tratamentos realizados pelos usuáriDs antpriClrmentp a

tratmentos do G 3 gpralmpntp Clcorre '-::' ,.."')::::~ciu

4ª ajuda, ClU seja, no final das trajet6rias) (6).

Em relaç~o a variaçàCJ da demanda (q Ui? <:3tàu

16), 75 % dos prestadures du 88NI , afirmam ter a mpsma

aumentado nos últimos dClis anos (7).

O,,:;,



continuam atribuindo à resolutividade do tratamento com

a razào do crescimento da sua clientela

c orno feitCi anteriormente

(0.' 1" .i. c i t'nC~.i. El) •

o crescimento da demanda por

alternativa foi atribuido, pelos

a uma maiCir divulgaçào destas

pelCis meios de comunicaçào aliada à sua eficiência e

tF~m

aumentadCi, segundo seus prestadores, na mesma proporçào

que aumentaram as doenças do espiritCi. Este aumento se

E:\ urna espécie de confusào f::\ C:Dn(IlTl:L CE\ ,

sCicial, afetiva - que está afetandD a

mu i tE'.

perturbaçào, tem muitas brigas,problemas

d i i: i cu 1d a dec,;

t.udo eI ~". C) u

(lTl(:;:"I"'C:E:,!""l t .i.. 1i ·:=;.mo) C.:;i.mpu

L.i.fnpCi).

Outro o a

OS:·

da medicina popular) dU.fnF2nto

ela demdndd por SUdS prátiC:ds é à divulgdçào buca-d-bocd

pE:? 1os usuários. De fdto, dO



tempo que alguns prestadores estào estabelecidos no

lo c.;:3.1ou prestando serviços pode-se compreender uma

das razbes de sua legitimidade. ( O curandeiro por nós

dos ervateivos entrevistado trabalha no mesmo IDcal

baba10rixá da umbanda

trabalha no mesmo terreiro há 22 anos ,a màe-de-santo

d o c,:~nclomb1é, de 35 anos, dá consultas desde os 20,

(:~t.c:") . Outro fator que garante sua legitimaçào é que,

esta forma de divulgaçào além de torná-los conhecidos,

trabalho sério dos médiuns é o que estimula o bo C <':\ '- <':\ --

boca II (Babalorixá da Umbanda, 46 anos, Campo Limpo).

Com efeito, os prestadores

f:':' 1e (J i do e·:;;t .:::\forma de divulgaçào ou , d.

Para entrevistar alguns

necessário comprovar que nào se t.ratava de nenhum melCl

de comunicaçàCl de massa (jClrnal, revista ou televisào),

caso cClntráriCl nàCl nos cClncederiam a entrevista.

Outro fator que garante a identificaçào das

práticas do SSNI com as necessidades dos usuáriCls é a

linguagem utilizada. Os prestadores (especialmente da

medicina popular e das práticas espirituais) estào mais

e culturalment.e dos usuàriCls. Isto

facilita a descriçào dCls sintClmas



in <3. i. ~::~ ,.
<::l vontade e o prestador entende o que

e a elaboraçào do diagnóstico

condiçbes de entender em profundidade o que

para obter a cura e quais as razdes que levaram a

dí.a qn ósstíc.o ) •

o fato de utilizar a mesma linguagem e de

pequenos problemas do cotidiano faz com que

os usuários passem a acreditar e utilizar

tratamentos. Isto pode ser observado no discurso de um

indi.o, que há 12 anos vende/receita ervas na Praça da

está nervoso e irritado, tem clor-'-"de"'-

cabeça, nào consegue fazer a digestào dlrelto torne:

feita de acordo com .:::\ CioS

5..rid i. ()S

Li prestador de práticas espirituais, por"

olhos da populaçào,

" fiH~:cí :.\.co " qUE' pertence à sua classe social,

linguagem e compartilha com ele sua visào de munclo

sobre a doença e a saÚde, rna.s .Ã.
l:.:'.'

aquE:·J.E'que o aborda em sua t.o tE~I :i.dadE:-, ou

seja, aquele que prncura auscultar, além de seu CCi [r' po ,

t.ambém sua alma (9).



IV.6- o ENTRELAÇAMENTO

Tentamos aprofundar através ~-Ud opini~o dos

prestadores nosso conhecimento sobre o entrelaçamento

entre o 88NI e o 88I realizado pelos usuários através

da utilizaçào das respectivas práticas. Para isto

perguntamos se os pacientes por eles atendidos

costumavam utilizar-se de outros tratamentos ao mesmo

tempo e quais ); qual a relaçào que o prestador via

entre a ampliaçào melhoria na qualidade do

atendimento público e a prática por ele oferecida; se

ele recebia pacientes enviados por outras práticas e se

enviava; e, finalmente, sobre a institucionalizacào de

práticas alternativas: como ele Vla este processo e que

outras práticas (além das já existentes) ele

considerava importante institucionalizar.

Verificamos a existência também de outras

formas de entrelaçamento, como a que se realiza entre

os prestadores (iremos apenas mencionar, uma vez que

nào nos interessa especialmente). Este ~inn--r- de

entrelaçamento ocorre através da utilizaçào de práticas

do 88I pelos prestadores do 88NI e vice-versa. Assim, o

curandeiro por nÓs entrevistado tem seu médico; o
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médico da màe-de-santo com que conversamos f 1'··f2qOf.~ntét o

terreiro de candomblé; um dos homeopatas

jà procurou benzedeiras para resolver um problema um

homeopata declarou atender um médico alopata que
_.-
UI:.::'

(J motI va do PF:"l.o

pEt C i.E~n te'::; o

P I'":l.ncí pal o qU(:"7! iTt.E:i.:i.S

uma vez que este estudo refere-se

USUi3.i·- i o s )

Para a totalidade dos prestadores do ~)SNI

C) ,:; p·:::i e:i Q n t.E~~,; provavelmQnte se utilizam/utilizaram

t.rês outros grupos simultaneamQntQ ou nào)

por ele dQsenvolvida (resposta à questào 18 ). Entre a

mQdicina popular(8 1) e as pràticas espirituais (8 3),

o relacionamento é bastante intenso, uma vez qUE2

do 8 3 receitam banhos e chàs com

Nào obstante, mesmo Qntre os médicos parQce já existir

flexibilidadQ, como pode-se observar na

ache) q U.E' irtE':I. ho 1'" .:"':l. o a ':";.t 1""" E\ 1•• .::\no-::~,Ca.mpo

1....i.i"j\pO).

F'E~r"cJ un tcido·:;;; ql...t.E'

haveria na demanda pela pràtica por ele oferecida, caso

da medici.na oficial fosse estendido

.1. ~::;()



.• J ...•
U t::.' forma gratuita e com boa qu a l icldcle!1

c::.-:r ..~
l ,_I ;1 '.. ,1

ou

CJ::·

c:i El med i cí.n a C)':::; ql...lE~

c:CJ n .,:;i c:1E? I'·· Cl.r:-:::\rn a possibilidade de diminuiçào, embora um

I.quaI (80 %). Estes últimos, dcreditam que

pelo tratamento com ervas independe dd possibilidade ou

de atendimento médico. 1I (.) P E' ::;.S C) ,:::1. ....:: - -"I tl.,.:', pi:?la.

das ervas, prefere este tratdmento'l (Ervateiro,

da Sé, 30 anos).D percentual de respostas do G1 de que

ql.JE'

prestadores. De certa forma, os prestadores da medicina

popula t- .,:,:. i:."! n t F::' ri! :~,E7! pc! 1os I;?

CILU:? i (;iU.ct 1 11 [lu

oí.mí nu.í.rre , porque as pessoas sào dcomodddds e vào no

'f ,!3.c:: i 1 i n d LI.5 t; r- i ci.I .i z dd os ) II

(Fi.toterapeutd, 40 dnos, Cdmpo Limpo).

Cl~,; d.::;;. mE'cI.i. ci na

quP iC;JUc\:I.

(:1.00:-:, )

dpsc::onfiança no didgn6stico cios médicos fdr.1.dm com que

C) paciente continuasse a busC::dr pràticas fflE',dic:ind

:L:~;l



popular ou alternativa" (Farmacêutico, Regiào

hCJmE~Op2\tia

a,CLt PI...i,I") t.I,JY" E•. ) " NCJ futurCJ a alCJpatia vai servir

o que ainda mantém a D,lop<:it,:i..a

1. Lt c: t'.. C)S que a indústria farmacêutica t.em em cima

atuais realmente opt.aram pela homeopatia" (Homeopata,40

f~~1:::,' (J i. '~;(CJ C E' n t 1'- c:l,1 ) " "1",1 <~ rnuí tE\

t"'E.' p 1"" .i.mi..d.:::•. um in <::',i ss

Campo I....impo),," t.o CJUtT<'~,

massagista (dCJ-in)

Campo Limpo)" Como pode-se observar, as declaraçbes dos

entre as pràticas E\lternE\tivas e E\ ITIE'dicina

of i cí.a J. ~ ora ressaltandCJ ser uma opç~o que CJ paciE~nte

dCJ ou

púb li co~:;, tecendo criticas á medicina (,1 'i' i c i a,1.

entrevistE\dos que

grupo das práticas espirituais a sua demanda também nào

nenhuma variaç~o caso houvesse uma C'i(i"iP li<,:\ç~o

C:J f E~ ,.,. t; E:\ e na qualidade dos púb 1 i. c::o~;

saÚde. Esta foi a resposta de 100 % dos en tl''''f':!\;' i.s t<3,do~;.

A justi'fic::at.ivapara estas afirmaçbes baseia-se na fé e

c::on'fiançados usuários na leqitimldade do

:.1.::::;2



e na divisào de competências: médico deve

mas s6 na igreja se consegue a ICi

maioria dos enfermos nos hospitais nào é médico quem

<::lnCiS!1C:::ampoLa rnpo ) , IIE~ qL(e':5t~~C)ele f(l. I!::)'::; pes)'::;oasCiUE;' tF3fn

4'7

qU('!:' VE:'fl'i a.qu:i.é pUI ....qUE~ <:~c:t"'E:'c1:Lt.arn 11 (Curancle:LrCi, 65 anus,

momento que u mal chegue no flsicu. E já existem muitos

estudus sobre a :Lnflubncia da mente sCibre u corpCi. Nós

cum a prevençàCi. N~u é um fatCir màg:Lcu.

t.ratamentu espir:Ltual t.em que ser num

desenvCilv:Lmento espir:Ltual, princ:Lpalmente na

da. (Babalorixà da Umbanda,46

CElmpo Limpei). 11t"·1(:..(j:i. cu l"i;~O

esp:Lr:Ltual. E ulha que tem bastante (problemas) pur ai.

Só nu Juqueri, peIu menus uns 80% s~o problemas dCi

(Màe-de-Santu du CandumbIé,35 anus, CElmpC!

L:Lmpo) "

Perguntados se uutras práticas enviavam

(questào 21) e se us prestadures enviavam

a.

total:Ldade dos entrevistados respundeu afirmativamente

(100%) a ambas as questHes.

P 1""i!!!!S t.ací CJ res mf!:.'(ji c í.n a PC)!=iU1 at·"



geralmente encaminham ao médico (alopata ou homeopata)

os casos considerados muito graves ou quando

consequem identificar do que se trata. Recebem

pacientes indicados por médicos (alopatas e homeopatas,

destes últimos com maior freqüência), por curandeiros,

gente de umbanda e candomblé, benzedeiras e centros

espíritas.

Também entre os prestadores da medicina

alternativa a interrelaç%o intensa. Os

pacientes s%o enviados para psicoterapia, acupuntura ou

para as especialidades homeopêticas.Também s~o enviados

para a alopatia em casos agudos. A medicina alternativa

recebe pacientes da alopatia, das prêticas espirituais,

de psiquiatras e psicólogos, de outros prestadores de

prêticas alternativas ~ das terapêuticas religiosas.

pràticas espirituais 8 ,
} !I dada a sua

especificidade, s%o as que transitam com maior

facilidade entre as outras pràticas. Nos casos em que o

problema foge à proposta de atendimento espiritual

ou que a doença estê em estado muito avançado, enviam

para outras prêticas, tais como médicos alopatas e

homeopatas, psicólogos ou, inclusive, para outros

segmentos mediúnicos das próprias prêticas espirituais.

Os prestadores do 83 recebem pacientes indicados por

pessoas de diversas profissbes: médicos (homeopatas e

alopatas), advogados, psiquiatras, psicólogos, padres
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pessoas que jà =~ utilizaram da pràtica etc.

Sobre a prestaç~o de serviços como homeopatia,

a cu pun t.ura E-:- fit.ot.erapia pelo serviço público

t.otalidade dos ent.revistados .•. 1 _MLI!....I mdn i ·fE'·::; t:oU···-SE'

de algumas pràt.icas, o sistemd de saúde abriu-se e

enxergar o que dS pessoas estavam

C;ElITlpO

L...i..mpo ) n l'El...ln~:\C)voi o nort hurn pr·CiIJIE::iHi:;!.. <"}.i. na Cb ín a desd,?:}

rddiCit.erapia, ultrassCim, até departamentCis de medicina

horne o pc",t .i. cio • CCJm

(Acupuntor, 38 anos, Regi~o Central).

Em relaç~o à incCirporaç~Ci de Ciutras pràticas

p I.:.lb I .i C El ) ,
entrevistados achdm que serla pCisitivo, mas n~o têm

muitCi claro quals sào CiS 1 .í.rní "b:::-s

institucionalizaç~o.

De maneira geral, os prestadores acreditam

Cji...lC- p r·· ,,\ t. i c ",1. .,::;

busca de soluç~o

problemas de saúde poderiam

FOI~c:<.m

especificament.e pràt.icas como a fit.ot.erapia,

( c:lo·····in cromot.erapia além do



conjunto p~àticas ~elacionadas com cr"erlç:a';::;

""€:" 1 .i (J i bE!::; •

Cil...lt,'''DelementD que f Di bastante menciDnadD é

te~apêutica n~o se~ urna

mE:'cii, c:.i n",\o 'f i c i Et 1. 11 Tocí<:;'\ S i:~'::'0 P t'" /;;,\ t; i c ,,:',':'; q U0~' a po pu 1.:;\ ç;;'!:(Cj f:?

uti I iZ';;:II'i"1

institucionalizadas, que E!S t.:ej a

info~mada pa~a pode~ utilizà-las. A atenç~o à saúde n~o

p~ecisa se~ necessa~iamente feita po~ médic:Cjs 11 (Médico

a~:;

pod F:: r i,arn Nos

psí. qui à t.1'"i cos, qUE! ma i o ""i [:,\

da! s6 CClm tratamentos

.U único problema é separar

charlat~es" ( M~e-de-Sant.o do Candomblé, 35 anos, Campo

L"impci)." positivo credencia~ médiuns

acesso a hospitais (independent.e de horàrio de visit.a).

o méd:l,l...lm

I..,,:i..mpo).11 ~3:i.m~I mai.ss

o~ientar, po~que a ma.i..o~pa~t.e tem problemas de clOE'nç.:;\

d o e':;;p:i..,'''.i..t.o p "",e c i,::',el, a t:F,~nd.i.iH E' rlt.o

(Aqente da Ig~eja Pentecost.al 32 anos, Campo L.i..mpo).

Acho que muit.a gente pode~.i.a ajucla~. Us 'de cima

que sO o que vale é 8 est.uclo, que a fé, a ca~idacle e a



pràtica que a gente tem nào vale nada" (Benzedeira, 47

anos, Campo Limpo).

* * *

Com o objetivo de concluir este capitulo

podemos afirmar que:

a) As concepçbes de saúde, doença e cura

dos prestadores ~-uu SSNI sào bastante pr6ximas àquelas

dos usuàrios o que permite a identificaçào destes

últimos com as pràticas oferecidas pelos primeiros.

b) A existência de um mesmo c6digo

lingüístico, a partilha da mesma situaçào de classe

entre alguns agentes de cura e seus usuàrios, aliado ao

consenso grupal que se cria, auxiliam na legitimaçào

das pràticas do SSNI.

c) O entrelaçamento entre os sub-sistemas

é bastante grande, tanto motivado por recomendaçbes dos

prestadores como por iniciativas dos usuàrios.
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NOTAS

1) O universo de prestadores do 81 tornou-se restrito,
uma vez que. de acordo com nossa definiçào, é a
terapêutica que apresenta maior informalidade e que
inclui práticas domésticas.

2) Trata-se de um programa comunitário de resgate das
tradiçbes populares de cura desenvolvido pela Pastoral
da Saúde da Par6quia N. S. Aparecida (Promorar!Regi~o
de Campo Limpo)que propiciou aos agentes a participaç~o
em um treinamento em fitoterapia realizado em Lins-
HF'"

3) O farmacêutico entrevistado
bot~nica, sendo o responsável

possui conhecimentos de

remédios à base de ervas na regi~o

4) !"IONTEF:O "
~d,m,t:~,~ii\!J..\L~~," R 5, C) .:::1f?

F' ti :0a. ~~:.tS.~~.§:.[~.b;.~~~.~:~.
.J ';':',n F:" i r o , [:1r '::1 <:;', 1 ,i

çl"~:~~,::E!.9J::::.çl,,f~.D.l,,:,.
:.t (~~E1~~')!' P " .:;> ~.~~ ..

r',r" • op v c.it; ,

6) Embora as práticas do 8 3 também sejam,
regra, de baixo custo,o fator econOmico fica em segundo
plano. O que as distingue, efetivamente. é a crença
individual e coletiva em sua eficácia.

7) O objetivo desta quest~o era obter um comentário do
prestador sobre o impacto da ampliaç~o do SSI na
demanda do SSNI. Mesmo entre os que acham que o S8I
reduziu o seu alcance nào obtivemos nenhuma resposta
atribuindo a isto as variaçbes da demanda do SSNI.

l~::;E:



homeopatas, do massagista e do farmacêutico.

L.OYDL.P, , M.
M,f.ª~::!.i (;j:.!::),,!ª- fJ.g, ºL~~,~:;j:,J.., FiE' i ri i::i,1.d o (3Li i In c:i,r à I'E! ~,;

Janeiro, (3raal, 1978.

i n ~3a.l!i~"§~.
Corq ,),F~,:io



CONCLUSôES

Após a apresentaç~o dos capitulos III e IV, referentes

à exposiç~o dos resultados da pesquisa com usuários e

prestadores de serviços de saúde, pode-se retomar a

linha de argumentaçâo colocada no capitulo I, com a

proposta do trabalho e no capitulo I I ; com o

embasamento teórico.

Conforme o colocado no inicio, o objetivo deste

trabalho é o de, valendo-se de pesquisas prévias e de

concepçôes distintas, opor-se a uma expectativa teórica

e a uma linha de aç~o politico- administrativa que

persiste na área da saúde, ainda que se possa apontar

-isoladamente iniciativas e posicionamentos de

abertura (como os relatados no capitulo I).

Na verdade os dois sub-sistemas sempre tem

intercambiado - conhecimentos, práticas e pacientes

mesmo que aparente e ostensivamente separados. Assim,

os dois sub-sistemas se equiparam, de certa forma, pela

utilizaç~o efetiva de práticas de ambos, pelos
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usuários.

Por outro lado, o fato de o S5I, único considerado

legitimo pela sociedade atual, racional e tecnificada,

"adaptar" certas práticas do SSNI (conforme o

mencionado no Capitulo I), confere ao SSNI

tipo de t-econhecimento: pelo próprio

sistema oficial.

Este raciocinio nos dá autonomia para colocar os

dois sub-sistemas em pé de igualdade: eles s~o

comparáveis. Foi assim que, na pesquisa, os dois sub-

sistemas aparecem compondo o.sistema de saúde; e que,

médicos e agentes religiosos, por e:{emplo, s~o

identificados como prestadores de cuidados à saúde.

N~o obstante a existéncia deste interc~mbio entre os

sub-sistemas, a aproximacao entre eles ainda é

insipiente : a vis~o dominante dos planejadores e

operadores do sistema de saúde continua dicotOmira.

Este posicionamento, de base fortemente corporativa,

tem em vista, no seu extremo, a medicalizaç~o de todas

as questOes relativas à saúde. Medicalizaç~o significa,

neste conte:<to, a presença do médico em todas as

iniciativas de atenç~o à saúde e em todas as decis~es

14J..



sobre qualquer interferência ou modificaç~o na

capacidade fisica e mental dos individuos.

Como foi exposto no inicio do trabalho, esta postura

tem raizes no modelo hipocràtico - a doença perde sua

condiç~o metafisica e se expOe à dissecaç~o da

linguagem e do e;-;ame o qual adequou-se ao

desenvolvimento das forças produtivas e à

reorganizaç~o do capitalismo, com o sut-gimpnto da

clinica.

Conforme demonstrou Foucalt, a partir dai tornou-se

possivel organizar em torno do individuo um discurso

racional. O saber médico colocou-se assim a serviço de

uma estrutura social que precisava para se reproduzir

apropriar-se do corpo transformando-o em força de

trabalho - e do tempo tempo produtivo-

dos individuas.

Nesta vis~o, o controle que as instituiçOes médicas

tentam exercer sobre as outras formas de atenç~o

saúde pode ser entendido como uma maneira de garantir

sua hegemonia, uma vez que é através deste controle e

da repress~o social realizados pelas instituiçOes que

se fixa o aparelho cultural hegemOnico.



Foi assim que o campo médico institucional

modernizou-se e tecnificou-se rapidamente; passando a

viver sob o domínio dos antibióticos, da indústria

farmac~utica e ele sofisticados equipamentos

computadorizados para diagnóstico e intervenç~o. Isto

teve como conseqü~ncias, a nivel da prática médica~

uma superespecializaç~o e excessiva

medicina.

fragmentaç~o da

Da mesma forma, o domínio de meios curativos t~o

modernos e diversificados, fundados no pt-ogresso

tecnol6gico e na científica, aliado a uma

formaç~o de nível universitário, levou os médicos a

advogat-em para si o monopólio dos cuidados à saúde;

passando a considerar-se os agentes exclusivos da

evoluç~o e modernizaç~o do campo curativo, evoluç~o

esta que significaria, no caso, uma sociedade livre do

curandeirismo, da medicina popular, do fetichismo e de

outt-as práticas "primitivas e atrasadas".

N~o lhes faltava, inclusive, suporte teórico para esta

pretens~o quando se tratava de justificar suas posiçbes

publicamente, utilizando-se do aval cientifico dado

pela teoria da modernizaç~o.

Por este motivo é que se julgou necessário um capitulo

.l·::j·:::!;



(o Capitulo lI), que contrapusesse a vis~o

evolucionista, que dá suporte para a expectativa de uma

sociedade nova~ baseada na racionalidade cientifica;

com outros autores que procuram entender os fenómenos

sociais, principalmente a sobrevivência e a mudança de

atitudes, comportamentos e hábitos, de modo menos

comprometido com uma marcha inevitável e necessária da

no sentido da lógica racional e da

modernizaç~o.

Os autores que nos auxiliam nesta

Bastide, Boltanski, Lévi-Strauss e Foucalt)

contribuem com - além de interpretaçbes teóricas a

análise de questbes que auxiliam o entendimento e a

interpretaç~o da persistência daqueles modos de

tratamento e de práticas curativas, que na primeira

perspectiva classificavam-se como produto do atraso.

Além disto~ fundamentavam teoricamente os estudos

citados Ortiz, Loyola, Montero e Prandi) em que o

projeto deste trabalho apoiou-se e deu sequência.

\De fato, como também se dizia no inicio, este trabalho

procurou pesquisar o comportamento e as motivaçÕes dos

usuários dos serviços de saúde, tendo em vista entender

as razÕes da sobrevivência, em áreas urbanas e



metropolitanas~ do que se convencionou chamar de sub-

sistema n~o-institucional de atendimento à saúde

(SSNI). Sabia-se que o sub-sistema continuava existindo

no Brasil~ desde os primeiros estudos (Ortiz~1979) até

os mais recentes Loyola~1982) 1985)

(Prandi,1991l. E sabia-se que subsistia na França, pais

desenvolvido~ pelos estudos de Luc Boltanski.

As pesquisas sobre o Brasil~ no entanto, referiam-se a

práticas e a usuários bastante especificos do SSNI:

predominantemente de baixa renda e/ou pr-a t í can t.e s de

religibes afro-brasileiras. Esse aspecto deixava espaço

-independentemente do valor intrinseco dos estudos - a

uma possivel tipica da linha

modernizante- no sentido de que estariam

segmentos marginalizados.

A era o estudo de Boltanski

realizado na França - industrializada~ com renda média

alta e bom nivel de escolaridade, tradiç~o

racionalista, informaç~o abundante

contra argumentaç~o

que mais se

à que se

empreender~ já que demonstrava a sobreviv~ncia da

medicina popular mesmo em bairros da classe média

parisiense. Neste ccm t.e x t.o , segundo a argumentaç~o

evolucionista,

ex í.at í.r ,

estas práticas já n~o deveriam mais



Por isso escol hE~u-se S~o Paulo, metrópole

industrializada e que passa por um processo de

terceirizaç~o; e uma área central para aplicaç~o de

questionários~ procurando-se abrangência de práticas e

de condiç~o econõmica. Buscava-se evitar uma

segmentaç~o que per-mitisse classificar a amostra

segundo qualquer estigmatizaç~o. Como se disse no

capitulo I , a ci.dade de S~o Paulo "passa"

cotidianamente pela sua área cen t.ra I e nela se

encontram todos os ti.pos de tratamentos e práticas de

atenç~o à saúde. Para complementar o estudo~ escolheu-

se uma área periférica, conhecida como de baixa renda,

com o objetivo de verificar se haveria diferenças

consideráveis de comportamento em relaç~o à área

central; o que parecia garantir uma alta

de encontrar segmentos diferenciados da

probabilidade

populaç~o de

usuários, se fosse verdadeiro o suposto de que as

práticas n~o-institucionais s~o procuradas apenas por

parcela-::;de ba i x a renda, marginalizadas social e

economicamente. Nessa área, Campo Limpo, havia

curiosidade também para testar o impacto da presença de

um novo hospital municipal na demanda por serviços de

saúde.

Posteriormente~ na tabulaç~o dos dados, dada a

inexistência de variaçbes consideráveis, preferiu-se



constituir uma amostra única, para evitar uma análise

excessivamente detalhada •

A pesquisa com os prestadores de serviços de atenç~o à

saúde n~o-institucionais teve em vista complementar

informaçOes sobre os usuários através do cruzamento de

opiniOes e também verificar de modo rápido a composiç~o

deste campo de prestadores.

A vis~o de mundo, as motivaçOes, a dedicaç~o, a

formação, as expectativas, a adequaç~o ao modelo de

pre~tador - construido através das respostas obtidas e

das colocaçOes dos autores haver maior

identificaç~o entre os prestadores do SSNI e os

usuários, do que entre estes e os médicos alopatas.

Desta forma, tornou-se possivel constatar que:

- o SSNI vem mantendo-se e expandindo-se em S~o Paulo,

com uma crescente diversificaç~o e sofisticaç~o de

práticas, atraindo adeptos de todas as faixas de renda;

- os usuários do SSNI n~o buscam a concorrência direta

com os serviços médicos institucionais, mas sim,

procuram distinguir campos de atuaç~o e de competência

que extrapolam o próprio alcance da ciência;

ao contrário do que declaram adeptos de .linhas
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teóricas evolucionistas e de aç~es modernizantes~ a

procura dos serviços do SSNI n~o se restringe nem se

caractet-iza predominantemente por ser de populaç~o de

balxa renda~ sem ocupaçao fixa ou marginalizada;

- também n~o se caracteriza por ser predominantemente

constituida por populaç~o de origem rural recente;

há um substrato histórico-cultural envolvendo

prestadores de serviços e usuários do SSNI que

propicia as bases da inteligibilidade e de

mútuas;

confiança

os prestadores de serviços do SSNI retit-am sua

legitimidade da aceitaç~o de suas práticas parte

dos usuários~ construindo relaç~es que perduram por

muitos anos~ "campo" de trocas

materiais e imateriais que tende a autonomizar-se;

- saúde~ doença e cura têm significados distintos, no

SSNI, dos significados aceitos no S5I;

as trajetórias desenvolvidas pelos usuários do

Sistema de Saúde demonstram que a procura dos serviços

do 55I se dá caracteristicamente para o que é chamado

de doenças do corpo, graves; a populaç~o entrevistada

prefere o SSNI para doenças do corpo, n~o graves e

do espit-i to.

:.1.. f.j.~::



A partir destas constataçbes pode-se concluir que o

trabalho realizado confirma ª hipótese que serviu de

ponto de partida para a pesquisa~ dentro das

possibilidades de um estudo destas diemensbes~ de

qualitativo e baseado em amostra n~o

estatisticamente determinada.

o Sistema de SaÚde do municipio de S~o Paulo é

consti tuido por dois ciub-sistemas, um insti tucional ~

outro, n~o-institucional. A existéncia do segundo sub-

sistema (SSNI) é devida à preferéncia pelos tratamentos

oferecidos por este para determinados tipos de doenças

e complementar os casos em que a medicina

institucional tem se mostrado insuficiente.

As razÕes dessa preferéncia s~o de ordem histórico-

cultural. Para entendê-las é necessário levar em conta

conceitos tais como o de cultura popular~ em Gramsci~

que serve para captar a raz~o pela qual um corpo de

conhecimentos aparentemente empirico e assistemàtico,

pode servit- de refe'réncia para a pt-eservaç~o de

relaçÕes sociais, cÓdigos de comunicaç~o, de pensamento

e de aç~o para parte considerável da populaç~o; n~o

restrita às camadas de baixa renda. ~ preciso levar em

conta, ainda, como faz Bastide~ que esta

inscreve-se em uma estrutura social que permanentemente



reelabora as condiçOes de sua existência.

Estes conceitos permitem perceber e dar estatuto às

concepçOes de saúde~ doença e cura dos usuários do

SSNI. Sem eles, pode-se cair na interpretaç~o fácil e

simplista de que a emergência de idéias mais

articuladas, mais racionais ou cientificas levariam ao

desaparecimento das práticas~ atitudes e conhecimentos

populares.

Particularmente~ a concepç~o de cura dificilmente pode

ser entendida sem o auxilio da noç~o de eficácia

simbÓlica~ explanada por Lévi-Strauss.

Admitir a cura através da atribuiç~o do mal a um

simbolo partilhado coletivamente~ baseado na explicaç~o

de um ser tido como sabio é algo que~ para o pensamento
. ~convenC1ona~~ refere-se ao campo dos milagres

religiosos ou da feitiçaria.

No entanto, as causas psiquicas das doenças tem sido

um constante desafio para a medicina oficial, que n~o

tem conseguido dar respostas satisfatórias à esta

quest~o. A compreens~o teÓrica possibilitada pela

antropologia de Lévi-Strauss, no entanto, repOe os

fenOmenos nos seus devidos lugares; à medida que

destaca o poder dos simbolos em produzir efeitos sobre

o real.

150



Alerta porém~ Lévi-Strauss, para o fato de que a

eficácia simbólica somente existe quando sustentada por

uma crença coletiva, sem a qual se torna pura técnica.

Assim o poder dos simbolos e das representac~es,

associados ao consenso coletivo expresso em torno da

crença e à possibilidade de se compartilhar, no grupo~

estados de dor, confus~o e ansiedade é o que confere às

práticas mágicas uma linguagem simbólica muito mais

eficiente que a médico-cientifica.

Finalmente, faz-se necessário ressaltar o quanto as

relaç~es médico-paciente influenciam no processo de

cura, o que já pode ser entrevisto na colocaç~o

straussiana de que Quesalid n~o era um grande xam~

porque

grande

curava, mas curava porque era considerado um

xam~. Já se evidenciou aqui a confiança e a

crença como fatores estimuladores de fatores psiquicos

do paciente que determinariam a extirpaç~o do seu mal e

que teriam origem em uma relaç~o satisfatória entre

usuário e prestador.

Boltanski chama a atenç~o sobretudo para a relaç~o de

classe como fator impeditivo da comunicaç~o fluida

entre médicos e pacientes, o que alerta para o fato de

que o médico universitário adquire uma cultura que é a

151



cultura da classe hegemónica. O fenÓmeno pode se

t-epetir~ no entanto, mesmo quando o paciente provém da

classe dominante, levando-se em consideraç~o a

colocaç~o de Foucault, no sentido de que há uma

tendência do médico institucional reelabo~ar a cultura

dominante para servir à sobrevivência do seu grupo

profissional, como grupo pertencente à esta classe.

o estudo empreendido permite concluit- que as

con cepçe!es de saÚd.=o'L doen ça ~ cura da populaç~o

di ferem, substancialm€~nte, da concepç~o médica oficial.

A disputa pela primazia profissional no trato da

quest~o da saúde levado a um acirramento na

definiç~o e preservaç~o de um campo oficial para um

profissonal qUE!, a despeito de todos os avanços

com que tenha contribuido para melhorar estatísticas de

mortalidade e morbidade e, consequentemente, ampliar a

expectativa de vida, deL<a em segundo plano o ser

humano como um todo, reduzindo-o a um conjunto de

6rg~os e funçe!es.

Da mesma forma, a classe médica tem contt-ibuido à

manutenç~o do véu da ilegalidade que foi lançado sobre

o SSNI; n~o obstante sua permanência e

continua,

épocas.

sob as mais variadas formas e em diferentes



Concluindo, coloca-se a necessidade de repensar, no

plano te6rico, a funç~o desta distinç~o ciência/ n~o-

ciência e o lugar que cada uma destas formas de

conhecimento ocupa na estrutura social.

A nivel pragmático, trata-se de considerar e integrar

as contribuiç~es dos dois sub-sistemas, articulando-os

com medidas de ordem politica, econOmica e social.

Nesta perspectiva, os usuários do sistema de saÚde

devem ser considerados n~o apenas receptáculos

passivos das politicas de saÚde, mas sim agentes

sociais dotados de uma cultura e uma percepç~o de mundo

pr6prias.

Trata-se de compreender que o espaço social é mais

amplo e diversificado do que pode ser apreendido na

análise do Estado ou das instituiç~es. Recuperarando as

experiências concretas dos diversos grupos sociais

poder-se-á compreender", para além das determinações de

classe, como agem as especificidades culturais.

Isto trará como conseqüência a percepç~o de que, para

os usuários do sistema de saÚde, o sub-sistema n~o-

institucional, mesmo n~o-oficial, é legitimo.
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ANEXO I

MODELO A: USUARIOS
Roteiro:

Serviço
1__ 1 Medicina Popular 1 1 "Práticas do Espírito"

Medicina Alt~rnativa 1 1 Medicina Institucionalizada

1. Sexo: I_F_1

2. Idade: 0 - 20
21 - 40

+ 41

1 1

1 1

1 1

3. Filhos: 1_5_1
1 N 1

quantos? _

4. Renda - . (valor do SM em Cr$ em /91)

1 0 a 2
1 1 3 a 5
1 __ 1 6 a 10
1 1 + 10

5. Escolaridade: 1 1 lo. Grau incompleto
1 1 lo. Grau completo
1 1 20. Grau incompleto
1 1 20. Grau completo
1 1 Universitário incompleto
1 1 Univeristário completo

6. Religião: frequenta7 1_5_1 1 N 1

7. Local de nascimento: _ area rural
area urbana

8. Profissão: _

1
..,
o,)



9. Assiste TV: 1_8_1
I_N_I

frequência: diária quantas horas? _

1 1 sem~nal quantas horas? _

Tipo de programação: filmes jornais 1__ 1 documentários

1__ 1 novelas variedades 1__ 1 outros

10. Ouve rádio: 1_8_1
I_N_I

Qual o tipo de programação? _
emissora? _

11. Lê Jornais: 1_8_1
I_N_IQual (is) _

frequência _

12. Lê revistas: 1 8 1
1 N 1Qual(is) _

frequência _

13. Frequenta cinema? 1_8_1
I_N_ITipo preferido _

frequência ~ _

14. Teatro? I 8 1
I N I

frequência _

15. Pratica esporte

Qual? _
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16. Tem algum cuidado especial com a saúde , S ,

Se sim qual? análise/terapia ' I

massagem/fisioterapia

restri~ão alimentar/regime
outros ' I _

17. O que você entende por SAúDE?
uma pessoa é saudável?)

( o que e ter saúde, quando

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

18. O que voce entende por DOENÇA?
uma pessoa está doente?)

(o que e ser doente, quando

-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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21. No caso da doença (a,b,ou c) por que você utilizou
tratamento /trajetória? (em sue casos o usuário usa
práticas (razões p/trajetória/motivações)

ACESSO
A cB

1 __ ' 1 __ 1 ' __ 'porque tinha em casal
estava disponível

1 1 Inão tinha como se loco-
mover até o local de
atendimento

1 1

1 __ 11 __ 1 1 __ lporque não tinha opção

1 __ II__ II__ l ou t ro tratamento não
resolveu (qualidade)

11 1 __ lvocê pode dispor/utilizar
facilmente o serviço
(convênio/hospital público)

PESSOAL (concepção)

A B c
1 __ 11 __ 1 1 __ lporque precisava resolver

logo o problema

1 1 1 __ lporque preferiu optar
por um tratamento mais
demorado,porem menos
agressivo/arriscado

1 __ 1 1 __ 1 1 __ 1 porque achava que o
problema não era
grave (ou doença)

1 1 1 1 loutro tratamento nao
re so 1veu
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este
Buais

ECONaNICO
A B C

1 __ 11 __ 1 I__ 'porque é um
tratamento barato

1 __ II__ II__ l Fa lt a de dinheiro
para a medicação

, 1 , , Inão tinha meios
para se locomover

CULTURAL
A B c

, 1 I__ 'porque acreditai
confia que esta
atitude resolva
o problema

1 1 1 __ ltradição familiar



22. Com relação a questão 20 <tipos de ajuda), se assinalou G 1:

Desde quando voce utiliza as seguintes prâticas:

1 __ 1 sempre
1 1 primeira vez
1 1 não utiliza mais

Porque? _

23.a) Com relação a questão 20 <tipos de ajuda), se assinalou G 2:

Desde quando voce utiliza as seguintes prâticas

sempre
primeira vez
não utiliza mais

b) se utilizou HOMEOPATIA:

Desde quando voce utiliza:

1 1 sempre
1 __ 1 primeira vez
I 1 não utiliza mais

Porque? _

Porque? _

24. Com relação a questão 20 <tipos de ajuda),se assinalou G 3:

Desde quando voce utiliza as seguintes prâticas:

sempre
primeira vez
não utiliza mais

Porque? _

25.a)Com relação a questão 20 <tipos de ajuda),se assinalou G 4:

Desde quando voce utiliza as seguintes práticas:

sempre
prLm e i r a vez
não utiliza mais

Porque? _

você abriu mão do(s)

do G 1 e do G 37

b) Ao utilizar tratamento(s) desde grupo,

1 N 1

Porque? ------
------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------
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26. Dentre as práticas/tratamento assinaladas pelo usuário na
questão 20; quais as que lhe proporcionaram maior satisfa,ão?
(listar de I a 5, do mais para menos):

10. _
20. _
30. _
40. _
50. _

por que? _
por que? _
por que? _
por que? ~ _
por que? _

27. Você se utiliza de servi,os públicos de saúde (Pronto Socorro,
postos, hospitais, etc.)

I S I I N I Por que? _

28. Você sabe se há próximo de sua residência e que tipo de
serviço presta?

pronto socorro _

hospital público _

I S I N I posto de saúde _

29. Você sabe o horário de funcionamento das unidades da questão
28:

I S I N I

30. Você sabe quem tem direito a ser atendido em cada uma das
unidades acima?

I S I I N I



31. Como você avalia a qualidade dos serviços prestados pelas
unidades públicas quanto:

ótimo/bom ruim/péssimo não sei
Horário 1 1 1 1

atendimento
dos funcionários

1 1

Médicos 1 1

Obtenção de
informação 1 1

32.Você considera que o serviço público de saúde nos últimos três
anos:

melhorou inalterado piorou

qualidade

acesso 1 .- 1

33. Se a resposta foi
alternativas busca?

que piorou (para a questão 32) que

-------------------------------------------------------------

34. Você sabe se a rede pública oferece 2e~~i~Q5 alte~nati~Q5
(como homeopatia e acupuntura):

1 S 1 1 N I

170



ANEXO 11
. ':,,0

.'.,.,'

MODELO B: (Sistema não-Institucionalizado)

Categoria: Medicina Popular 1 1 Práticas Espirituais
Medicina Alternativa

1-- Prestador

sexo

2- Estado civil 1 _5_ I 1 C 1 1 5 1 1 O 1

3- Filhos 1 5 1
1 N 1

quantos _

4- Idade 0-15
16-25
26-30
31-40
41-50
51-60
60 +

1 I
1 1
1 1
1 1

1 1
1
1

5- Renda (valor do 5M em /91 Cr$ )

0-2
3-5
6-10
+ 10

6- Escolaridade lo.Grau imcompleto 1 1 lo.Grau completo
20.Grau imcompleto 1 1 20.Grau completo
Univer. imcompleto 1 I Univer. completo

7- Local de Nascimento I lárea rural
1 lárea urbana

Local de Nascimento: pai _
mae _

8- Religião ~ frequenta sim

r



9- O que você entende por SAúDE?
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

10-0 que você entende por CURA?
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

11-0 que você entende por DOENCA?
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

12-Você poderia dizer
serviços?

que tipo de pessoas procura os seus

pobres 1 jovens/crianças 1 ___ I maloria de homens
1 classe média 1 1 adultos 1 ___ 1 maioria mulheres
1

li rlcos" 1 __ - 1 idosos 1 1 indiferente
variado 1 ___ 1 indiferente

com curso superior
de instrucio mediana
com pouca instruçio
não sabe

1 I vizinhaça
1 1 outros bairros de São Paulo
I I pequenas cidades prOXlmas
I áreas rurais
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13-Porque voce acha
serviço de cura,

que os paciente5/us~arios procuram
e não outro?

o teu

ACESSO ECON6MICO

A 8 c A 8 c

porque é próximo ,__ ,
de casa e estava dispo-
nível

' __ I porque é um
tratamento
barato

não podem se locomo-
ver até outro local
de atendimento

falta de
dinheiro p/
medicação

' __ I porque não tem outra
opçao não tem

meios mate-
r i a i s p/se
locomover

1 __ 1 outro tratamentos não
resolveram (qualidade0

' __ I os pacientes não podem
dispor/utilizar facilmente
o serviço (convênio/
hospital p~blico)

PESSOAL (concepção) CULTURAL

A B C A B C

para resolver logo
o problema

porque prefereem um
tratamento menos
agressivo/arriscado

porque
acreditam/
confiam que
resolva o
problema

tradição
familiar

porque achavam que o
problema não era
grave (doença)

outro tratamento
não satisfez

1'7~
15



14 - Acha que
eficientes
vezes:

os tratamentos indicados por
do que os dos médicos (alopatas)

você são mais
na maioria das

1 S 1 Por quê? _
1 N 1

15 - O (s) paciente (5) costuma (m) retornar:

sempre 1 1 as vezes nunca

16 - A procura pelos teus servi~os no últimos dois anos.

1 1 aumentou
1 1 permaneceu a mesma

diminui

Por que? _

------------------------------------

17 - H~ períodos em que você nota um aumento de procura pelo teu
serviço (eK.: em alguns meses do ano, épocas de crise,
etc.?)

' I, , Slm Por que? _
~nao --------------------------------------

18 - Os teus pacientes costumam se utilizar de outros tratamentos
ao mesmo tempo que seu tratamento?

1 ' Slm
I 'nao
1 1 fia0 sabe

(Em caso afirmativo) Qual?

Medicina Popular I 1IJ P r~ t i c as do Esp ír i t o IJ

Medicina Alternativa Medicina Institucionalizada
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19 - Você acha que se houvesse atendimento médico (ou
atendimento alopata) gratuito e para todas as pessoas (de
fato) a procura pelo seus serviços •••

aumentaria
permanecerla igual
diminuiria

Por que? _

20 - Hã casos em que envia o paciente para outros tratamentosl
terapias?

' I sim

não

Se sim: a) Em que casos? _
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

b) A quais tratamentos encaminha? _
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

21 - Outras prãticas enviam pacientes?

' I sim

' I nao
(Se sim) Quais? _

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

22 - Você sabe se a rede pública presta serviços de homeopatia,
acupuntura e ervas medicinais?

' I sim

nao

23 - Em caso afirmativo para a questio anterior, como voce vê a
implantação destas práticas no sistema público?
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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24 - Além das práticas
acha que outras
sistema público?
incorporadas (por

existentes (homeopatia, acupuntura), voce
práticas deveriam ser incorporadas ao
Quais práticas você acha que deveriam ser

que?)

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

25 - Os teus pacientes sabem quais são os serviços prestados pela
rede pública?

1 1 sim

-nao

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
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[:- "TIPOS DE DOENÇAS . Tabelo. 9· (20) ~~X TIPOS DE AJUDA"
.- -
,

AJUDA Iª Ajuda 2ª ajuda 3ª Ajuda 4ª Ajud3.

DOEKÇAS GRUPO GRUPO ! GRUPO GRUPO

Gl G2 G3 G4 GI- G2 G3 G4 Gl G2 G3 G4 GI G2 }3 G4
- Idi

-
Graves 19 s ..

,.~º30
1- 6 3 ~

conro Sub- 30 8 1: 6 .3 Z
rrn+'!'11

-ss Nã,o-Gr =I " .q lt 1.
Nº~ .18 .u

~ 1 j
Sub-- 118 11 ~

li li 1 5 1
Total

,.

" ~
-- -

til l2q t 4 '~ 1- ,

5 1~CO:Vili "CORPO" 3
- -

E:3P1RITO
N'2 3

.. J
.. 2 21 i Z

--
-

'fOTAIJ "Espírito' 1/ J i- 2,
~ 121

-
'rOTAL GERAL 1~1, i 41124 - " f ~ ..

~ f Iv 3 f- i-
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