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Resumo 

 
Palmeira, A. T. (2009). Representações sociais de doença crônica: um estudo qualitativo com 

pessoas com diagnóstico de insuficiência renal ou dor crônica. Dissertação de mestrado, 
Programa de Pós-graduação em Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Bahia. 

 

As doenças crônicas não transmissíveis ocupam, atualmente, o primeiro lugar em causas de morte 

no mundo, tanto em países em desenvolvimento como nos considerados desenvolvidos. O 

envelhecimento da população, a melhora no controle de doenças infecciosas, a transformação das 

doenças fatais em crônicas e os hábitos de vida aparecem entre as principais causas para o 

aumento dos índices de doenças crônicas não transmissíveis no mundo, o que inclui o Brasil. 

Apesar de estarem muito relacionadas ao envelhecimento, não são apenas os idosos que passam a 

desenvolver problemas crônicos de saúde. Uma parte da população adulta tem tido as suas 

atividades cotidianas e de trabalho comprometidas por esse tipo de doença, o que indica que as 

consequências do crescimento desses índices não atingem apenas aquelas pessoas que adoeceram 

e que precisaram mudar suas rotinas. Afetam também a sociedade como um todo, já que a 

economia, a organização dos espaços públicos e do setor da saúde, entre outras coisas, sofrem 

impactos diretos. No entanto, a estruturação dos serviços de saúde, além da própria forma de se 

abordar o problema que o paciente traz quando procura esta instituição, estão muito mais 

baseados em uma doença que se apresenta de forma aguda, do que crônica. Este elemento, 

juntamente com a proposta da biomedicina de encontrar a causa e o tratamento etiológico para as 

doenças, influenciam no que socialmente é esperado acerca de uma doença, do tipo de cuidados 

que ela requer e das suas consequências para quem adoeceu e sua família. Entretanto, o cenário 

que uma doença crônica propõem é diferente do que ocorre ao se diagnosticar um problema 

agudo. Mesmo sendo composta por diagnósticos tão diversos, a qualidade crônica de uma doença, 

aglutina elementos que podem ser considerados compartilhados entre diferentes diagnósticos. 

Diante dessas considerações, o presente trabalho tem como objetivo principal investigar quais são 

os elementos que compõem as representações sociais da doença crônica em pessoas com este 

diagnóstico. Como marco teórico têm-se a Teoria das Representações Sociais, que considera os 

aspectos individuais, sociais, culturais e históricos na constituição dos conhecimentos que estão 

presentes no senso comum, os quais são importantes para a compreensão do que se pensa, sente, 

imagina-se acerca deste tipo de doença. Para que o objetivo fosse alcançado, utilizou-se a 

entrevista narrativa com sete participantes, diagnosticados com dor crônica ou insuficiência renal 

crônica. A análise realizada baseou-se na análise de discurso. Os resultados apontam para a 

existência de um discurso socialmente construído acerca das doenças crônicas, que envolve a 
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ambiguidade de ter uma doença e de se permanecer vivo. Em torno desse elemento, outros 

aspectos estão presentes, ancorando e objetivando as representações sociais da doença crônica. Ao 

analisar as histórias, conclui-se que são necessárias novas políticas de apoio a quem possui esse 

diagnóstico, é importante o estabelecimento de programas de saúde que auxiliem quem adoeceu e 

sua família a cuidar das consequências trazidas pela doença, assim como o reconhecimento da 

participação da sociedade no sofrimento de quem adoece e de sua família. 

Palavras-chave: Doença crônica. Cronicidade. Representação social. Psicologia social. Saúde. 
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Abstract 

 

Palmeira, A. T. (2009). Chronic illness’ social representations : a qualitative study with 

people diagnosed with chronic renal failure or chronic pain. Master's thesis, Psychology 

Post-graduation Program, Universidade Federal da Bahia, Bahia. 

The non-communicable chronic diseases occupy, nowadays, the first place in death causes in 

the world, both in developing countries as well as in developed ones. The aging population, 

the improvement of the controlling infectious diseases, the transformation of fatal diseases in 

chronic ones and life styles are among the main causes for increase rates of chronic diseases 

in the world, including Brazil. Despite being highly related to aging, not just the elderly 

develop chronic health problems. Part of the adult population has had their daily activities and 

work compromised by this type of disease, indicating that the consequences of such rates’ 

growth do not affect only those who became ill and needed to change their routines. They also 

affect society as a whole, since the economy, the organization of public spaces and of the 

health sector, among other things, suffer direct impacts. However, the structure of health 

services,  along with the way of treating the problem brought by the patient when he comes to 

the institution, are much more based on a disease that presents itself in an acute way, than in a 

chronic one. This element, together with biomedicine’s proposal of finding the cause and the 

etiologic treatment for diseases,  influence in what is socially expected for a disease, the type 

of care it requires and its consequences for those who fell ill and their family. However, the 

scenario a chronic illness propose is different from what happens when diagnosing an acute 

problem. Although even being composed of so many diagnoses, the quality chronic of a 

disease agglutinates elements which may be shared between different diagnoses. Considering 

these, this work aims to investigate what are the elements that constitute the social 

representations of chronic disease in people with this diagnosis. The theory of social 

representations is the theoretical framework, which considers individual, social, cultural and 

historical aspects in the constitution of the knowledge that are present in the common sense, 

aspects which are important for the understanding of what people think, feel, imagine about 

this type of disease. To achieve the objective, it was used the narrative interview with seven 

participants diagnosed with chronic pain or chronic renal failure. The analysis was based on 

discourse analysis. The results indicate the existence of a socially constructed discourse about 

chronic diseases, which involves the ambiguity of having a disease and being alive. Around 

this element, other aspects are present, anchoring and objectifying the social representations 
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of chronic disease. In the analyzis of the stories, it’s concluded that new policies to support 

those with this diagnosis are needed, it’s important to establish health programs that help 

those who fell ill and their families to take care of them and to deal with the limits posed by 

the disease, as it is also important the recognition of the society’s participation in the suffering 

of the ill people and their families. 

Key-words: Chronic illness. Chronicity. Social representation. Social psychology. Health.  
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Introdução 

 

No mundo atual, observa-se o crescimento dos índices de doenças crônicas em países 

considerados desenvolvidos e em desenvolvimento e este fato, juntamente com as 

consequências deste tipo de problema apontam para a importância de se considerar as doenças 

crônicas enquanto um fenômeno a ser explorado por diversos campos da ciência (Beaglehole 

& Yach, 2003; Yach, Hawkes, Gould & Hofman, 2004, Nissinen, Berrios & Puska, 2001).  

O crescimento da sua incidência ocorre de maneira diferenciada em países diversos, tendo-se 

o controle de doenças infecto-contagiosas e o crescimento cada vez maior das patologias 

crônicas nos países desenvolvidos, enquanto que nos em desenvolvimento, há a presença 

tanto de altos índices de doenças infecto-contagiosas como de crônicas não transmissíveis 

(Yach et al., 2004). O envelhecimento da população aparece entre as principais causas para a 

presença de uma alta incidência de doenças crônicas no mundo, enquanto que a pobreza, as 

condições ruins de saúde e de vida colaboram para a dificuldade de obter-se um controle 

efetivo sobre doenças como a dengue, malária, HIV/AIDS, diarréia e tuberculose, típicas de 

países em desenvolvimento como os da África, América do Sul e sudeste da Ásia (OMS, 

2004a). 

No Brasil, o índice de doenças crônicas vem crescendo ao longo dos últimos anos, 

aumentando a carga de doenças no país. Apesar de ainda existir um número elevado de 

doenças infecciosas, as doenças crônicas têm ajudado a compor o cenário do adoecimento no 

Brasil, sendo uma consequência do envelhecimento da população, dos estilos de vida, do tipo 

de trabalho que se desenvolve e da transformação de doenças consideradas fatais em crônicas, 

entre outros motivos (Lessa, 2004).  

O aumento da incidência desse tipo de doença no país gera impacto em muitos setores, como 

no econômico, uma vez que os cuidados com a doença crônica envolvem o uso de medicações 

e hospitalizações. Também se têm mudanças na organização social, alterando-se rotinas de 

trabalho, organização de tarefas, estrutura de locais públicos, aumento do número de 

aposentadorias por invalidez, entre outras coisas; além de efeitos na organização da família, 

com a reestruturação de papéis, criação de novas rotinas, possíveis mudanças econômicas; em 

aspectos mais individuais, como passar a conviver com mudanças e limites postos pela 

doença; e na própria cultura, que contemplará novos hábitos, significados compartilhados e a 

criação de novos espaços para aqueles que têm uma doença.  
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O crescimento das doenças crônicas no Brasil, juntamente com todas as repercussões geradas 

por ela, exigem a adoção de políticas públicas específicas para se minimizar os impactos 

trazidos por esse tipo de agravo à saúde. A atenção à saúde relacionada às doenças agudas e 

direcionada para a hospitalização não contempla a criação e o reconhecimento de direitos 

voltados para aqueles que permanecem doentes e precisando de tratamento. Além disso, não 

garante o fornecimento de um acompanhamento baseado na cronicidade e na não rotatividade 

dos pacientes, elementos presentes no sistema atual (Strauss, 1987). Estar doente de uma 

patologia crônica implica, algumas vezes, em depender de tratamento oneroso ou de alta 

complexidade, o qual precisa estar disponível e acessível a todos que dele necessitam. 

Políticas públicas que envolvam a cronicidade de um problema de saúde irão facilitar o acesso 

e a permanência das pessoas nos serviços que necessitam, a ampliação dos mesmos, além da 

organização social para isso – existência de transporte público municipal ou intermunicipal, 

incentivo à formação de associações populares que acolham e orientem pessoas com 

dificuldades, melhoria na circulação de informações acerca da prevenção e cuidados com 

diversas doenças, equidade no acesso a benefícios previdenciários, por exemplo. 

No que se refere ao nível mais privado, as rotinas de vida do portador de uma doença crônica 

são muito alteradas e sua família também precisa criar adaptações para a convivência com as 

mudanças. Suas repercussões na subjetividade do seu portador também são inúmeras, 

sofrendo a influência de construções sociais. A partir do diagnóstico, não só quem adoeceu, 

mas também a sua família e seu grupo social precisarão ter acesso a informações acerca da 

doença e de suas repercussões, preparar-se para o que pode acontecer com quem adoeceu, 

rever rotinas, crenças e comportamentos que organizavam a família, mas que têm a sua 

função questionada, tendo em vista as mudanças que a doença impõe.  

Definitivamente, as doenças crônicas ultrapassam a esfera da dimensão orgânica (patologia, 

fisiologia, biologia), alterando níveis de organização individual, familiar e social. 

Consequentemente, organizam-se como um fenômeno que pode ser explorado em muitas 

perspectivas, promovendo uma interface entre os campos da economia, política, medicina, 

epidemiologia, sociologia, antropologia e psicologia, por exemplo, assim como o campo da 

saúde e da doença de maneira geral (Contandriopoulos, 1998). 

No entanto, apesar de sua complexidade e de não ser um fenômeno recente, o campo de 

pesquisas acerca das doenças crônicas ainda está em crescimento no Brasil. Na perspectiva 

médica, os estudos caracterizam-se, em sua maioria, pela investigação de novos tratamentos e 

articulação com áreas afins como a biologia. Apesar de contribuírem com descobertas e 
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discussões necessárias, uma vez que essas doenças trazem um grande nível de sofrimento para 

os seus portadores, eles estão focados em doenças específicas, como o estudo da hipertensão, 

da doença pulmonar obstrutiva crônica, das hepatites, do HIV/AIDS, sem uma maior 

problematização acerca da cronicidade das doenças. 

No que se refere às Ciências Humanas, as Ciências Sociais têm estudado as doenças crônicas, 

considerando tanto um diagnóstico específico (como a medicina) como o aspecto geral da 

cronicidade. Não focam na questão biológica, abordando os aspectos culturais e sociais na 

construção da enfermidade (Bury, 1991; Coelho & Almeida Filho, 2002). Em relação aos 

estudos na área da psicologia no Brasil, a abordagem do adoecimento crônico tem-se baseado, 

em sua grande parte, nas doenças específicas ou nas estratégias psicológicas para lidar com a 

enfermidade. Há inúmeros estudos importantes sobre auto-eficácia, qualidade de vida, 

enfrentamento e resiliência (Rabelo & Cardoso, 2007; Santos, Filgueiras, Chaoubah, Bastos & 

Paula, 2008; Castro & Moreno-Jiménez, 2007) que contribuem para a compreensão deste 

fenômeno sob perspectivas diferentes, mas a manutenção do indivíduo como o foco das 

interpretações, com pouca articulação com outras esferas, não possibilita a colocação das 

enfermidades crônicas em um cenário que promova a ampliação do olhar sobre esse 

fenômeno, a construção e discussão de novas maneiras de abordá-lo ou de implementar novas 

formas de assistir a quem adoeceu e sua família. Uma investigação da doença crônica baseada 

na perspectiva social, sem considerar apenas os diagnósticos específicos, não tem sido um 

enfoque valorizado. 

A Psicologia Social tem grandes contribuições a fazer neste campo, uma vez que dispõe de 

recursos teóricos para identificar as repercussões subjetivas que a doença traz para quem 

adoece, compreender os sentidos individuais relacionados ao adoecimento e os articular às 

construções sociais e culturais sobre a doença. 

Compreender as doenças crônicas contemplando a sua complexidade é ainda um desafio, uma 

vez que há uma carência de estudos que valorizem a experiência de quem possui um 

diagnóstico deste tipo. O reconhecimento e a exploração deste aspecto contribuem muito para 

a composição do fenômeno do adoecimento crônico, tendo em vista que, uma pessoa ao falar 

do que vive, sente e pensa sobre a doença representa o que muitos também experimentam, 

uma vez que em cada sociedade existe um discurso sobre a doença que não é independente do 

que se expressa cotidianamente nas mais diversas relações (médico-paciente, trabalhador 

doente-instituição, pessoa enferma-família, etc).  
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Assim, não apenas se reproduz um discurso médico, mas se formula um saber, atribuído de 

sentido ao fenômeno da doença. Esse saber cotidiano é compartilhado e muitas vezes não 

aparece formulado de maneira clara e explícita, mas, não por isso, perde a sua capacidade de 

interferir objetivamente no comportamento das pessoas e de reforçar, modificar ou construir 

crenças, fantasias e opiniões acerca do fenômeno (Spink, 1994). Dessa forma, torna-se 

indispensável um estudo mais aprofundado sobre esse conhecimento cotidiano que tem o 

poder de interferir nas práticas sociais. 

Este conhecimento, que já foi pouco valorizado, mas que vem, cada vez mais, ganhando 

destaque nos estudos em Antropologia, Sociologia e Psicologia, oferece um olhar não apenas 

baseado no indivíduo, mas no que ele, enquanto componente de uma sociedade, é capaz de 

expressar acerca de uma dada realidade, sendo construído nas inter-relações e modificado e 

consolidado ao longo do tempo, com as mais diversas experiências (Spink, 1993). É nessa 

perspectiva que a Teoria das Representações Sociais surgiu como um marco na Psicologia 

Social (Moscovici, 2003). 

A Teoria das Representações Sociais considera todos esses fatores na elaboração de uma 

determinada representação (fatores intra-subjetivos, sociais, culturais e históricos), que por 

sua vez, podem influenciar comportamentos frente à doença crônica, mantendo ou revendo, 

essas construções sócio-culturais. Assim, investigar as representações sociais de pessoas com 

doença crônica acerca da sua enfermidade oferece recursos para a ampliação da compreensão 

dessas doenças, a partir do momento em que, valorizando o discurso dos sujeitos, explicita 

quais são as construções sociais e pessoais que estão envolvidas nessa enfermidade. Além 

disso, tem condições de ultrapassar a esfera individual e trazer os elementos compartilhados 

que contribuem para a construção do que se vive ao se estar doente e possibilita uma 

interpretação crítica acerca das condições de vida e de cuidados que essas pessoas têm. 

Uma vez que se amplia a compreensão acerca do fenômeno, criam condições de abordá-lo da 

maneira mais apropriada. Por sua vez, isso traz um benefício para as pessoas portadoras dessa 

enfermidade, que passam a receber tratamento e informações mais adequados. No que se 

refere às equipes de saúde, terão mais condições de elaborarem abordagens no tratamento e 

acompanhamento ao paciente com uma doença crônica com mais efetividade. A construção 

de ações, por exemplo, na perspectiva da prevenção (apontado como indispensável na 

abordagem das patologias crônicas) e na adesão ao tratamento (outro ponto crítico próprio a 

este tipo de doença) é facilitada, tendo diretrizes gerais aplicáveis a um número maior de 

doenças 
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Assim, percebe-se que as construções sociais acerca do que é doença crônica não vêm sendo 

investigadas na Psicologia, apesar de possuírem um grande impacto na organização do 

indivíduo e da sociedade para lidar com esse tipo problema de saúde. Estudos desse gênero, 

então, tornam-se indispensáveis para uma melhor compreensão do fenômeno “doenças 

crônicas no Brasil”. Dessa forma, pode-se possibilitar o desenvolvimento de políticas públicas 

mais relacionadas ao aspecto da cronicidade, não se realizando apenas trabalhos específicos 

para cada problema de saúde. Com a mudança no perfil do brasileiro – expectativa de vida, 

número de idosos, incidência de doenças, doenças mais prevalentes etc –, torna-se 

imprescindível rever-se a política de desqualificação da população que adoece e permanece, 

em algum nível, doente. 

O presente trabalho apresenta-se nesta perspectiva, podendo contribuir para a ampliação da 

compreensão deste campo. Tem como objetivo investigar as representações sociais que 

pessoas diagnosticadas com doença crônica têm acerca deste tipo de enfermidade e surgiu da 

proximidade da pesquisadora com o universo da cronicidade das doenças, enquanto psicóloga. 

Nesta prática clínica, a pesquisadora, enquanto psicóloga, identificou que existiam “falas” que 

se repetiam em torno da característica “crônico” das doenças, nas quais o que se destacava era 

a falta da perspectiva de cura e a repetição de uma rotina, em que as pessoas diziam que a 

doença e aquele tipo de vida eram para sempre ou que nunca iriam acabar. Juntamente com 

essas falas, apareciam sentimentos e reações que também mantinham semelhanças a 

aproximações, como raiva, desespero, tristeza e inconformidade com a situação de vida.  

O contato com pessoas diagnosticadas com doenças crônicas também fez surgir o 

reconhecimento do papel da família no acompanhamento a essas pessoas e a importância das 

reações de amigos, familiares e pessoas do convívio social (como colegas de trabalho) como 

tendo muita influência na construção da doença. Nesse sentido, ficou clara a necessidade de 

abordar esse tema em uma perspectiva social, que contemplasse quem adoeceu, sua família, 

seu grupo de amigos, na constituição da cronicidade de uma doença. 

Um outro elemento presente no acompanhamento psicológico a essas pessoas e que chamava 

atenção era a inexistência de um parâmetro para se lidar com as questões relacionadas ao 

trabalho. Enquanto umas pessoas conseguiam trabalhar, outras pessoas não tinham condições, 

mas não lhe era possível conseguir o afastamento pelo INSS ou uma realocação no local de 

trabalho, e outras, mesmo tendo condições para o trabalho, era aposentadas pelo INSS, pois 

não existia uma forma de organização do mesmo que viabilizasse a sua permanência lá. Estas 

questões apontaram para a contribuição da organização social na composição do que se pensa 
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acerca de uma doença crônica e das condições de vida a qual uma pessoa com esse problema 

de saúde deve ser submetida, reforçando a necessidade de abordar o tema pela perspectiva da 

Psicologia Social, em específico, utilizando a Teoria das Representações Sociais. 

Essas primeiras questões inquietaram a psicóloga e a motivaram, enquanto pesquisadora, 

desenvolver uma pesquisa que buscasse justamente os elementos que estão compondo as 

representações sociais de doenças crônicas que, por sua vez, deveriam estar aglutinando 

características destas doenças, apesar das inúmeras diferenças que marcavam os diversos 

diagnósticos. A expectativa era que existissem conteúdos elaborados de forma compartilhada 

em torno da cura e do tempo que justificassem a presença de semelhanças nesses discursos 

sobre a cronicidade, mesmo em doenças tão diferentes. Foi nesse sentido que esta pesquisa 

iniciou-se, obtendo-se resultados que ultrapassaram as expectativas existentes e que 

apontaram para uma diversidade de conhecimentos relacionados à doença crônica que são 

construídos nas inter-relações da cotidianidade. 

Dessa forma, constituiu-se o presente trabalho que foi organizado em sete capítulos. O 

primeiro introduz a discussão acerca dos conceitos de saúde e doença, apontando a 

dificuldade em ter-se uma conceituação geral e que represente também o que cada um 

experimenta com o seu adoecimento. O segundo capítulo refere-se à discussão do tema das 

doenças crônicas, apresentando conceituações e a perspectiva epidemiológica sobre o tema, 

delimitando-se o campo das doenças crônicas a ser estudado. Além disso, apresenta uma 

discussão acerca da importância da cura e da influência do tempo, elementos importantes e 

relacionados à própria característica de cronicidade da doença. 

O terceiro capítulo diz respeito à apresentação do marco teórico desse trabalho, que é a Teoria 

das Representações Sociais, tendo-se as suas definições, funções e elementos constituintes. As 

questões metodológicas da pesquisa são apresentadas no quarto capítulo, sendo no seguinte 

expostas as condições para a construção das narrativas analisadas, além de uma breve 

apresentação das características básicas que compõem os diagnósticos de dor e insuficiência 

renal crônicas e dos participantes da pesquisa.  

O sexto capítulo é composto pela descrição e discussão dos elementos que constituem as 

representações sociais de doença crônica, sendo subdividido em dez partes: vida com doença 

crônica, a existência de uma causa para a doença, o percurso da enfermidade, o tratamento, a 

cura, a contradição de se estar doente e saudável (que retoma a discussão sobre a dificuldade 

de se ter uma definição geral de saúde e de doença), a presença de limites trazidos pela 

doença crônica, a centralidade da doença, a proximidade da morte e a vida tornada 
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obrigatória. Esses elementos são todos resultados das entrevistas narrativas realizadas e 

colaboram na compreensão e na discussão de certos aspectos relacionados ao adoecimento 

crônico. 

Por último, são apresentadas as considerações finais, em que são apontados as potencialidades 

e os limites desse trabalho, assim como discutidos alguns aspectos que não foram 

contemplados no sexto capítulo. 
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1 Considerações acerca dos conceitos de saúde e doença 

 

Este capítulo abordará alguns pontos referentes à discussão sobre os conceitos de saúde e 

doença, a colaboração da biomedicina na construção desses conceitos e a distinção entre as 

terminologias: patologia, enfermidade, doença, transtorno e moléstia. Tem como objetivo 

introduzir a temática da saúde e da doença, apontando apenas para a existência dessa 

discussão que se apresenta como um aspecto importante para a posterior problematização da 

enfermidade crônica.  

A saúde e a doença constituem-se como o foco da atenção em muitos estudos e práticas 

cotidianas, sendo organizadas como elementos que compõem a vida e recebendo grande 

destaque pela importância que assumem diante da trajetória de cada ser humano. No entanto, 

o reconhecimento de sua importância e a dedicação da ciência em investigá-las não é 

indicativo da existência de um consenso em suas definições. 

No que se refere ao conceito de saúde, Caponi (1997) argumenta que uma das relações mais 

antigas é com a palavra equilíbrio, estando presente, por exemplo, já nos textos de Galeno, 

orientando ainda muitas práticas profissionais atuais. No entanto, mesmo quando se fala de 

um equilíbrio dinâmico, pensar a saúde desta maneira é reduzi-la a mecanismos adaptativos e 

ainda mantê-la atrelada à idéia de ausência de doença, uma vez que essa passa a ser, por 

consequência, desequilíbrio. 

Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde (OMS), desde 1948, define saúde como sendo 

“um estado de completo bem-estar físico, mental e social” e “não simplesmente a ausência de 

doença ou enfermidade” (OMS, 2001, p.30). Apesar da grande influência da OMS no que se 

refere à instituição de definições, classificações, controle de doenças e desenvolvimento de 

tecnologia acerca da saúde e da doença, entre outros, a sua definição para este fenômeno vem 

recebendo inúmeras críticas ao longo dos anos. Martínez-Sánchez e Ros (2006), ao abordarem 

a saúde como um valor, destacam que ela se aproxima muito mais de um processo dinâmico 

do que de um estado absoluto. Além disso, colocam que esta definição refere-se a uma saúde 

utópica, a-histórica e subjetiva, uma vez que implica em um estado pleno, consequentemente 

inatingível, e de bem-estar, característica individual, uma vez que é cada pessoa que tem as 

suas noções e sensações de bem-estar.  

No que se refere também à subjetividade dos termos presentes nesta definição, Segre e Ferraz 

(1997) chamam a atenção para o termo “bem-estar”, inserindo outras possibilidades para a sua 
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interpretação como de felicidade e perfeição, destacando que nenhum deles é passível de uma 

descrição objetiva ou existente por si mesma, sempre dependendo da linguagem e da 

experiência íntima de quem a vive. Além disso, a construção de cada sujeito sempre se dá na 

cultura de cada civilização, o que, por sua vez, impõe limites à satisfação plena de todos os 

indivíduos, questionando, para os autores, a possibilidade real desse estado pleno de bem-

estar existir.  

O caráter subjetivo da definição de saúde da OMS, mesmo tendo sido alvo de críticas, é 

inseparável do próprio conceito de saúde e, dessa maneira, qualquer que seja a definição 

adotada, restrita ou ampliada, esta associação permanecerá (Caponi, 1997). A autora 

argumenta que este conceito proposto pela OMS, mais do que impraticável (por ser utópico e 

subjetivo), pode ser politicamente conveniente para legitimar estratégias de controle e de 

exclusão de tudo aquilo que se considera indesejado ou socialmente perigoso, uma vez que no 

pólo do bem-estar encontra-se a convivência social, a capacidade para o trabalho, a vida 

familiar etc; enquanto que no oposto está o contrário patológico, perigoso e indesejado. Para a 

autora, é importante ter sempre em mente que as enfermidades e os infortúnios fazem parte da 

condição humana e não precisam ser pensados em termos de castigo ou crime. Dessa forma, é 

preciso pensar um conceito de saúde capaz de contemplar e integrar a capacidade de 

administrar a margem de risco, de tensão, de infidelidade e de mal-estar presentes, 

inevitavelmente, na vida. 

Outras críticas relacionadas a essa definição trazida pela OMS, como a de Concone (2003), se 

referem à generalidade deste conceito que não condiz com a realidade vivida por cada pessoa, 

uma vez que cada um define saúde de maneira muito particular. Para a autora, uma definição 

de saúde tão geral, ou “ética”, seria demasiadamente artificial, enquanto que uma perspectiva 

“êmica” traria a pluralidade para compor essa definição. Nesse sentido, as noções de bem-

estar e de qualidade de vida dependeriam das escolhas, ponderações e valorizações feitas por 

cada um, agregando-se a elas as questões culturais e sociais. Assim, a saúde e a doença seriam 

experiências que estão ao mesmo tempo dentro e fora, objetivas e subjetivas, pessoais e 

coletivas e universais e culturais. Ainda tratando das múltiplas formas de se pensar a saúde, 

Birman (1999) destaca, ainda, que essa palavra permite uma pluralidade de leituras possíveis, 

sendo marcada por diferentes sentidos, o que indica, mais uma vez, o quanto este fenômeno é 

complexo em termos de perspectivas para ser abordado. 

Assim, Concone (2003), ao propor duas formas de abordar e conceituar a saúde (perspectiva 

êmica e ética) aponta, mais uma vez, para a dificuldade existente na conceituação deste 
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fenômeno: seria mais adequada a perspectiva ética ou a êmica? Em que momento uma seria 

mais apropriada do que a outra? Em relação à dificuldade em se ter definido o que é saúde, 

Coelho e Almeida Filho (2002) destacam a carência de estudos sobre o conceito de saúde, o 

que, para eles, pode indicar a dificuldade do paradigma científico dominante em abordar a 

saúde positivamente. Nesse sentido, Martins (1999), ao tratar da questão dos paradigmas na 

contemporaneidade, aponta para o que ele chama de paradigma da “medicina científica 

ocidental”, cuja maior base é a biomedicina e chama atenção para a possibilidade do 

surgimento de uma medicina científica diferente, que inclua a biomecânica, mas que não se 

reduza a ela, apontando para o surgimento de novos modelos de se pensar a saúde e a doença. 

Como outra possibilidade, Coelho e Almeida Filho (2002) destacam a influência da indústria 

farmacêutica e de uma certa cultura da doença, que direciona o investimento e o interesse em 

pesquisa a um tratamento teórico e empírico da questão da saúde como simples ausência de 

doença. Novos movimentos científicos, a partir da década de 70, passaram a buscar a saúde 

como um objeto científico, o que implica na discussão acerca da promoção da saúde, ao invés 

de se pensar exclusivamente em ações curativas. De acordo com os autores, a proposta atual é 

de se conceber a saúde de maneira positiva, não apenas como a ausência de doença, passando 

para o plano da ação o que se manteve no plano ideológico ou retórico, que é a idéia de saúde 

como um conceito e um fenômeno a ser promovido. 

Assim, ao considerar as perspectivas ética e êmica propostas por Concone (2003), as 

contribuições culturais e a dificuldade em se ter uma definição de saúde (tendo em vista os 

muitos fatores dificultadores), ampliam-se os elementos que são considerados como 

importantes para a construção desse fenômeno, ultrapassando-se a dimensão biológica. Nesse 

sentido, Almeida Filho (2001), ao discutir os avanços na sociologia da saúde, na antropologia 

médica, na abordagem semiológica da saúde-doença-cuidado e na epistemologia da saúde, 

considera que não é possível falar em saúde no singular e sim em muitas “saúdes”, a depender 

do nível de complexidade e planos de emergência em jogo. Os aspectos sociais, culturais, 

psicológicos e biológicos, em sua perspectiva, e também na de outros autores (Good, 2007; 

Birman, 1999; Concone, 2003; Sawaia, 2003), compõem o campo da saúde, questionando a 

hegemonia no paradigma biológico e naturalista e apontam para a existência de outros 

paradigmas presentes na compreensão deste fenômeno que é a saúde, como sugere Birman 

(1999). 

No entanto, como destaca Sawaia (2003), é preciso ter uma ampla compreensão do que se 

considera como sendo saúde não restrita à esfera biológica. Para a autora, isso indica uma real 
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mudança na compreensão do fenômeno e não um simples “remendo conceitual”. É 

indispensável, dessa forma, mudar os pressupostos epistemológicos e ontológicos para aceitar 

os múltiplos e dinâmicos estados do ser e, por consequência, da saúde e da doença. Assim, é 

preciso tomar o corpo como uma poderosa figura simbólica e não apenas como uma máquina 

biomecânica, assim como compreender os elementos culturais na construção de uma doença, 

sem, no entanto, promover o descaso pelo biológico. 

A dificuldade na construção do conceito de saúde também tem repercussões no conceito de 

doença, tendo em vista que ambos compõem possibilidades da vida, mantendo uma relação 

próxima entre si. Nesse sentido, quando, baseada na biomedicina, a doença é compreendida 

exclusivamente como presença de alguma patologia, lesão em algum órgão do corpo, faz 

sentido pensar na saúde apenas como a ausência da doença. No entanto, não é possível reduzir 

nem um nem outro à presença ou à ausência exclusiva da patologia, pois ambos configuram-

se como fenômenos complexos.  

No que se refere à discussão acerca da doença, Coelho e Almeida Filho (2002), ao abordarem 

a construção dos conceitos de saúde, mostraram que, em diversos discursos contemporâneos, 

mesmo ao se tentar defini-la, as abordagens centraram-se na idéia de doença. Assim, na 

sociologia, a teoria do papel de doente de Talcott Parsons, foi muito utilizada, sendo um 

marco neste campo teórico. Estabeleceu uma relação entre o estado patológico e as normas 

sociais, uma vez que considera que a enfermidade pode desviar o indivíduo em relação ao seu 

funcionamento biossocial normal, mas não consiste em um desvio (no sentido estrito de 

violação) das normas da ação social, uma vez que faz parte do papel de doente não poder 

desenvolver certas atividades e colaborar com o tratamento médico, por exemplo.  

Em relação aos modelos de saúde na antropologia médica, Coelho e Almeida Filho (2002) 

chamam a atenção para o fato de que, ao se centrarem na produção de modelos explicativos 

baseados na noção de doença (Byron Good, Arthur Kleinman, Allan Young, entre outros), a 

antropologia médica interpretativa permaneceu limitada ao estudo das práticas curativas e à 

idéia de saúde como ausência de doença, utilizando pouco, por exemplo, do conceito de 

promoção da saúde. Para eles, a teoria dos sistemas de signos, significados e práticas introduz 

“a semiologia popular da enfermidade no próprio conceito de saúde, ampliando desse modo o 

significado da experiência do adoecimento como uma forma de construção simbólica, coletiva 

e compartilhada da subjetividade” (Coelho & Almeida Filho, 2002, p. 322), o que permite o 

reconhecimento de aspectos culturais, sociais, psíquicos na construção do fenômeno da 

doença. 
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Por sua vez, a medicina apresenta outros parâmetros na consideração do que é a doença. 

Longe de compreendê-la como possibilitando o surgimento de papéis socialmente construídos 

ou de reconhecer os diversos aspectos do fenômeno do adoecimento, nas ciências médicas as 

doenças são categorias nosológicas, representantes dos diversos tipos de irregularidades 

funcionais e anatômicas do corpo (Schraiber, 1993). Por ter essa compreensão específica do 

processo de adoecimento, muito pautada na perspectiva biológica, o termo “biomedicina” é 

muito utilizado para fazer referência à medicina, quando analisada por esse prisma. Para 

Camargo Júnior (2003) a medicina ocidental contemporânea configura-se como um campo de 

conhecimento médico típico de um contexto e caracterizado por basear-se especificamente em 

determinadas disciplinas científicas do campo da Biologia. Assim tem, como todo campo do 

saber, uma construção específica acerca de seu objeto, que indica, entre muitos fatores, como 

a sociedade percebe o mesmo fenômeno e, consequentemente, a retroalimenta com mais 

informações acerca de como deve permanecer percebendo-o. A partir de agora, será adotado o 

termo biomedicina para se referir a essa qualidade da medicina de compreender o fenômeno 

da doença sob a orientação da biologia, sem dar destaque aos aspectos psicológicos, sociais e 

culturais desse fenômeno. 

Mesmo sendo mais apropriado fazer referência a certos aspectos da história da medicina 

posteriormente, alguns elementos serão necessários de serem incluídos agora, para que certos 

pontos acerca da biomedicina e da sua forma de definir a doença, possam ser mais bem 

compreendidos. Foucault (2003), em sua obra “O Nascimento da Clínica”, destaca que na 

clínica, a ênfase do trabalho do médico recai sobre a observação do corpo que está doente, 

devendo-se subtrair o indivíduo com as suas qualidades singulares. Isso se deve ao fato de que 

ele é um mero portador da patologia, podendo alterar os elementos constituintes da doença e 

seus sintomas e, portanto, confundir o médico. Consequentemente, o sintoma aparece como 

tendo um lugar de destaque na biomedicina já que é a forma pela qual a doença se apresenta, é 

o que está mais próximo do essencial e, de alguma forma, transcreve o inacessível da natureza 

da doença. O indivíduo é retirado da situação e transformado em doente por ser aquele que 

traz a patologia instalada no seu corpo, mas não é vislumbrado como um conhecedor da sua 

doença, uma vez que não domina os conhecimentos da biologia e da medicina. O foco para o 

entendimento da doença está no sintoma e não no indivíduo ou na cultura. 

Dessa maneira, é possível identificar formas muito distintas de se compreender a doença pelas 

diferentes disciplinas aqui citadas: antropologia, sociologia e biomedicina. Essas diferentes 

formas de entendimento desse fenômeno são resultados das perspectivas que foram adotadas 
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por essas disciplinas e que mostram o quanto ele é multifacetado. Além disso, a dificuldade 

em se definir saúde e de adotar uma conceituação positiva dela, também aponta para a sua 

complexidade, para o quanto a doença tem sido tomada como referência para a construção 

deste conceito e do quanto se considera a doença como o seu pólo oposto. 

Longe de se querer aqui estabelecer uma única definição ou ponto de vista a ser adotado 

acerca da saúde ou da doença, faz-se necessário incluir alguns aspectos teóricos e definições 

trazidos por Georges Canguilhem (1990), na sua obra “O normal e o patológico”, uma vez 

que problematiza as dicotomias já observadas, assim como propõe novas referências a serem 

usadas no estudo desses fenômenos. 

Este autor destaca que a patologia envolve, além da alteração biológica, o sentimento direto e 

concreto de sofrimento e de impotência, a idéia de uma vida contrariada. Acrescenta e 

legitima o papel do sofrimento no adoecimento, destacando que nem tudo que foge à norma – 

anormal – pode ser considerado patológico, mas que esta relação será construída na interação 

e no grau de limite trazido por esta nova configuração. Para ele, a doença não é simplesmente 

o desaparecimento de uma dada ordem fisiológica, mas também, o aparecimento de uma nova 

ordem vital, ou seja, não há uma desordem com a chegada de uma doença, mas sim, a 

substituição de uma ordem (esperada e conhecida) por uma outra ordem, que pode pouco 

servir e que precisa ser suportada. Assim, o estado patológico não pode ser considerado como 

anormal de maneira absoluta, mas apenas quando comparado a uma determinada ordem que 

lhe é diferente, pois não existe algo normal ou anormal em si. 

Além de inserir a temática do sofrimento, admitindo uma esfera pessoal no adoecimento, 

Canguilhem (1990) também dá lugar à construção social da doença quando considera a parte 

relacional da constituição da norma e do anormal na patologia, pois é a relação que torna o ser 

vivo e o meio normais um para o outro. Nesse sentido, Coelho e Almeida Filho (1999) 

destacam que uma indicação desse fato é que, para Canguilhem (1990), o estado patológico 

pode ter um critério universal para todos, mas apresenta estrutura e formas singulares. Além 

disso, para os autores, a teoria de Canguilhem admite a participação de cada sujeito na 

construção de seu adoecimento e da cultura no estabelecimento de normas orgânicas.  

Assim, ao considerar que tanto a saúde como a doença possuem normas e que não é possível 

instituir a princípio que norma é a mais adequada, Canguilhem também defende que a doença 

não é uma variação da dimensão da saúde, pois não pode ser deduzida do seu conteúdo. É, na 

verdade, uma nova dimensão da vida, assim como a saúde. Essa consideração de Canguilhem 

(1990) traz algumas consequências para a discussão dos conceitos de saúde e de doença, uma 
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vez que sempre foram considerados como desdobramento um do outro. Uma delas é que a 

doença pode integrar a saúde, como destacam Coelho e Almeida Filho (2002), quando é 

possível retomar o estado de saúde após a enfermidade. Para os autores, essa concepção 

coloca limites para a idéia de uma saúde perfeita, sem falhas ou doenças, expressando 

diversos padrões possíveis e não meramente adaptativos a uma norma pré-estabelecida. 

Assim, tanto a saúde como a doença são subcategorias da normalidade enquanto norma de 

vida, ou seja, a normalidade está tanto para uma, quanto para a outra (Coelho & Almeida 

Filho, 2002).  

Um outro aspecto também aparece como consequência dessa idéia de doença podendo existir 

na saúde e diz respeito à questão ética. De acordo com Caponi (1997), pensar a saúde a partir 

das variações significa negar-se a aceitar um conceito que se pretende de valor universal e, 

por consequência, indica negar-se a considerar a doença em termos de desvalor ou contra-

valor. Dessa forma, práticas eugenistas não encontrariam respaldo ao se considerar a saúde do 

ponto de vista canguilhemiano. Assim como não seria possível a existência de um padrão de 

saúde a ser perseguido e tomado como única norma (o que diminui a normatividade do sujeito 

e instala, então, uma norma patológica), já que a saúde apresenta-se como uma norma muito 

mais flexível e admite novos padrões de vida (Coelho & Almeida Filho, 1999). 

No entanto, como propõe Canguilhem (1990), mesmo admitindo-se a saúde e a doença como 

subcategorias da normalidade, não é possível colocar a doença no mesmo patamar que a saúde 

em termos de valor, uma vez que ela é um regulador das possibilidades de reação. Para o 

autor, estar em boa saúde é poder ficar doente e melhorar, é como se fosse um “luxo” 

biológico, que não ocorre no estado patológico. Mesmo sendo uma norma, Canguilhem 

(1990) coloca a patologia como uma norma de vida inferior, uma vez que não permite sua 

transformação em uma outra norma e por ter pouca tolerância às mudanças provocadas pelo 

meio. O sujeito que adoece perde a condição de instituir normas diferentes em condições 

diferentes, ficando limitado na expressão da melhor resposta às exigências do meio, mesmo 

quando este já lhe é conhecido. Dessa forma, para o autor, a condição de poder instituir novas 

normas, de abusar da saúde, de ser normativo é o que constitui a saúde e o seu contrário, a 

doença. A concepção de saúde como a capacidade de romper e instituir novas normas valoriza 

a diversidade, a multiplicidade e a capacidade dos seres vivos em serem criativos, o que 

deveria estar sendo mais destacado e debatido pela biomedicina, tendo em vista que uma 

concepção de saúde como esta interfere nas práticas terapêuticas, que, por sua vez, passam a 

ter como foco a saúde e não apenas a ausência de doença (Soares & Camargo Júnior, 2007). 
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Ao destacar a importância da normatividade, enquanto capacidade de instituir normas, para a 

construção do conceito de saúde, Canguilhem (1990) insere a questão da adaptação, da 

autonomia e da dependência na discussão acerca da saúde e da doença. As normas biológicas 

aparecem enquanto parâmetros que, na interação com o meio, irão compor ao idéia de normal 

e de patológico. Para o autor, é a vida em si e não as considerações da medicina que faz do 

normal biológico um conceito de valor, ultrapassando a dimensão estatística (parâmetros 

construídos e que indicam o que é esperado em termos de níveis e de desempenho do 

organismo) colocada por esta disciplina.  

Assim, ao se reconhecer que a doença é também uma norma biológica, adquirindo um status 

de anormalidade apenas na relação com uma situação determinada, a idéia de ser sadio 

também passa a ser compreendida como se constituindo em cada situação. Por sua vez, a 

característica de ser normativo está presente em diversas circunstâncias, caracterizando a 

saúde, pois dá a possibilidade de ultrapassar o normal momentâneo, de tolerar as infrações aos 

padrões habituais e de instituir novas normas em situações diferentes (Canguilhem, 1990). A 

saúde, então, passa a estar relacionada a uma margem de tolerância às infidelidades do meio 

(mudanças nos padrões já conhecidos), o que não ocorre com a doença. 

Partindo-se das considerações de Canguilhem (1990), o homem não se limita ao seu 

organismo, sendo necessário ir além do corpo para se julgar o que é, para ele, normal ou 

patológico. As dimensões do sofrimento, da adaptação, autonomia, relação com o meio são 

constituintes desse processo de tornar-se doente ou tornar-se (manter-se) saudável. Assim, 

como propõem Coelho e Almeida Filho (1999), promover a saúde não se resume a ordenar 

uma série de ações que gerem bem-estar ou que evitem riscos, é dar aos indivíduos condições 

de escolha e de criação. 

Ao se problematizar a saúde como tendo uma margem de segurança e de tolerância às 

infidelidades do meio, aponta-se para a importância de se ampliar essas margens de forma que 

se possa enfrentar da melhor forma as situações inesperadas. Não depende apenas do 

indivíduo exercer essa flexibilidade, mas também da sociedade oferecer condições para que se 

possa enfrentar as dificuldades e os compromissos, inserindo-se a perspectiva política nessa 

discussão. Como destaca Caponi (1997), a conquista e a ampliação dos meios para lidar com 

as circunstâncias é, ao mesmo tempo, uma tarefa individual e coletiva. Assim, como propõe 

Sawaia (2003), se a questão da saúde passa a incorporar a liberdade como um pressuposto, ela 

se torna um indicador seguro da ética social, revelando o cuidado da sociedade com seus 
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cidadãos e, no plano individual, passa a ser vivida como “tensão” entre a potência de padecer 

e de recuperar-se, corporal, emocional e socialmente.  

Mesmo não se podendo adotar uma única perspectiva sobre a saúde e a doença, estes pontos 

discutidos contribuem para a ampliação destes fenômenos e para uma melhor problematização 

acerca das doenças crônicas. 
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2 Construindo o campo da doença crônica 

 

O presente capítulo tem como objetivo principal introduzir o tema das doenças crônicas, 

contemplando três aspectos: apresentação da perspectiva que será adotada nesse trabalho, 

exposição de um breve panorama das doenças crônicas no Brasil e discussão de alguns temas 

que se mostraram importantes para a construção das representações sociais sobre as doenças 

crônicas.  

 

2.1 Delimitando o campo da doença crônica enquanto objeto desse estudo 

A doença crônica, apesar de ter características específicas que a distinguem de outros tipos de 

doenças (como as infecto-contagiosas, estágios agudos de doença, fatais, entre outras), está 

inserida no campo do adoecimento e, como tal, também precisa ser reconhecida enquanto um 

problema de saúde por quem passa a possuí-la, assim como com qualquer outro processo 

patológico. Dessa maneira, o próprio reconhecimento da existência de uma patologia no corpo 

faz parte da construção do adoecimento crônico e, por sua vez, desencadeará uma série de 

ações e reações. Existe neste percurso o reconhecimento de que o mal-estar que se sente 

precisa ser avaliado por um outro mais experiente, o processo de investigação diagnóstica, sua 

aceitação (ou do fato de que se está doente), a busca por algum tipo de tratamento, a validação 

social de que o que se tem é um problema de saúde que inspira cuidados, entre outros 

elementos.  

Neste sentido, Helman (1994) defende que o processo de adoecer contempla tanto as 

experiências subjetivas de mudanças físicas e emocionais como a confirmação dessas 

mudanças partindo de outras pessoas, ou seja, a idéia de que se está doente passa não apenas 

pelo reconhecimento pessoal do mal-estar físico, mas também pelo processo confirmatório de 

outras pessoas de que o que se sente é um “mal-estar” e que, portanto, é necessário recorrer à 

ajuda de outro. Não é possível, consequentemente, fazer o reconhecimento da patologia, como 

propõe Helman (1994), sem a confirmação social de que algo diferente está ocorrendo, dando 

início, na nossa sociedade moderna ocidental, ao processo de busca por ajuda médica. 

Ao se considerar esses aspectos presentes na construção da doença, assim como as muitas 

formas como ela é compreendida e relatada pelos diversos atores sociais (sejam eles os 

profissionais de saúde, o próprio paciente, sua família etc) em contextos diferentes, torna-se 
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importante destacar que há diferenças entre o processo biológico da doença, a compreensão e 

sensação individuais deste itinerário e a construção social desta situação de saúde. Assim, 

Gomes, Mendonça e Pontes (2002) apontam para a existência de diferentes palavras na língua 

inglesa para se referir à doença: “disease”, “illness” e “sickness”. Para eles, “disease” é o 

vocábulo utilizado para se referir à doença como ela é apreendida pelo conhecimento médico, 

“illness” seria ela experimentada pelo paciente e “sickness” indicaria um mal-estar. A 

diferenciação de vocábulos para se referir à enfermidade aponta para a existência de 

fenômenos que são realmente diferentes. Helman (1994) destaca que é possível existir uma 

patologia sem enfermidade, como também o seu oposto, tendo em vista a influência social e 

psíquica na construção do adoecimento (estando presente ou não o próprio processo de 

alteração biológica da patologia). 

Por sua vez, Almeida Filho (2001), ao discutir as condições de possibilidade de uma teoria 

geral da saúde, propõe a fixação de sentido, em português, para alguns vocábulos: “disease” 

como patologia, “disorder” como transtorno, “illness” como enfermidade, doença para 

“sickness” e “malady” para moléstia. Ao desenvolver a sua proposta de modelos de saúde e 

seus planos de emergência, o autor propõe três níveis de emergência (sub-individual, 

individual e coletivo) para a compreensão da saúde e da doença, assim como sete categorias 

de não-saúde, sete modos de saúde e seus descritores. Assim, no plano de emergência sub-

individual, que diz respeito à sua manifestação no nível sistêmico, tissular, celular ou 

molecular, a patologia corresponde à categoria de não-saúde. Já o nível individual de 

apresentação da não-saúde, que diz respeito à manifestação clínica e privada, tem como 

representantes semânticos a patologia, o transtorno e a enfermidade, esta última referindo-se a 

uma construção mais relacionada aos sentidos, significados e experiências de cada um com a 

sua doença, em articulação com o grupo social. O plano de emergência coletivo diz respeito 

aos aspectos epidemiológicos, populacionais e sociais, podendo aparecer nas categorias 

comumente estudadas por esta disciplina como risco e morbidade, mas também na sociologia 

e antropologia, como doença.  

Neste trabalho, procurou-se adotar a terminologia proposta por Almeida Filho (2001), tendo 

em vista a sua abrangência. Será considerado o vocábulo “enfermidade” como uma 

construção de caráter mais individual, subjetivação da patologia, mas com elementos 

compartilhados e influência social na sua constituição; a palavra “doença” para se referir a 

uma construção de caráter mais social, enquanto que “patologia”, “transtorno” e “moléstia” 

serão usados quando em referência ao evento biológico, de maior interesse da biomedicina. 
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No entanto, apesar desse esforço empreendido, ficará claro que, muitas vezes, a distinção 

entre “enfermidade” e “doença” é difícil de ser feita, pois, no próprio discurso de quem 

adoece, o limite entre a influência do social na construção de sua enfermidade ou do 

individual na composição da doença não pode ser claramente identificado. 

No que se refere à enfermidade, Alves (1993) defende que ela está necessariamente ligada a 

uma experiência. Essa experiência é construída a partir de sensações, como a de sentir-se mal, 

mas não se resume a elas. Considera também como compondo essa experiência as ações como 

a de procurar por orientações médicas, reflexões acerca do que se vive, compartilhamento de 

informações, crenças, e a própria historicidade do “eu”. Todos esses fatores constituem, a 

experiência de enfermidade. Por sua vez, Mercado-Martinez, Silva, Herrera, Leal e 

Hernández (1999) consideram a experiência de adoecimento um fenômeno social de natureza 

subjetiva, na qual os enfermos e as pessoas de sua rede social interpretam e expressam um 

conjunto de sentimentos, sensações, alterações físicas e eventos ligados ao adoecimento. Essa 

experiência tem como marco a estrutura, as relações e as significações sociais. Isso não 

significa que deixe de ser um fenômeno de natureza subjetiva, uma vez que se particulariza 

em cada sujeito.  

Muitos estudos na perspectiva da saúde são realizados adotando-se a perspectiva da 

experiência de enfermidade, tendo como destaque as construções teóricas e práticas trazidas 

por Byron Good e Arthur Kleinman, por exemplo, e, posteriormente, como destaca Almeida 

Filho (2001), por Bibeau e Corin com o Sistema de Signos, Significados e Práticas em Saúde. 

No Brasil, como já citado anteriormente, autores como Paulo César Alves também adotam 

essa perspectiva, que é discutida na América Latina de maneira geral (Mercado-Martinez et 

al., 1999). Estudos com esta base teórica são muito importantes na discussão acerca da 

construção da doença; para o reconhecimento dos diversos fatores, para além dos elementos 

biológicos, que a compõem; assim como para a compreensão de muitos pontos de vista sobre 

o fenômeno, tendo em vista o reconhecimento da experiência individual e de sua construção 

coletiva na composição da doença. Dessa forma, alguns autores que adotam essa perspectiva 

serão citados neste trabalho, tendo em vista as suas contribuições para o campo, mas não se 

está adotando a mesma perspectiva teórica, apesar de não serem consideradas aqui como 

divergentes a Teoria das Representações Sociais (TRS) e a da experiência de enfermidade. 

Para um maior detalhamento dessa distinção, ver Alves (2006). 

No que se refere às questões específicas trazidas pela doença crônica, a questão de “viver 

com”, ultrapassando as considerações acerca do “morrer de”, ganham destaque, trazendo para 
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o foco o sujeito da experiência. É justamente quem adoeceu e permaneceu doente que poderá 

falar de como é esta vida com uma enfermidade, inserindo esses novos elementos no campo 

mais amplo de discussão sobre o processo de saúde e doença. A recuperação dessas histórias 

torna-se importante, para Mercado-Martinez et al. (1999), e dar voz aos sujeitos enfermos é 

indispensável em uma abordagem que considera que da patologia já se tem o discurso e o 

saber médicos. Para os autores, é contemplando a experiência sobre como a enfermidade é 

percebida, interpretada, construída e como os sujeitos respondem às suas manifestações e 

efeitos, que se pode contribuir para uma melhor compreensão do fenômeno do adoecimento e 

problematização da organização e democratização do setor da saúde.  

Ao se considerar importante a adoção de outras perspectivas, além da que é fruto do discurso 

da biomedicina, nos estudos sobre a doença crônica, torna-se importante considerar tanto os 

aspectos subjetivos e individuais (que determinam as diferenças) presentes na construção da 

enfermidade, como os aspectos intersubjetivos, que tornam a enfermidade objetiva para os 

outros (Alves, 1993). Ao garantir espaço para esses outros discursos (individuais e coletivos), 

assume-se que a enfermidade não se restringe à experiência privada (Herzlich, 2004), sendo 

intersubjetiva na medida em que quadros de referência sociais são internalizados e 

construídos pelos sujeitos enfermos nas situações de interação social. Dessa forma, a 

construção da realidade do doente considera as circunstâncias materiais, sociais e simbólicas 

que se apresentam para ele. A enfermidade é admitida como fato evidente por si só quando 

inserida no mundo intersubjetivo do senso comum, contemplando-se os diversos discursos 

que constituem esse fenômeno (Herzlich, 2004). 

Considerar o intersubjetivo na construção da doença tem como base articular a situação atual, 

a construção histórica do fato, os aspectos culturais e sociais e a experiência de adoecimento 

do sujeito, não a classificando como uma experiência exclusivamente privada (seja do ponto 

de vista biológico, seja como um fenômeno construído apenas pelo sujeito, sem influência da 

interação). Destacar o aspecto intersubjetivo da constituição da doença crônica favorece o 

reconhecimento de inúmeros aspectos que estão presentes na sua construção simbólica, que 

tem grande influência nas práticas de saúde, e favorece outros discursos além do biomédico. 

Isso tem impacto na organização do setor da saúde, além de ser uma forma mais ampla de se 

abordar o fenômeno, como destacaram Mercado-Martinez et al. (1999). 

As condições crônicas de adoecimento aponta para uma realidade específica trazida pela 

doença e que interfere, nas esferas privadas e coletivas, além de sofrer influência das mesmas, 

tendo relação direta com todos esses níveis do discurso e da construção da doença discutidos 
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anteriormente. Nesse sentido, é notável que as pessoas com patologias crônicas necessitam, 

em sua maioria, de apoio que vai além das intervenções tradicionais da biomedicina, por 

encontrarem, em maior ou menor escala, dificuldades em lidar com os sintomas da 

cronicidade, além das perdas características da velhice, quando é o caso da enfermidade 

ocorrer neste estágio da vida (Trentini, Silva, Valle & Hammerschmidt, 2005). Santos e 

Sebastiani (2003), ao abordarem as inúmeras mudanças na vida trazidas por uma enfermidade 

crônica, colocam ainda que uma pessoa acometida por esta doença está lutando, 

constantemente, para compreender e aceitá-la, para então, conseguir vivê-la.  

Assim como há inúmeros aspectos que compõem o cenário da saúde e da doença, como já 

destacado anteriormente, a cronicidade de uma enfermidade também apresenta múltiplas 

características, havendo uma dificuldade em se adotar um conceito único para patologia 

crônica. De acordo Adam e Herzlich (2001), existem manifestações diferentes e impactos 

diversos na vida de quem tem uma doença crônica, tendo elas sido abrigadas sob essa grande 

categoria “crônico” por terem em comum o aspecto temporal: longa duração. Mesmo 

reconhecendo-se essa diversidade, há esforços para que este fenômeno seja devidamente 

conceituado. Uma definição muito utilizada e que será aqui apresentada é a proposta por 

Zozaya: 

Qualquer estado patológico que apresente uma ou mais das seguintes características: que seja 

permanente, que deixe incapacidade residual, que produza alterações patológicas não reversíveis, que 

requeira reabilitação ou que necessite períodos longos de observação, controle e cuidados. São 

produzidas por processos mórbidos de variada etiologia, que por sua relativa freqüência e severidade, 

revestem singular importância médica, social e econômica para a comunidade. Zozaya (1985, citado 

por Santos & Sebastiani, 2003, p. 149). 

Freitas e Mendes (2007) ao considerarem a importância da conceituação deste fenômeno, 

juntamente com a dificuldade da existência de um conceito único, fizeram um levantamento 

de como a característica “crônico” era utilizada em diversos artigos médicos. Para as autoras, 

esta condição pode ser considerada como uma: 

experiência de vida que envolve a permanência e desvio do normal, causados por patologias que 

acarretam perdas e disfunções, além de permanente alteração no quotidiano das pessoas. Expressa, 

ainda, que essa permanência causa estresse devido à alteração da imagem corporal, necessidade de 

adequação social e psicológica, além de mudança na expectativa de vida (2007, p. 594). 

O conceito de doença crônica envolve, por causa de sua complexidade, elementos que a 

antecedem e que lhe são consequentes. Freitas e Mendes (2007) destacam como antecedentes 

mais frequentes o estilo de vida não saudável, a herança genética, a não aderência ao 



 22 

tratamento, as causas congênitas, os fatores ambientais, psicossociais e econômicos, a idade 

avançada, os acidentes e o avanço tecnológico. Como consequentes, por sua vez, têm-se 

aqueles que são resultantes da condição crônica de saúde. Foram muito citados nos artigos 

médicos e envolveram, em sua maioria, as modificações físicas, sociais e psicológicas, 

mudanças no estilo de vida, incapacidade/inabilidade, necessidade de adaptação e 

enfrentamento, estigma, depressão, necessidade de tratamento contínuo, desordens 

musculoesqueléticas, circulatórias, respiratórias e digestivas e a dependência. 

Diante da análise cuidadosa dos conceitos trazidos por Zozaya (1985, citado por Santos & 

Sebastiani, 2003) e por Freitas e Mendes (2007), é possível identificar alguns elementos que 

parecem ser imprescindíveis para a compreensão deste tipo de doença. Um deles é o aspecto 

temporal, uma vez que o próprio nome que caracteriza a doença remete à questão cronológica. 

Dessa forma, são doenças que têm uma longa duração e, consequentemente, permanência 

duradoura na vida de quem adoece. Além disso, envolvem perdas e mudanças na forma 

anterior de vida de maneira permanente, o que remete à questão dos limites, à necessidade de 

acompanhamento profissional e impactos psicológicos e sociais. Assim, retomando a idéia de 

normatividade proposta por Canguilhem (1990), ao se discutir a doença crônica, questiona-se 

o quanto quem adoeceu permanece normativo, o nível em que essa nova organização impõe 

limites a quem adoeceu, o quanto esta nova norma é inferior à anterior e em que nível ela 

impõe limites e possibilita novos rearranjos.  

A existência de pontos em comum, que aglutinam as diversas doenças em torno de uma 

característica única, que é a da cronicidade, não indica que está se considerando que todas elas 

possuem a mesma dimensão na vida de quem adoeceu. É importante destacar que existem 

inúmeras patologias, com as mais diferentes manifestações e níveis de ameaça à vida de quem 

as possui e que podem ser estudadas justamente nas suas especificidades. No entanto, neste 

momento será priorizado o que há de comum no que é experimentado e construído acerca das 

doenças crônicas, o que não significa dizer que não se estará respeitando a diversidade 

inerente tanto ao processo do adoecer, quanto às características peculiares de cada patologia 

classificada como crônica.  

Dessa maneira, discutir as representações sociais de doença crônica envolverá os elementos 

que a definem e suas repercussões no nível individual e coletivo, uma vez que a idéia de ser 

saudável e ser doente é sempre construída na interação (Canguilhem, 1990). No presente 

trabalho serão consideradas as definições de doença crônica trazida por esses autores e as 

contribuições das diversas esferas da vida cotidiana para a organização desse fenômeno. 
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2.2 Panorama das doenças crônicas no Brasil 

A medicina e a epidemiologia utilizam muitas denominações para as doenças, e não é 

diferente no que se refere às crônicas. Além de serem estudadas por suas particularidades, 

denominadas como hipertensão arterial sistêmica, obesidade, hepatite, entre outras; podem ser 

organizadas em grandes grupos. Estes podem ter como referência a localização anatômica da 

doença (gerando a denominação anátomo-patológico), a questão temporal (crônico-

patológico), a causa do adoecimento (etiopatológico), entre outros motivos para sua 

organização (Cecil, 2005).  

No momento, será adotado o critério temporal, diferenciando-se as doenças infecto-

contagiosas (agudas em grande parte) das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) ou 

crônico-degenerativas, sem cunho infeccioso (hipertensão, diabetes, insuficiência renal 

crônica, obesidade, câncer etc). Diante do foco desse trabalho, as doenças crônicas não-

transmissíveis receberão destaque em relação às infecciosas. É importante considerar que 

algumas doenças infecciosas, como HIV/AIDS, assumem a condição crônica atualmente, 

fazendo com que a dimensão temporal ganhe destaque em relação à classificação de 

transmissibilidade de uma doença, uma vez que as doenças não transmissíveis, transmissível 

persistente, distúrbios mentais e deficiências físicas/estruturais contínuas apresentam 

demandas similares dos pacientes, familiares e sistema de saúde quanto às estratégias de 

gerenciamento (OMS, 2003). Ao longo do trabalho, as expressões “doença crônica”, 

“enfermidade crônica” ou “patologia crônica” serão utilizadas para se referir àquelas não 

transmissíveis. Quando for feita referência à doença crônica transmissível, ela será realizada 

com as expressões “doença crônica infecto-contagiosa” ou “doença crônica transmissível”. 

A literatura aponta para o impacto do crescimento mundial do índice de doenças crônicas. 

Publicações realizadas pela OMS destacam a importância desse tema. Para Nissinen et al. 

(2001), as doenças crônicas são a primeira causa de morte em países desenvolvidos e em 

muitos países em desenvolvimento. Outros autores como Beaglehole e Yach (2003) reforçam 

essa informação, colocando que as duas principais causas de morte em países em 

desenvolvimento são doenças crônicas não-transmissíveis (acidente vascular cerebral, 9,1%, e 

doenças cérebro vasculares, 8,0%). As principais causas associadas ao crescimento das 

doenças crônicas em todo mundo são o aumento da expectativa de vida, a diminuição das 

doenças infecciosas (que tem impacto no aumento da expectativa de vida) e a mudança nos 

estilos de vida (OMS, 2003). Os estilos de vida e o comportamento são elementos 

determinantes para as patologias crônicas, podendo prevenir, iniciar ou agravar esses 
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problemas ou suas complicações (OMS, 2003). Entre os estilos de vida que se destacam como 

contribuindo para o surgimento de doenças crônicas estão o tabagismo, o sedentarismo, o 

abuso de bebidas alcoólicas, o estresse social descontrolado e as práticas sexuais de alto-risco. 

De acordo com o relatório anual da OMS “A Carga Global de Doenças” (2004a), as doenças 

crônicas são a principal causa de morte no mundo (veja a tabela 1). 

Tabela 1 – Causas líderes de morte, todas as idades, 2004 
 Doença ou trauma Mortes 

(milhão) 
Porcentagem 
total de mortes 

1 Doença isquêmica do coração 
 

7.2 12.2 

2 Doença cerebrovascular 5.7 9.7 
3 Infecções respiratórias baixas 4.2 7.1 
4 DPOC 3.0 5.1 
5 Diarréia 2.2 3.7 
6 HIV/AIDS 2.0 3.5 
7 Tuberculose 1.5 2.5 
8 Câncer de traquéia, pulmão e brônquios 1.3 2.3 
9 Acidentes de trânsito 1.3 2.2 
10 Prematuridade e baixo peso 1.2 2.0 
11 Infecção neonatal (a) 1.1 1.9 
12 Diabetes mellitus 1.1 1.9 
13 Doença hipertensiva do coração 1.0 1.7 
14 Malária 0.9 1.5 
15 Asfixia ou trauma no parto  0.9 1.5 
16 Lesões auto-infligidas (b) 0.8 1.4 
17 Câncer de estômago 0.8 1.4 
18 Cirrose hepática 0.8 1.3 
19 Nefrites e nefroses 0.7 1.3 
20 Câncer de colo e retal 0.6 1.1 

Fonte: The Global Burden of Disease, OMS, 2004. 
DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica. 
(a) Essa categoria também inclui outras causas não infecciosas decorrentes do período 
perinatal, exceto prematuridade, baixo peso ao nascer, trauma e asfixia no nascimento. 
Estas causas não-infecciosas são responsáveis por cerca de 20% dos óbitos apresentados 
nesta categoria. 
(b) Lesões auto-infligidas que levam à morte também podem ser referidas como suicídios.  

Apesar de não ser possível fazer uma transposição direta entre as principais causas de morte 

no mundo e as de cada país, tendo em vista as muitas variações por região, é possível 

reconhecer a importância que as doenças crônicas têm na carga global de doenças. De acordo 

com a OMS (2003), as condições crônicas não-transmissíveis e os distúrbios mentais 

constituíram 46%, em 2000, da carga global de doenças, tendo-se a expectativa que essa 

porcentagem atinja 60% até o ano de 2020. 

Isso não significa dizer que as doenças crônicas substituíram as infecções agudas nos países 

em desenvolvimento. Em tais países, existe a experiência polarizada de carga de doença, 

tendo-se um índice crescente das patologias crônicas (Yach et al., 2004). Segundo os autores, 



 25 

o contínuo desenvolvimento econômico dos países contribui para o decréscimo desse tipo de 

doença, sendo, portanto, o fator econômico um elemento importante no manejo dos fatores de 

risco para este fenômeno. Dessa forma, a sua prevalência varia conforme a região, levando-se 

em consideração os fatores de desenvolvimento de cada país, além de sofrer influência de 

outros fenômenos como gênero e idade na caracterização desse perfil de doença (OMS, 

2004a). 

Perspectivas futuras envolvem o envelhecimento da população nos países em 

desenvolvimento, assim como um maior controle das doenças infecciosas, o que gera um 

grande impacto sobre as patologias crônicas. De acordo com a OMS (2004a), é esperado que 

em 2030 as quatro causas líderes globais de morte sejam a doença isquêmica do coração, a 

doença cerebrovascular, a doença pulmonar obstrutiva crônica e as infecções respiratórias 

baixas (incluindo a pneumonia). A prevalência de câncer também crescerá, assim como os 

acidentes de trânsito, os quais subirão para a quinta colocação entre as causas globais de 

morte. 

No que se refere aos índices de doenças crônicas nas regiões brasileiras, Sichieri, Lolio, 

Correia e Everhart (1992), ao estudarem as variações geográficas no padrão de mortalidade 

proporcional por doenças crônicas no Brasil, destacaram alguns fatores intervenientes nesses 

níveis de mortalidade. Para eles, as doenças crônicas são importantes causas de morte em 

todas as regiões do país, sendo a doença isquêmica do coração, a doença cerebrovascular e as 

neoplasias malignas responsáveis por 34% das mortes nas capitais estudadas. Além disso, 

perceberam que quanto maior o nível socioeconômico, maior a mortalidade por doença 

isquêmica do coração e menor por doenças infecciosas. Nesse sentido, dados disponibilizados 

pelo DATASUS apontam para o coeficiente de mortalidade para algumas doenças 

selecionadas (que incluem dois tipos de câncer, doenças do coração e pulmonar, além de 

diabetes mellitus, acidente de trânsito e agressões), no período de 2000 a 2006. Esses dados 

indicam a presença crescente, tanto no nível nacional (Tabela 2) quanto na região nordeste 

(Tabela 3), das doenças crônicas nos últimos anos: 
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Tabela 2 – Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas/ Brasil  

(por 100.000 habitantes) 
Causa do Óbito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Aids    6,3     6,4     6,3     6,4     6,2     6,0     5,9  
Neoplasia maligna da 
mama (/100.000 mulher.)    9,7  

  
10,0  

  
10,2  

   
10,5  

    
10,9  

    
11,0  

    
11,5  

Neoplasia maligna do 
colo do útero (/100.000 
mulher.) 

     
4,6  

     
4,8  

     
4,6  

     
4,7  

     
4,8  

     
4,8  

    
4,9  

Infarto agudo do 
miocárdio 

    
34,9  

    
34,9  

    
35,2  

    
35,5  

    
36,6  

    
35,0  

    
37,2  

Doenças 
cerebrovasculares 

    
49,9  

    
50,2  

    
50,0  

    
50,3  

    
50,8  

    
48,9  

    
51,7  

Diabetes mellitus     
20,8  

    
20,3  

    
21,0  

    
21,2  

    
21,9  

    
21,9  

    
24,1  

 Fonte: DATASUS, 2009. 
 

Tabela 3 – Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas/ Nordeste 
(por 100.000 habitantes) 

Causa do Óbito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Aids      

2,4  
     

2,6  
     

2,7  
     

2,8  
     

2,8  
     

2,9  
     

3,1  
Neoplasia maligna da 
mama (/100.000 
mulher.) 

     
5,2  

     
5,2  

     
5,7  

     
6,0  

     
6,4  

     
7,0  

     
8,2  

Neoplasia maligna do 
colo do útero (/100.000 
mulher.) 

     
3,9  

     
4,1  

     
4,3  

     
4,3  

     
4,5  

     
5,1  

     
5,5  

Infarto agudo do 
miocárdio 

    
20,6  

    
22,7  

    
23,6  

    
24,5  

    
26,5  

    
28,4  

    
32,8  

Doenças 
cerebrovasculares 

    
36,7  

    
39,7  

    
40,6  

    
41,5  

    
42,8  

    
45,5  

    
51,7  

Diabetes mellitus     
17,7  

    
18,8  

    
19,6  

    
20,1  

    
21,9  

    
23,6  

    
27,1  

   Fonte: DATASUS, 2009. 

Estes dados indicam que não há regionalização ou mesmo concentração exclusiva deste tipo 

de agravo em regiões do Brasil. Fatores como aumento da expectativa de vida e do índice de 

sobrevivência das crianças colaboram para o crescimento das doenças crônicas não-

transmissíveis (Beaglehole & Yach, 2003), estando estes dois aspectos presentes tanto em 

países desenvolvidos, como naqueles em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. 

No entanto, a existência de índices cada vez maiores de doenças crônicas em um país não é 

indicativa de controle das doenças infecciosas, como destacam Yach et al. (2004). Para os 

autores, é possível a experiência polarizada e dupla das doenças infecciosas e crônicas não-

transmissíveis, que é o que ocorre em grande parte dos países em desenvolvimento. Isso 

aponta para o conceito discutido por Abdel Omram já em 1971, que é o da transição 

epidemiológica (Omram, 2005). Esta, como sugerem Schramm et al. (2004), é a mudança nos 
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padrões de morte, morbidade e invalidez que caracterizam uma determinada população, e 

ocorrem em conjunto com transformações sociais, demográficas e econômicas. A experiência 

de países desenvolvidos aponta para a transição do predomínio das doenças infecciosas para 

as doenças crônicas não-transmissíveis.  

No entanto, para os autores citados acima, a situação do Brasil frente à transição 

epidemiológica apresenta-se como específica. Há uma superposição entre as etapas nas quais 

predominam as doenças transmissíveis ou infecciosas e as doenças crônicas. Não há uma 

unidirecionalidade no controle ou no crescimento de um desses tipos de doença, o que 

caracteriza a contra-transição. Além disso, os autores destacam que há diferenças nas 

situações epidemiológicas das regiões do país, indicando uma polarização epidemiológica. 

Essa situação complexa exige do Estado tanto ações para o controle das doenças 

transmissíveis como para a prevenção das patologias crônicas. 

Uma das mudanças que ocorreram no Brasil e que contribuiu com o aumento das doenças 

crônicas e para o desenvolvimento da chamada transição epidemiológica foi o envelhecimento 

da população. De acordo com dados do censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em 2002, “...a proporção de idosos vem crescendo mais 

rapidamente que a proporção de crianças: de 15,9% em 1980, passou para 21,0% em 1991, e 

atingiu 28,9%, em 2000” (IBGE, 2002, pp. 11). A população que possuía 60 anos ou mais, no 

censo realizado em 2000, era de 14.536.029 pessoas, contra 10.722.705 em 1991. Esse 

aumento foi resultado do crescimento vegetativo (diferença entre taxa de natalidade e de 

mortalidade) e do aumento gradual da esperança média de vida. 

Entretanto, não são apenas os idosos que desenvolvem doenças crônicas. A presença deste 

tipo de doença em outros níveis da população também é marcante, tendo destaque para a 

população em idade produtiva (Moura, Carvalho e Silva, 2007). Nesse sentido, a OMS (2003) 

destaca que as doenças ou incapacidades resultantes de traumas em 2002 foram responsáveis 

por 14% da carga global de doença, sendo mais frequentes na faixa etária de 15 a 44 anos, 

entre homens, e diz respeito aos acidentes de trânsito, violência e lesões auto-infligidas. De 

acordo com o levantamento realizado por Moura et al. (2007), junto ao Instituto Nacional de 

Seguro Social (INSS) de Recife, os benefícios concedidos nas categorias auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez somaram 51% dos benefícios concedidos em 2004. Eles destacam 

que tais benefícios foram liberados para pessoas em idade produtiva e com doenças 

resultantes do processo de industrialização e urbanização. Apontam que as doenças crônicas 

destacam-se, na sua maioria, como incapacitantes para o trabalho, sendo comum, 
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inicialmente, o afastamento temporário das atividades laborais, podendo ser seguido por 

situações de invalidez, que determinam a aposentadoria precoce. Considerando-se as 

informações estatísticas relativas à segurança e saúde ocupacional referentes ao ano de 2006, 

foram contabilizadas 26.645 doenças relacionadas ao trabalho, e parte dessas doenças e 

acidentes de trabalho resultaram em afastamento das atividades laborais – 440.124 afastados 

devido à incapacidade temporária, 8.382 por incapacidade permanente e 2.717 foram a óbito 

(Previdência Social, 2006). Os gastos nessa área, além da quantidade de casos e da gravidade 

apresentada como consequência das doenças resultantes do trabalho e de seus acidentes 

apontam a necessidade de implementação de políticas públicas voltadas para a prevenção e 

proteção contra os riscos que o trabalho pode trazer. 

Como panorama geral das doenças crônicas não-transmissíveis, Moura et al. (2007) destacam 

que 75% da população brasileira adulta é acometida por este tipo de problema de saúde e que 

os estilos de vida, as exposições no ambiente de trabalho e o sedentarismo aparecem como 

principais fatores de risco para esse tipo de problema de saúde. Lessa (2004), por sua vez, 

salienta que as doenças crônicas geralmente aparecem após um longo período de exposição 

aos fatores de risco e permanecem assintomáticas por um longo tempo, sendo diagnosticadas 

quando já estão em estágio avançado. 

Esses aspectos, juntamente com a dificuldade dos países em desenvolvimento de deterem a 

carga da doença crônicas nas populações, apontada por Yach et al. (2004) e Moura et al. 

(2007), contribuem demasiadamente para a construção de perspectivas pessimistas para o 

Brasil.  

De acordo com Lessa (2004), a prática médica brasileira é pautada, basicamente, no modelo 

curativo, dando preferência pelo atendimento e tratamento em serviços de emergência e 

urgência, o que aumenta o número de hospitalizações. Essas práticas elevam os custos e não 

favorecem as mudanças necessárias. A autora coloca que, baseado em estimativas do IBGE, o 

Brasil, em 2050, terá 18% de sua população com mais de 60 anos.  

Se, de acordo com Schramm et al. (2004), a causa de morte por doença crônica não-

transmissível no Brasil, em 1998, era de 66,3%, com o envelhecimento progressivo da 

população, manutenção dos tipos atuais de atividade laboral e de cuidados com a saúde, como 

estará a situação do Brasil no que se refere à mortalidade por doença crônica em 2050? E os 

afastamentos e as aposentadorias por invalidez? 
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No que se refere aos custos atuais, Schramm et al. (2004) destacam que eles são cada vez 

mais crescentes, não apenas pelo aumento da incidência da doença na população, mas também 

pelas complicações advindas da doença crônica. Cerca de 40-60% de amputações não 

traumáticas são realizadas em pacientes com diabetes. Além disso, outra complicação comum 

para esses pacientes que têm diabetes é a insuficiência renal crônica (IRC), tendo um impacto 

direto na economia brasileira. 

Os agravos advindos da doença crônica não-transmissível têm uma enorme consequência 

econômica, não apenas pelo investimento em hospitalizações e tratamentos, mas também pela 

concessão de benefícios previdenciários e perda de mão de obra qualificada. De acordo com a 

OMS (2004a), quando há um mau gerenciamento das condições crônicas de saúde, os 

encargos tornam-se excessivos, não se reduzindo aos gastos com tratamento médico. Estão 

envolvidos diretamente o paciente e sua família, que pagam os custos econômicos 

mensuráveis; as organizações de assistência à saúde, que cobrem despesas referentes ao 

atendimento médico; os profissionais de saúde que se sentem frustrados em relação à sua 

atividade profissional e ao trabalho de gerenciamento das condições crônicas; os 

administradores dos serviços de saúde que passam a estar insatisfeitos com os resultados dos 

serviços e o desperdício de recursos e os governos, empregadores e sociedades que padecem 

em virtude da perda de mão-de-obra, incapacidade e morbidade relacionadas às condições 

crônicas (OMS, 2004a). Para Schramm et al. (2004), a prevenção das doenças crônicas é de 

grande importância para a manutenção do desenvolvimento do país.  

Torna-se necessário investir em vigilância epidemiológica, como propõe a OMS e no 

desenvolvimento de medidas capazes de conter o avanço desse tipo de problema (Lessa, 

2004). A dimensão territorial do Brasil e a inexistência de dados epidemiológicos mais 

seguros e fidedignos acerca da incidência e prevalência das doenças crônicas no país são 

elementos dificultadores da vigilância epidemiológica, bem como da prevenção e controle de 

suas consequências (Lessa, 2004).  

De maneira geral, o mau gerenciamento dos problemas de saúde estão relacionados a diversos 

fatores, dificultando a atenção e o controle das enfermidades crônicas. Aparecem como 

principais aspectos a manutenção do foco de atenção nas doenças infecto-contagiosas; poucas 

políticas públicas voltadas para as doenças crônicas; menor investimento financeiro para o seu 

controle quando comparados com outros tipos de enfermidades; a pouca articulação entre a 

severidade do problema e o que é discutido nas Universidades; a pouca prioridade dada ao 

tema pelas agências financiadoras; a política pouco compreensiva do Banco Mundial em 
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torno da temática; a pouca efetividade do trabalho das ONGs em torno das doenças crônicas, 

além da dificuldade de se compreender que este fenômeno não ocorre apenas nos idosos, de 

se re-orientar as práticas em saúde direcionadas das doenças agudas para as doenças crônicas 

e de se perceber que as doenças crônicas não são o resultado exclusivo de maus hábitos 

individuais, sendo também consequência de práticas culturais e sociais que precisam ser 

revistas como um todo (Yach et al., 2004; Beaglehole & Yach, 2003). 

Ao se considerar as doenças crônicas não-transmissíveis como um problema de saúde pública, 

faz-se necessária uma reestruturação do sistema nos níveis básico e hospitalar, com o objetivo 

de promover a prevenção, o diagnóstico e o tratamento precoce das incapacidades geradas por 

este tipo de doença (Schramm et al., 2004). Dessa forma, estudos acerca dessa temática são de 

grande importância. Apenas explorando o campo das doenças crônicas, que se configura de 

maneira complexa, é que se torna possível uma ação efetiva sobre o seu controle e sobre as 

consequências. 

 

2.3 Aspectos envolvidos na construção da doença crônica 

Diante da definição de doença crônica já apresentada, de seus impactos epidemiológicos e de 

suas repercussões na esfera social, torna-se importante tecer algumas considerações acerca de 

outros elementos que compõem o terreno das doenças crônicas, ultrapassando as suas 

definições e prevalências, mas utilizando esses aspectos como básicos para se pensar a 

construção desse tipo de agravo à saúde. Ao se considerar a definição de patologia crônica e 

suas repercussões, inicialmente, dois aspectos se destacam: a inexistência de uma terapêutica 

que promova a cura e a durabilidade da doença. Assim, nesta última parte deste capítulo, 

serão discutidos esses dois tópicos, com o objetivo de compor um cenário mais complexo em 

torno desse tipo de doença, tendo em vista o nível de consequências decorrentes de sua 

existência, minimamente apresentadas na seção anterior. 

 

2.3.1 A cura: sua construção na biomedicina e sua importância atual 

Como já foi discutido anteriormente, há uma grande dificuldade em se ter um conceito de 

saúde e de doença que sejam expressivos do que cada um vive enquanto experiência de 

padecimento e, ao mesmo tempo, geral e presente nas mais diversas culturas. No entanto, 

mesmo com a discussão acerca dos sentidos e significados que a saúde e a doença podem ter, 

há um predomínio de certas idéias e práticas nas diversas culturas, uma vez que há em cada 
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sociedade um conjunto maior de afirmações que conformam uma determinada visão acerca 

das manifestações do processo saúde-doença, mesmo que sofram interferências de 

experiências mais individuais (Bonet, 2004). A cultura ocidental moderna baseia-se nas 

explicações biológicas para o adoecimento, tendo o modelo biomédico como principal guia 

para o tratamento dos processos de saúde-doença, legitimando certas práticas e não atribuindo 

valor a outras que não compartilham da mesma base (Bonet, 2004; Kirmayer, 2003, 2004; 

Luz, 2003).  

Nesse sentido, os tratamentos e os objetivos destes são estabelecidos de acordo com o que a 

racionalidade biomédica propõe, estruturando o que se toma como ideal de saúde. É partindo-

se deste ponto que a cura ocupará um espaço na discussão acerca deste processo de 

adoecimento e de recuperação, tendo em vista o seu papel importante na medicina ocidental 

moderna, constituindo-se não apenas como um objetivo frente à doença que se instalou em 

um corpo, mas também como uma função de grande importância da medicina na sociedade 

atual (Helman, 1994; Donangelo, 1979). 

No entanto, como destaca Bonet (2004), não é possível compreender a importância da 

biologia para a biomedicina sem analisar o processo social que levou a medicina a se 

desenvolver como uma disciplina cientifico-racional. Para esse autor, os séculos XVI e XVII 

foram de grande importância para a mudança na ciência, deixando-se a perspectiva 

contemplativa e religiosa e se adotando a perspectiva ativa e racional, juntamente com um 

pensamento metódico. Alguns valores individualistas como a importância da racionalização e, 

consequentemente, o afastamento do sensível; a fragmentação dos domínios e a 

universalização dos saberes; assim como a importância da interiorização e da psicologização 

dos sujeitos contribuíram decisivamente para a busca de uma ciência racional, material, 

experimental e para a construção de um sujeito atomizado e individual, não mais tomado 

como um homem não diferenciado de uma trama comunitária (Camargo Júnior, 2003; Bonet, 

2004; Foucault, 2003). 

A medicina moderna nasceu no fim do século XVIII, quando retornou o seu foco de estudo ao 

visível e perceptível (Foucault, 2003). O olhar e o esquadrinhamento do corpo marcam a 

objetividade científica. A anatomia-patológica assumiu um destaque neste esquadrinhamento, 

pois, diferentemente da “Medicina das Espécies”, propõe não apenas uma relação de 

proximidade na construção das doenças e no agrupamento delas, mas formas patológicas 

gerais, com grandes famílias de doenças, construindo uma história das alterações comuns a 

cada sistema (Foucault, 2003; Telles, Antoun & Arêas, 1993). Tecidos semelhantes, 
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independente da parte do corpo, passaram a ser compreendidos como podendo desenvolver 

doenças semelhantes, não sendo o espaço a condição única para a construção de um grupo de 

doenças. A dissecação dos cadáveres possibilitou esse esquadrinhamento e foi, de acordo com 

Marzano-Parisoli (2004), um desdobramento da compreensão do corpo como máquina. 

A medicina que se desenvolveu a partir dos conhecimentos da anátomo-clínica, para Camargo 

Júnior (2003), é uma medicina do corpo, das lesões e das doenças. No fim do século XVIII, a 

anatomia patológica passou a se ampliar e o fenômeno do adoecimento foi organizado como 

lesões celulares que se traduzem em doença. Marzano-Parisoli (2004) destaca que essa 

redução da doença a fenômenos puramente biológicos desqualificou a experiência do doente, 

que, por sua vez, passou a ser visto como o portador da doença e como alguém que, com a sua 

subjetividade, poderia confundir o médico na compreensão exata dos sintomas (Clavreul, 

1983; Kirmayer, 1988; Foucault, 2003). Os órgãos, por sua vez, como destaca Foucault 

(2003), são apenas o suporte sólido da doença, não se constituindo como indispensáveis, já 

que o sistema de pontos que define a relação entre a patologia e o organismo não é nem 

constante nem necessário, pois a doença circula livremente pelo corpo, por meio de suas 

metástases e metamorfoses. 

Essa alteração no modo de compreender a doença não poderia ocorrer, segundo Camargo 

Júnior (2003, 2007), sem as transformações institucionais. O hospital, por exemplo, passou a 

ser um local de pesquisa e de ensino, propício para as investigações diagnósticas e descrições 

anátomo-patológicas. Apenas posteriormente, com o desenvolvimento científico, é que os 

tratamentos eficazes começaram a ser atingidos. Utilizando o conhecimento da anatomia 

patológica e da fisiopatologia, o hospital passou a se configurar como “uma máquina de 

tratar” (Foucault, 2003; Camargo Jr., 2003). Consequentemente, passou-se a acreditar que era 

possível a remissão completa da doença se o tratamento adequado fosse encontrado. Para 

Camargo Júnior (2003), como na biomedicina está implícita a idéia de que as doenças são 

objetos com existência autônoma, percebidos pela ocorrência das lesões, a terapêutica passa a 

ser hierarquizada segundo a sua capacidade de atingir as causas da doença e a definição de 

saúde é assumida como a ausência total de doenças. Cada diagnóstico deve ser 

minuciosamente analisado e diversos experimentos ocorrem nessa tentativa de explicitação do 

agente causador da doença, da repercussão fisiológica desta e do tratamento mais adequado. 

Com a organização que se atingiu, a cura passou a ser, sem dúvidas, o objetivo final da 

biomedicina. 
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No que se refere ao percurso realizado pela medicina, Foucault (2003) destaca que na 

“Medicina das Espécies” as doenças eram agrupadas por gêneros e espécies, passando a 

doença a existir por meio desta classificação e espacialização. Já na “Anátomo-Clínica”, 

decorrente do desenvolvimento da “Clínica”, a espacialização da doença ocorre de maneira 

diferente, como já dito anteriormente, uma vez que não é a proximidade ou distância no corpo 

que indicará se trata-se ou não de uma mesma doença. Apesar dessa diferenciação no percurso 

da medicina, Foucault (2003) destaca que a presença de novos conhecimentos não significava 

a superação de outros conhecimentos mais antigos, mantendo-se, muitas vezes, certas 

concepções menos recentes em torno das idéias de doença, tratamento e corpo. Assim, este 

autor coloca que uma idéia presente no período que chamou de “Medicina das Espécies”, mas 

que parece ter perdurado, orientando as práticas médicas, que é a de que a doença tem dois 

destinos: a cura ou a morte, quando esta se apresenta de maneira inevitável. Esse pensamento 

reflete uma circunstância da época, mas a idéia de que é necessário buscar ativamente a cura 

para as doenças e que a morte, por sua vez, deve ser evitada a qualquer custo permaneceu para 

além das questões econômicas do século XVIII. 

A terapêutica, dessa forma, tem o objetivo de deter o desenvolvimento da doença, desde a 

evitação do seu agravo até a redução do impacto das limitações decorrentes dela. Para 

Camargo Júnior (2003), a terapêutica pode ser classificada segundo o grau de sua 

resolutividade: sintomática (apenas para a supressão de sintomas); paliativa (limitando danos 

ou desconfortos); suportiva (dirigida à manutenção das condições gerais do paciente) e 

etiológica (buscando remover a causa original da doença). Mesmo sendo reconhecida a 

limitação de tratamentos com fins etiológicos – uma vez que não se aplicam a todas as 

doenças e nem a todos os graus de manifestação delas – o ideal de cura estava lançado e era a 

partir dele e por ele que muitas investigações continuaram (e continuam) ocorrendo: 

“idealmente, o objetivo final das técnicas terapêuticas seria sempre remover as causas das 

doenças e, portanto, as próprias doenças” (Camargo Júnior, 2003, p. 134). Nesse sentido, 

Clavreul (1983) chama a atenção para a idéia de que, na ordem médica, o homem se define 

pelo seu estado doente sem a doença, ou seja, é curando as doenças que o médico faz surgir o 

verdadeiro homem (o homem ideal), o que aponta para a importância que essa prática tem 

para a medicina e, consequentemente, para a sociedade da qual ela faz parte. A cura das 

doenças é o grande objetivo da medicina e o caminho para atingi-la é o tratamento. 

Em meados do século XX, o papel que a cura tem nos sistemas terapêuticos ocidentais não era 

compartilhado por sociedades não européias ou norte-americanas, como propõe Good (2007) 
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ao relatar trabalhos antropológicos transculturais. Isso aponta para o caráter cultural desta 

compreensão, sendo este lugar que a cura ocupa no processo saúde-doença mais relacionado 

às sociedades modernas ocidentais e fruto de uma construção histórica e cultural. 

No que se refere à importância que o tratamento e a cura têm para aliviar o sofrimento 

prolongado e repetido, uma vez que este atinge o sujeito em sua integridade corporal e 

psíquica, Marzano-Parisoli (2004) destaca que eles são de grande valia. No entanto, 

estabelece uma diferença entre o combate ao sofrimento e à morte precoce e o combate contra 

qualquer enfermidade ou desvio e a não aceitação de qualquer imperfeição. Para a autora, 

existem diferentes formas de se compreender o adoecimento, podendo a enfermidade ser 

percebida como diferença inscrita no corpo da pessoa, que traz dor e ao mesmo tempo a 

construção de uma individualidade, ou como desvio, que deve ser curado e retirado do corpo, 

sinônimo de vergonha, culpa e estigmatização.  

Geralmente a doença é considerada como uma anomalia que deve ser corrigida, e a 

estigmatização torna-se decorrente do processo de atribuição a cada indivíduo da culpa por ter 

adoecido (Canguilhem, 1990; Kirmayer, 1988). Este último aspecto é destacado pela 

biomedicina e tem a sua expressão na sociedade moderna atual por meio do uso exclusivo e 

abusivo da biotecnologia e da ideologia medicamentosa. Para Sawaia (2003), a modernidade 

expulsou o corpo das análises psicossociais com três argumentos: o higienista, o moral e o 

racional. O neoliberalismo e a biotecnologia enaltecem o corpo individual e o 

instrumentalizam, mantendo-o na concepção naturalista da saúde. A idéia de que se tem 

internamente todos os recursos necessários para alcançar a felicidade e a saúde reforça essa 

concepção de que a culpa pela doença é de quem adoeceu e, como propõe Sawaia (2003), o 

risco que se corre é o de que os ideais normativos se tornem cada vez mais dominantes, 

submetendo a saúde e a biotecnologia às regras de utilidade capitalista. Assim, o Estado, ao 

invés de se preocupar com a saúde de sua população, se ocuparia exclusivamente com a saúde 

da economia, tendo em vista que a doença é um desvio e significa maior investimento 

financeiro no campo da saúde. A manutenção da idéia de cura a qualquer custo e de doença 

como um desvio que deve ser corrigido, em última instância, colabora com as idéias 

higienistas e aumentam a culpabilização, sentimentos de humilhação, medo e isolamento 

daqueles que adoecem (Canguilhem, 1990; Sawaia, 2003).  

Nessa perspectiva moderna, a retirada de qualquer doença do corpo enfermo se faz necessária 

não pelo reconhecimento da dor e do sofrimento, mas pela concepção de doença como objeto 

em si mesmo, de ciência médica como autoridade máxima na decisão do que é saúde e da 
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concepção de saúde como um bem maior a ser seguido. Nesse sentido, Luz (2003) destaca 

que a saúde transformou-se em um bem a ser perseguido, orientado pelo paradigma da 

normalidade/patologia (ancorado no saber biomédico) e da vitalidade/energia (baseado na 

biomedicina e nos saberes não médicos) e como bem, deve pertencer e ser buscado por todos.  

A cura tornou-se então, como destacam Helman (1994) e Donangelo (1979), uma função 

social da medicina e eleva o seu caráter científico, constituindo sua função essencial, 

atribuindo-lhe um lugar privilegiado na sociedade e a condição de propor normas de vida. 

Nesse sentido, Clavreul (1983) destaca que: 

O que o doente não pede ao médico é que o cure: porque isto é evidente, porque a convenção implícita 
da consulta médica é de que o consultante está doente e espera do médico não mais estar (...) A prática 
liberal da medicina supostamente assegura ao médico que é de cura que o doente é inicialmente, senão 
unicamente, solicitador. É por isso que, bem mais que o público, o corpo médico está ligado a uma 
prática dita liberal, porque unicamente ela constitui este fundamento ideológico da medicina que é o 
dever de curar. (p. 151) 

A história da medicina ocidental, como já demonstrado, aponta esse percurso de construção 

da função social da medicina e, na modernidade, o objetivo de proporcionar a cura passou a 

estar permeado por mais questões, como já pontuado. Coelho e Almeida Filho (2003) 

destacam que o desenvolvimento do capitalismo e o desejo burguês de instalar uma nova 

ordem econômica e social, junto com a complexificação do trabalho, tornaram necessária a 

criação de novos padrões de comportamento, uma vez que o rendimento e a saúde individual 

passaram a ser indispensáveis para o bom funcionamento social. Dessa forma, além de fazer 

parte da ideologia da biomedicina, uma vez que há uma busca pelo homem modelo (de 

felicidade orgânica, tranqüila, vigorosa etc) como aponta Foucault (2003), a cura tornou-se 

indispensável para que a engrenagem econômica mantenha-se em movimento sem perdas. 

Assim, para Luz (2003), nos últimos vinte anos a saúde passou a representar um custo social 

para os sujeitos, suas famílias, o Estado e a sociedade civil. Esse custo não se refere 

unicamente ao econômico, gerencial ou financeiro, mas, diante da deterioração social e 

psicossocial e da precarização do trabalho, as questões de qualidade de vida e emprego 

ganharam força e a discussão do que é saúde recebeu uma outra dimensão simbólica. Ter 

saúde passou a ser mais do que poder trabalhar e ter vigor físico, envolve, nessa nova 

circunstância, estar empregado. Ter saúde, segundo a autora, passou a ser não ter o direito de 

adoecer, uma vez que a saúde foi transformada em bem e absorvida pela economia de 

mercado. Cuidar da saúde é cuidar do emprego, no sentido em que Luz (2003) problematiza, é 

cuidar da sobrevivência. Assim, no outro lado, estar doente é não garantir a sobrevivência, é 

perder o emprego e muitas vezes, na tentativa de melhora, é perder a sua posição social de 
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forma violenta. A cura passa, então, a estar relacionada à manutenção do estado social, da 

organização familiar e da capacidade produtiva. 

Além de atender aos objetivos da história da biomedicina, legitimando o poder e o saber 

médicos, a cura tornou-se indispensável para a manutenção do funcionamento social. Quem 

adoece e permanece em alguma medida doente é marcado por essa diferença e, como destaca 

Marzano-Parisoli (2004), precisa ser evitado. A doença, longe de ser uma possibilidade de 

contato da pessoa com o seu corpo e consigo, como aponta a autora, passa a ser significada 

apenas como desvio, na ideologia da biomedicina. Assim, a cura, dentro da proposta 

biomédica e do capitalismo da sociedade moderna ocidental, não é apenas uma cura do corpo, 

física. Ela é cura física, psíquica e social, uma vez que “afasta” o sujeito do isolamento, da 

estigmatização, do sofrimento, da precarização econômica e da perda de vínculos, como já 

discutido. 

Esse lugar de grande importância que a cura ocupa atualmente, ultrapassou a dimensão de sua 

importância subjetiva e para a biomedicina, direcionando-se, em grande medida, aos ideais de 

perfeição construídos por uma sociedade que abomina o desvio. Este lugar que a cura ocupa 

enquanto ideal para uma vida na sociedade atual tem muitas consequências, entre elas, a 

manutenção das idéias higienistas, a estigmatização e a culpabilização daquele que adoeceu, 

uma vez que a doença não é compreendida em termos sociais, mas apenas no nível da lesão 

celular.  

O ideal de cura, estando presente para todas as enfermidades e para todos aqueles que 

adoecem e que oferecem serviços de saúde, ao compor esse cenário de exigências frente à 

doença e à saúde, colabora para a construção de uma situação dilemática quando a doença 

possui características que não permitem a sua execução. É o que acontece com as doenças que 

estão em estágio muito avançado e com as doenças crônicas, por exemplo. Essas situações 

apontam para a importância de se repensar sobre o que se está considerando enquanto cura, se 

esta significa exclusivamente a remoção da doença e o que é possível ser feito, considerando-

se caso a caso, no sentido de se proporcionar, como propõe, Canguilhem (1990), mais 

autonomia e condição normativa para aquele que adoeceu, uma vez que o fato de uma doença 

existir não significa, necessariamente, que toda a vida daquele que adoeceu foi comprometida 

e perdeu o sentido. 
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2.3.1.1 Modelos de cura/ terapêuticos 

Ao se discutir a respeito do que se está considerando enquanto cura e sobre os difíceis 

caminhos que se está tomando quando ela passou a ser perseguida a qualquer custo, já que a 

saúde é considerada como um bem, torna-se importante apresentar, mesmo que rapidamente, 

algumas perspectivas em torno dos modelos que se tem de cura. Laplantine (2004), no seu 

livro “Antropologia da doença”, faz um amplo estudo sobre como a experiência de 

enfermidade e como as terapêuticas são percebidas por diferentes participantes de sua 

pesquisa (pacientes e médicos), e apresenta quatro modelos etiológico-terapêuticos. Apesar de 

não ser possível uma discussão em separado dos modelos propostos pelo autor, neste 

momento será dado destaque aos modelos terapêuticos destacados por ele, uma vez que o 

objetivo maior dessa discussão é problematizar o lugar que a cura ocupa na biomedicina e na 

sociedade moderna ocidental. 

Mesmo seu estudo tendo sido realizado na França, a biomedicina, como aponta o autor, 

apresenta um predomínio na cultura ocidental moderna de maneira geral, não sendo possível, 

praticamente, uma construção de doença sem qualquer tipo de influência dela. Desta forma, é 

importante considerar alguns aspectos dos modelos terapêuticos trazidos por ele. 

Laplantine (2004) apresenta os modelos em pares, uma vez que se constituem, na sua maioria 

como intervenções opostas. O primeiro par diz respeito à terapêutica homeopática e alopática. 

No modelo alopático, a doença é vista como um ataque ao corpo e deve, na mesma medida, 

ser agredida pelo agente curador. São, em sua maioria, terapias que trazem diversos efeitos 

colaterais. O agente patogênico precisa ser destruído. O tratamento homeopático, por sua vez, 

parte do pressuposto de que o sintoma não é considerado um elemento hostil e que o 

“veneno” que provoca a doença contém o elemento que provocará a sua cura. A idéia de 

doença trazida por este modelo envolve a possibilidade de nascimento de um novo equilíbrio 

e, na verdade, é disto que se trata a cura. O tratamento homeopático, muitas vezes, não 

pertence ao campo da biomedicina, contemplando muitas psicoterapias e outros tratamentos 

alternativos. O autor destaca que o modelo alopático é o que tem maior predomínio nas 

práticas médicas ocidentais. 

O mesmo acontece com o modelo subtrativo apontado por ele no segundo par terapêutico: 

modelo subtrativo e aditivo. O modelo subtrativo parte da concepção de que a doença é 

conseqüência de uma penetração de um elemento estranho no corpo, algo a mais, que excede. 

O tratamento é composto pela subtração, havendo um incentivo às cirurgias ou procedimentos 

que ajudem a expelir o mal. Já o modelo aditivo parte da concepção de doença causada pela 
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falta, e a cura está voltada para algo que reforce o bem estar: comidas, vitaminas, busca da 

prosperidade etc. 

A terceira alternativa terapêutica é a do exorcismo e a do adorcismo. O exorcismo é a prática 

que envolve a expulsão, a retirada por parte do terapeuta do mal no corpo do paciente. É, de 

acordo com Laplantine (2004), a vertente mais adotada do par, envolvendo as práticas 

subtrativas e alopáticas, na maioria das vezes. No adorcismo, por sua vez, quem cura é o 

assistente ou o iniciador do doente, sendo a função terapêutica devolvida a este. A doença não 

é compreendida como necessariamente negativa e a saúde também não é apreendida como 

necessariamente positiva. 

O último grupo dos modelos apresentados possui uma concepção disfuncional da doença, 

considerando que o organismo lida de maneira excessiva ou pouco atuante com as suas 

defesas. O modelo excitativo implica em provocar um estímulo ao organismo (chás para 

melhorar a digestão, hipertensores para fazer subir a pressão arterial etc), enquanto que o 

sedativo tem o objetivo de reequilibrar o organismo, diminuindo ou inibindo os processos 

fisiológicos ativados. Este último modelo, para Laplantine (2004), não leva a prática médica a 

buscar as causas do problema, mesmo porque a doença, neste caso, não é considerada como 

uma transformação radical do organismo, mas sim uma variação, que, para ser resolvida, um 

ponto médio de equilíbrio deve ser buscado. 

Como o próprio autor destaca, há um predomínio de alguns aspectos nos modelos terapêuticos 

apresentados: alopatia, subtração e exorcismo. Em geral, essas práticas envolvem tratamentos 

mais agressivos, com intervenções muitas vezes visíveis. A lógica biomédica predomina 

nesses modelos e a cura é tomada com algo a ser alcançado para o bem do organismo. Não 

está inserida em outro sistema simbólico a não ser o da doença como intrusão, agressão, sendo 

necessário retirar o mal da forma mais combatente e agressiva possível para que se possa 

voltar a ser o que se era antes de adoecer. Dessa forma, nestes modelos predominantes, a 

doença e a cura caminham como rivais e estão de acordo com proposta biomédica já 

apresentada acerca da saúde e da doença.  

É importante destacar que os modelos apresentados por Laplantine (2004) não se constituem 

como uma totalidade nas diversas sociedades ocidentais modernas, sendo possíveis 

considerações mais particulares que contemplem a experiência de adoecimento dos sujeitos. 

Uma grande contribuição do autor para as finalidades desta discussão, foi a abordagem da 

temática da cura de maneira mais específica. Ela permanece sendo um objetivo perseguido 
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pelas práticas médicas e Laplantine (2004) aponta as mais diversas formas desse objetivo 

poder ser alcançado.  

Apesar do predomínio dos modelos mais utilizados pela biomedicina, não se pode considerá-

los como únicos, e as práticas homeopáticas, aditivas, adorcistas, excitativas e sedativas 

ocupam seu espaço no cotidiano e nas construções acerca do tratamento e da doença. 

Apresentam outros aspectos do processo saúde-doença que não podem ser descartados apenas 

por não predominarem nas práticas médicas. Nesse sentido, torna-se necessário também 

problematizar alguns aspectos relacionados a esses modelos que envolvem a questão da cura e 

que não se restringem à perspectiva biomédica, uma vez que, apesar de predominante, esse 

sistema de conhecimento não elimina outras práticas histórico-culturais presentes nas 

sociedades e que colaboram para a construção tanto das imagens associadas à cura, quanto à 

doença crônica. 

 

2.3.1.2 Contribuições não biomédicas acerca da cura 

A discussão proposta neste trabalho envolve problematizar o lugar da cura na biomedicina, 

uma vez que este tema compõe o fenômeno da enfermidade crônica. Ao trazer alguns 

aspectos da construção histórica e cultural da biomedicina, muitos autores destacam que há 

uma predominância da ideologia biomédica nas práticas de saúde, mas ela não é a única a 

influenciar essas as práticas e idéias (Laplantine, 2004; Marzano-Parisoli, 2004).  

Os modelos propostos por Laplantine (2004) apontam para isso, assim como o 

reconhecimento dos diversos sentidos e significados da saúde (Concone, 2003; Coelho & 

Almeida Filho, 2003). Nesta proposta, Marzano-Parisoli (2004) destaca que o sofrimento do 

outro, a sua alteração e decadência física são percebidos, não apenas pela comunidade 

médica, mas pela sociedade como um todo, como estados que não devem existir. Isso traz 

como consequência um combate interminável contra qualquer tipo de enfermidade ou 

diferença. No entanto, a autora propõe que a doença seja vista também como diferença, para 

além do desvio, e como diferença poder conduzir o sujeito, e a sociedade, a uma reflexão e 

contato existencial, assinalando que qualquer doença pode ter um significado importante e 

não reduzido ao aspecto biológico. Dessa forma, o resgate da dimensão experiencial de quem 

adoece pode contribuir muito para o redimensionamento do conceito de cura.  

A cura pode ser tomada, como propõem outros sistemas não biomédicos, não apenas como a 

remissão total da doença, mas como formas diferentes de reorganização do sujeito, pois 
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quando representada como ausência da patologia, aponta para algumas incongruências, como 

a preservação do sujeito com doença (caso das pessoas com doenças crônicas), mas que pode 

manter níveis diferentes de sua capacidade funcional. Outras práticas, sociais ou religiosas, 

por exemplo, mantêm o cunho terapêutico, mas buscam por formas de vida cujo foco é o 

bem-estar e a elaboração da enfermidade por uma outra perspectiva que não exclusivamente a 

do sofrimento, mesmo com a manutenção da presença da doença, como destaca Kirmayer 

(2003) ao abordar o uso de rituais religiosos e meditativos no controle da dor crônica. 

Em relação aos sentidos e significados da doença na vida dos que adoecem, Canguilhem 

(1990) e Coelho e Almeida Filho (2003) destacam que, de acordo com a epistemologia 

médica, uma terapêutica deve sempre respeitar o novo modo de vida instalado pela doença, 

não agindo de forma abrupta no sentido do retorno à organização anterior à doença. Esse 

reconhecimento à reorganização individual e familiar em relação à existência da doença é um 

fator importante na consideração da doença e da cura em outra perspectiva. Como destaca 

Canguilhem (1990), na cura também está envolvido o processo de perdas essenciais para que 

uma nova ordem possa ser estabelecida, o que indica que o processo de cura também é 

constituído por perdas. Além disso, mesmo quando é possível retirar a doença do corpo e o 

sujeito volta a ter condição de manter as atividades que desempenhava antes de adoecer, não 

se trata de dizer que voltou a ser como antes, já que agora, após o adoecimento e a 

recuperação, está envolvido em uma nova ordem (Canguilhem, 1990). 

Ainda sobre a importância das práticas de cura, Luz (2003) destaca que as atividades 

terapêuticas e de saúde podem ter um papel de ressignificação da saúde, da doença e da cura, 

contribuindo de forma efetiva para a retirada dos sujeitos que adoecem do isolamento social, 

não estando restritas ao tratamento das lesões. 

O reconhecimento da influência da biomedicina na construção do fenômeno saúde-doença é 

indispensável para a legitimação do sofrimento causado pela busca de ideais construídos que, 

na maioria das vezes, não podem ser alcançados. No entanto, a biomedicina, apesar de 

sistema ideológico dominante, sofre as mais diversas influências culturais, históricas e sociais. 

De acordo com Sawaia (2003) é apenas considerando a atividade médica dentro de um 

sistema cultural e legitimando as mais diversas contribuições (da experiência individual, da 

construção coletiva, cultural, biomédica, das ditas medicinas alternativas, entre outros) que se 

pode resgatar a verdadeira complexidade do fenômeno saúde-doença, indispensável para a 

ampliação da representação e prática de cura. 
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Assim, mesmo sendo mantida como um ideal frente a todas as terapêuticas usadas ao se 

descobrir uma doença, a cura assume diversos significados que são compartilhados pelos 

sistemas que compõem a sociedade e está muito associada às idéias que se tem de saúde e de 

doença. Assume uma condição especial quando se trata de doenças crônicas, pois, ao mesmo 

tempo em que é posta em questão, permanece enquanto ideal e representante de recuperação 

de uma boa saúde que, por sua vez, é sinônimo de ausência total de doença. A falta de 

perspectiva de cura para um sujeito diagnosticado com uma patologia crônica, lança uma 

outra questão, que será discutida a seguir, que é a da relação que se estabelece com o tempo, 

quando se tem uma doença sem perspectiva de fim. 

 

2.3.2 O tempo: a doença que permanece sem data para terminar 

O adjetivo crônico atribuído às doença faz referência direta à questão temporal, devendo, 

portanto, ter alguns de seus elementos discutidos com relação à questão do tempo e da 

duração da doença. Serão enfatizados nesta etapa do capítulo a construção do tempo na 

sociedade moderna e a relação entre o tempo e a doença crônica. 

 

2.3.2.1 A construção do tempo na sociedade moderna: algumas contribuições de Nobert Elias 

e Zygmunt Bauman  

Como já citado anteriormente, a palavra “crônico” faz referência direta ao tempo (chronos), 

constituindo uma característica particular da doença, como pontua Ostrowska (2008). O 

tempo constitui-se como um organizador da vida, tendo referências a ele desde a mitologia 

grega, mas de maneira variada. De acordo com Bulfinch (1999), Cronos, na mitologia grega, 

era um Titã responsável por governar a Terra, mas que, com medo de ser substituído por seus 

filhos, os devorava. Foi comparado a Saturno, na mitologia romana, o que demonstra a 

manutenção da representação temporal na cultura antiga. O ato de devorar os filhos gerou 

algumas interpretações como a de que é impossível fugir ao tempo, todos serão vencidos 

(devorados) por ele. 

Apesar da referência ao tempo ser antiga, ele não ocupou sempre o mesmo lugar na vida 

social. O sociólogo Nobert Elias (1998), ao investigar a construção da sociedade moderna, 

tem a organização do tempo na modernidade como tema de uma de suas obras. Para ele, as 

sociedades se organizam por meio de símbolos, que, a partir de determinado momento, 

passam a ser meios de orientação. O tempo constitui-se como um deles, assim como a 
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linguagem. Os símbolos linguísticos são compartilhados, mas admitem algum grau de 

variações individuais. Estas variações, individualizações da linguagem, só podem existir até o 

ponto em que há compreensão entre alguns, perdendo a sua função de símbolo social quando 

não mais oportunizam a comunicação dentro do grupo. 

No entanto, para o autor, a apropriação, o compartilhamento social e o estabelecimento de um 

habitus social em torno do tempo só se instalou muito progressivamente ao longo da evolução 

humana, diferentemente da linguagem. Para Elias (1998), foi em um estágio relativamente 

tardio que o “tempo” se tornou símbolo de uma coerção universal. Dessa forma, o autor 

defende que a sua natureza coercitiva tem um aspecto social, uma vez que é exercida por 

muitos sobre o indivíduo e é resultado de um longo processo de aprendizagem. Assim, o 

tempo não existe em si mesmo, mas possui aspectos naturais, como os apontados pelo próprio 

envelhecimento.  

Ainda sobre a dimensão construída do tempo, Telles et al. (1993), em uma perspectiva 

filosófica, chamam atenção para a existência de um tempo cronológico e outro não 

cronológico, e que a duração de um evento ocorre justamente pela sua repetição em um dado 

tempo. Nesse sentido, devido às necessidades práticas da vida, a consciência tende a 

generalizar o que é formado pelas repetições da matéria em um passado de reflexão que cria 

uma seta temporal apontada para o futuro, que passa a ser elaborado e previsto. Dessa forma, 

de sem limites, o tempo passa a ser organizado cronologicamente em uma linha de passado, 

presente e futuro, construindo um espaço das re-presentações, ou seja, o sentido que já se 

encontra no passado volta ao instante presente, através da generalização reflexiva. 

A organização temporal da vida trouxe mudanças na constituição de cada sociedade. Segundo 

Elias (1998), a vida sempre transcorreu independente da vontade ou da consciência do homem 

e a ordenação do processo da vida só se tornou possível a partir do momento em que o 

símbolo regulador do ano foi desenvolvido. Assim, as civilizações da Antiguidade não tinham 

a “mesma necessidade de medir o tempo que os Estados da era moderna, para não falar das 

sociedades industrializadas de hoje” (Elias, 1998, p. 21-22). Nas sociedades modernas, 

segundo o autor, há um fenômeno complexo de auto-regulação e de sensibilização em relação 

ao tempo, sendo exercidas, de fora para dentro, uma coerção com o objetivo de suscitar o 

desenvolvimento de uma autodisciplina nos indivíduos, que utilizam os calendários, relógios e 

outros marcadores temporais. 

A organização da vida em torno do tempo começa a ocorrer desde muito cedo na vida de um 

indivíduo, o que colabora para a consolidação da consciência pessoal do tempo, tornando-a 
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inabalável. Assim, segundo Elias (1998), a sensação predominante é a de passagem do tempo, 

quando, na verdade, o sentimento se refere à passagem da própria vida e às transformações da 

natureza e da sociedade. De maneira geral, o autor coloca que o processo de modernização 

traz uma sensibilidade ao tempo, que passou a ser onipresente e vígil.  

Para o autor, o homem moderno se pauta no curso do relógio e do calendário, utilizando-os 

como marcadores que situam o percurso de sua vida individual na sucessão de eventos físicos 

e no movimento de uma sociedade. São instrumentos que facilitam a objetivação da 

permanência desse homem na continuidade dos eventos, é uma maneira de legitimar a sua 

inserção social. A doença crônica, por sua vez, ao interferir nessa experiência de tempo, 

também marcará a forma de inserção desse sujeito na sociedade, nos espaços sociais em que 

convive. As atividades e compromissos assumidos socialmente passam a ser mediados pela 

existência da doença crônica, uma vez que ela interfere na experiência temporal desse sujeito. 

Em relação à construção do tempo na modernidade e a velocidade característica deste 

período, Bauman (2001) destaca a relação estabelecida entre tempo e espaço em diferentes 

momentos. Inicialmente, espaço e tempo estavam muito articulados, uma vez que o espaço 

era medido pelo tempo que se levava para conhecê-lo ou o acessar, por exemplo. Para o autor, 

a história do tempo começou com a modernidade, pois foi a partir de modificações sociais, 

como a construção de veículos, que se começou a dinamizar o tempo, em relação ao espaço. 

Aos poucos, o tempo tornou-se um fator independente das dimensões inertes das massas de 

terra e de mar. 

O tempo transformou-se, então, em uma forma de apropriação do espaço, marcando o que 

Bauman (2001) denominou de modernidade pesada (hardware). Neste momento, riqueza e 

poder estavam associados ao tamanho, ou seja, grandes empresas que, dentro de seus muros, 

detinham toda a capacidade produtiva. A rotinização do tempo ganhou destaque, uma vez que 

garante que o lugar seja mantido sob uma lógica compacta e homogênea (Foucault, 2002). Já 

em um outro momento da modernidade (software), o espaço pode ser atravessado em “tempo 

nenhum” (velocidade da luz), rompendo com a diferença entre longe e aqui. A 

instantaneidade, segundo Bauman (2001), ganhou destaque, sendo necessário um movimento 

muito rápido e um tempo muito curto para dinamizar as relações. A instantaneidade indica 

realização imediata, sem consequências, em que a distância em tempo que separa o começo 

do fim está diminuindo ou desaparecendo.  

O próprio autor considera que essas características conformam uma condição limiar na 

história do tempo e que, por mais dinâmico que este seja atualmente, a instantaneidade 



 44 

genuína ainda não foi atingida. Nesse sentido, quanto mais livres e imprevisíveis as ações de 

uma pessoa, mais condições de exercer poder ela tem. Assim, a dominação atualmente 

consiste na própria capacidade de escapar, de se desengajar e estar em um “outro lugar” e no 

direito de decidir sobre a velocidade com que isso é executado (Bauman, 2001).  

Neste sentido, manter as coisas por muito tempo é sintoma de privação, sendo necessário 

destacar a manipulação da transitoriedade em vez da durabilidade. O presente alongado traz a 

característica da rotina, enquanto que muitos presentes, que substituem uns aos outros 

rapidamente, apontam para o caráter dinâmico dos tempos atuais. Mesmo se referindo, em 

grande parte de seu texto, à influência do capitalismo e a modelos de dominação econômica e 

política na sociedade moderna, Bauman (2001) também coloca que : 

A nova instantaneidade do tempo muda radicalmente a modalidade do convívio humano – e mais 
conspicuamente o modo como os humanos cuidam (ou não cuidam, se for o caso) de seus afazeres 
coletivos, ou antes o modo como transformam (ou não transformam, se for o caso) certas questões em 
questões coletivas. (p. 146) 

Nesse sentido, é possível estabelecer um paralelo entre as características sobre o tempo 

apresentadas pelos autores citados e a questão temporal envolvida nas doenças crônicas, uma 

vez que elas estão sendo consideradas como um fenômeno construído na intersubjetividade, 

com elementos sócio-culturais, que, por sua vez, compõem este cenário complexo do tempo 

na modernidade. 

 

2.3.2.2 A relação entre tempo e a doença crônica 

Diante das considerações feitas acerca do tempo na modernidade, é possível pensar sobre a 

relação que pessoas com enfermidades crônicas mantêm com o tempo. O tempo, como um 

organizador da vida social (Elias, 1998), naturalmente desempenha um impacto na vida 

daqueles que adoecem sem um prazo final previsto para essa enfermidade. Tanto a literatura 

como as próprias pessoas que adoeceram apontam que a passagem do tempo torna-se 

lentificada, uma vez que a doença permanece e a sua presença também se torna um 

demarcador dos eventos da vida (antes e depois da doença, horários do tratamento, tempo de 

doença, tempo de vida). Em determinadas situações, a doença pode, ao aproximar-se do 

tempo, tornar-se tão onipresente quanto ele. 

A respeito da modificação da percepção temporal, Kirmayer (2003) destaca que a narrativa, 

como uma forma de reconstrução dos eventos, permite que se pense a passagem do tempo de 

maneira diferenciada e podendo modificar a experiência de duração temporal da situação, ou 
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seja, a reconstrução narrativa do episódio vivido não diz respeito ao fato em si, mas a como 

ele foi organizado para cada um no momento em que se narra o evento, podendo relatar a 

experiência com alongamento ou diminuição da sua duração. Assim, certos momentos são 

narrados com mais detalhes, enquanto que outros podem ser simplesmente citados, mesmo 

que temporalmente tenham tido um curso longo. De acordo com o autor, a localização da 

consciência e da atenção interfere diretamente nisso, não dependendo exclusivamente dos 

reflexos do tempo sobre o evento.  

Dessa forma, a experiência de duração de um fato é construída tanto no momento quanto após 

ele, dependendo de muitos fatores sociais, culturais, assim como da memória. Alguns 

elementos sociais que interferem na construção temporal e os seus impactos já foram 

abordados na seção anterior, sendo pertinente agora pontuar a importância da memória e da 

atenção, abordada por Kirmayer (2003). Para o autor, a memória é uma arena ativa de 

reconstrução, lembranças, incorporamentos e extensão das experiências em que se desdobra. 

A cultura colabora em cada passo para e através da memória: no momento de registro por 

construir as experiências como lembráveis e atribuindo a elas significados específicos, 

criando ocasiões para lembranças e resgate da história, e, após um longo tempo, estabilizando 

as memórias por meio de práticas sociais, rituais de comemoração ou reescrevendo histórias 

para omitir ou fragmentar narrativas que não servem para interesses dominantes. Além da 

importância da memória, o sentido de duração de um evento também está ligado ao modo em 

que se está direcionando a atenção. Em estado de grande concentração, por exemplo, pode-se 

ficar desatento à passagem do tempo (Kirmayer, 2003). Assim, tanto a memória como a 

atenção colaboram para a compreensão, percepção e experiência (individuais e coletivas) do 

tempo como mais lento após o surgimento de uma doença crônica. A falta de perspectiva para 

o seu fim, as experiências que se repetem e se tornam rotineiras, o sofrimento e a ausência de 

mudanças na situação colaboram demasiadamente para a alteração das dimensões do tempo 

atual, assim como da idéia que se tem de passado, presente e futuro. 

Essa passagem do tempo de forma lentificada e rotineira, por sua vez, vai de encontro à 

instantaneidade colocada por Bauman (2001), e a distância entre o início, muitas vezes 

impreciso, e o fim fica muito alongada. Diante disso e da consideração do autor que a relação 

com o tempo na modernidade se dá nas mais diversas esferas sociais, qual é o direito que a 

pessoa com doença crônica preserva no que se refere à sua autonomia e desengajamento 

frente à sua enfermidade? Se a manutenção de uma rotina é, muitas vezes, sinônimo de 

privação, e o tempo com a doença crônica é durável, sem o fim previsto, o viver com uma 
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enfermidade crônica pode conduzir o sujeito a experimentar, em alguns momentos, ao menos, 

a situação de pouco poder e dependência.  

Além desses aspectos, em relação ao fator temporal, a doença crônica ainda destaca duas 

experiências que podem parecer antagônicas, mas na verdade se complementam: o “dia a dia” 

e o “para sempre”. A definição utilizada de doença crônica contempla essas dimensões. 

Quando aborda que a enfermidade crônica necessita de “períodos longos de observação, 

controle e cuidados” (Zozaya, 1985, apud Santos & Sebastiani, 2003, p. 149), esta 

conceituação traz a dimensão diária que esse tipo de experiência de doença produz. É 

necessário que os cuidados e as observações sejam mantidos regularmente. O uso da 

medicação geralmente é diário e cada dose, cada ida ao médico ou ao centro de reabilitação, 

cada exame aponta a existência da doença. Além disso, é preciso observar, acompanhar a 

estabilização e o desenvolvimento da doença, é preciso saber se há progressão e de que forma 

ela ocorre. É indispensável ter cuidado com os novos sintomas que aparecem e os relatar 

fielmente ao médico. Uma vez que a cura não ocorreu, é importante evitar a progressão da 

doença e esse dia-a-dia é desacelerado e mantido em torno de um foco: a enfermidade.  

A experiência diária da enfermidade traz um impacto no sujeito e também na construção 

representacional desse viver com a cronicidade. Viver essa situação de adoecimento e de 

rotinas em torno da doença, hoje, sofre o impacto de ter vivido isso ontem e da repetição no 

amanhã, sendo acompanhada nos diversos marcadores temporais (relógio, passagem dos anos, 

festas). É a manutenção da rotina. A doença crônica traz a experiência de longa duração e 

permanência (Ostrowska, 2008; Santos & Sebastiani, 2003), traz a noção de doença 

permanente em um tempo sem limite, é o “para sempre”. A pessoa que adoeceu não apenas 

sente o impacto de estar mantendo-se em tratamento agora, mas também o fato de não saber 

quando isso terminará (dificuldade de desengajar-se).  

A modificação de suas rotinas e a percepção de seu estado de saúde trazem uma insegurança 

acerca do futuro, pois não há, muitas vezes, uma configuração clara e um período definido 

para a manutenção das atividades que desenvolve (Santos & Sebastiani, 2003). Podem surgir 

inseguranças sobre que atividades poderão ser retomadas e também quanto ao seu estado de 

saúde: se a doença irá progredir, se há como controlá-la, se ela irá desencadear outras, que 

nível de incapacidade será produzido, se é hereditário, como a família está lidando com isso 

realmente, se trará ainda mais dor e perdas materiais ou simbólicas, se levará à morte, se as 

condições do processo de morrer trarão sofrimento (Freitas & Mendes, 2007). O futuro torna-
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se incerto e o presente, mesmo que alongado, é difícil de ser apreendido, tendo em vista as 

suas características e a construção de uma rotina limitada. 

Assim, a relação estabelecida entre quem adoeceu e o tempo torna-se modificada pela 

existência da doença crônica e todas as conseqüências que ela traz. A importância dada à 

velocidade e ao desengajamento como indicadores de poder e autonomia na atualidade aponta 

para o nível de dependência que, muitas vezes, a doença pode promover, tendo como 

consequência não apenas a dor trazida pela patologia, mas o sofrimento que é construído com 

a doença, já que o distanciamento dos ideais sociais ao qual a pessoa que adoeceu passa a 

estar exposta é crescente. As perspectivas de vida passam a ser modificadas, assim como a 

idéia que se tem de passado, presente e futuro.  

Essas dimensões destacadas problematizam muitos dos aspectos referentes ao adoecimento 

crônico e ao impacto deste na sociedade. Diante do crescimento da incidência e da 

prevalência das doenças crônicas na população brasileira e tendo em vista o impacto que elas 

têm na subjetividade, no meio social e na cultura, torna-se importante estabelecer relações 

entre os aspectos apresentados e uma teoria social consistente, que garanta a reflexão acerca 

dessas temáticas, mantendo articulados os mais variados aspectos desse fenômeno, mas dando 

espaço para as experiências de quem adoeceu. 
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3 A Teoria das Representações Sociais e sua articulação com as doenças crônicas 

 

O objetivo principal deste capítulo é apresentar os elementos-chave para a compreensão da 

Teoria das Representações Sociais (TRS), introduzida por Serge Moscovici em 1961, para, 

em seguida, discutir as contribuições desta teoria no campo da saúde e da doença crônica, 

problematizando a produção teórica acerca desta articulação.  

 

3.1 A Teoria das Representações Sociais 

Ao se tomar como objeto de estudo o que um indivíduo ou grupo pensa, organiza, sente e 

compartilha sobre um dado fenômeno, está validando-se o conhecimento que é construído e 

elaborado a partir da experiência, no cotidiano. A valorização deste tipo de conhecimento 

difere da valorização dada ao conhecimento produzido pela ciência, e no caso da saúde, pela 

ciência biomédica, uma vez que esses saberes científicos sempre foram considerados como 

mais corretos sobre os fenômenos ou, especificamente, sobre as doenças.  

Ao fazer uma análise do percurso das teorias do conhecimento, Spink (1993, 1994) apontou 

para o lugar que o senso comum, construído pela experiência no cotidiano, foi ocupando. De 

acordo com a autora, as correntes clássicas consideravam a existência de “verdades” e de 

neutralidade na construção do conhecimento científico, fazendo com que o conhecimento 

popular não fosse elevado à categoria de produtor de conhecimento. Com o surgimento da 

sociologia do conhecimento, as vias histórica e cultural passaram a relativizar esta construção. 

O conhecimento deixou de ser percebido e avaliado como neutro e a ideologia nos discursos 

passou a ser vista como instrumento de dominação. No entanto, a relação entre o senso 

comum e a ilusão permaneceu, praticamente, intacta. No terceiro movimento deste percurso, o 

que passou a ser valorizado foi o conhecimento do ser humano comum e não apenas a história 

das idéias, tornando-se importante o desvelamento da teia de significados que sustentam o 

cotidiano.  

Para Spink (1993), essa mudança na perspectiva teve um papel fundamental na validação do 

poder de criação dos conhecimentos práticos e na elaboração do conceito de representações 

sociais em Psicologia Social. Esse percurso de transformação nas teorias do conhecimento 

não apenas reabilitou o senso comum como forma válida de conhecimento, mas também o 

situou como teia de significados capaz de criar a realidade social (Spink, 1993). 
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Neste sentido, Moscovici (2003), defende que o senso comum e o conhecimento popular 

oferecem um campo privilegiado para a sua própria exploração, uma vez que se constituem 

em um conjunto estruturado de descrições e explicações, todas interligadas, sobre o que se é, 

sobre a doença, sentimentos, fenômenos naturais etc. Para ele, todas as pessoas possuem e 

utilizam este tipo de conhecimento para organizar a experiência cotidiana e para interagir, 

mesmo que não estejam conscientes ou cientes disso.  

O conhecimento cotidiano agrega explicações e idéias advindas de experiências e 

conhecimentos diferentes (explicações cientificas se juntam ao conhecimento popular 

partilhado historicamente, por exemplo), criando um conhecimento híbrido e diversificando o 

potencial semântico de seu vocabulário, o qual deve ser constantemente refinado e 

determinado sempre com a ajuda do contexto (Moscovici, 2003; Banchs, 2002). Assim, o 

senso comum continua a ser percebido como um estágio arcaico de compreensão, uma vez 

que contempla conhecimentos que não mudaram há milênios e que nascem da experiência 

direta das pessoas (Moscovici, 2003). Ele oferece acesso direto a representações sociais, que, 

por sua vez, tornam-se, diariamente e espontaneamente, senso comum. Nesse sentido, as 

representações sociais não são “opiniões sobre” ou “imagens de”, mas são como “teorias”, 

“ciências coletivas” destinadas à interpretação e elaboração do real, que transformam o 

conhecimento que é produzido pela ciência; determinam o campo das comunicações 

possíveis, dos valores ou das idéias presentes nas visões compartilhadas pelos grupos e regem 

as condutas desejáveis ou admitidas (Moscovici, 1978).  

As representações sociais são compreendidas como “uma ‘rede’ de idéias, metáforas e 

imagens, mais ou menos interligadas livremente...” (Moscovici, 2003, p.210) o que se 

relaciona justamente com a necessidade de estudo desse conhecimento cotidiano que é 

sustentado por essas teias de significados. A TRS surgiu como uma teoria do conhecimento, 

destacando o conhecimento produzido na interação humana e o legitimando enquanto 

produtor e fruto de situações reais. É o sinal e a reprodução de um objeto socialmente 

valorizado, formando um conhecimento particular, e tem por função a elaboração de 

comportamentos e a comunicação entre os indivíduos (Moscovici, 1978). 

Nessa perspectiva, Almeida (2005) coloca que, como uma forma de conhecimento social, a 

definição de representações sociais baseia-se em três aspectos importantes: a comunicação, a 

(re) construção do real e o domínio do mundo. Em relação à comunicação, elas oferecem às 

pessoas um código para as suas trocas e um código para nomear e classificar, de maneira 

única, as partes de seu mundo, de sua história pessoal e coletiva. As representações sociais 
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são orientadas para a comunicação entre membros de um grupo e compreensão no contexto 

social, material e ideativo em que se vive (Spink, 2003). No que tange à (re) construção do 

real, Almeida (2005) destaca que ela colabora porque é na constante dinâmica comunicação-

representação que os sujeitos reconstroem a realidade cotidiana. Em relação ao domínio do 

mundo, é um aspecto importante porque elas são entendidas como um conjunto de 

conhecimentos sociais, que possuem uma orientação prática e que permitem ao sujeito se 

situar no mundo e o dominar. 

Assim, considerando esses aspectos, Moscovici (2003) destaca que elas são capazes de 

influenciar o comportamento do indivíduo que participa de uma coletividade, pois, por serem 

compartilhadas por todos e reforçadas pela tradição, constroem uma realidade social e 

específica. Elas possuem um aspecto impessoal, na medida em que pertencem a todos; são a 

representação de outros, uma vez que também pertencem a outras pessoas ou grupos e são 

uma representação individual, percebida afetivamente como pertencente ao ego. Assim, de 

maneira geral, as representações sociais devem ser vistas como uma “atmosfera, em relação 

ao indivíduo e o grupo” (Moscovici, 2003, p. 53) e são, sob determinados aspectos, 

específicas das sociedades. 

No que se refere às funções, para Moscovici (2003), as representações sociais possuem, 

basicamente, duas: elas dão uma forma aos objetos, pessoas e acontecimentos a que se 

referem, localizando-os em uma determinada categoria que é compartilhada por um grupo de 

pessoas; e elas são prescritivas, uma vez que se impõem aos grupos por terem uma força 

estrutural e por estarem pautadas em uma tradição que as antecede. Nessa perspectiva, Spink 

(1993) afirma que enquanto são construídas ou já organizadas, elas possibilitam: a orientação 

das condutas e das comunicações (função social); a legitimação e o reconhecimento da 

identidade social (função afetiva) e a aproximação e familiarização com a novidade (função 

cognitiva).  

Ainda sobre as funções das representações sociais, Abric (2004) destaca a função de saber, a 

função de identidade, a função de orientação e a função justificadora entre os principais 

aspectos funcionais. Dessa forma, as representações sociais permitem ao indivíduo tornar o 

não familiar, familiar e se orientar na prática social. 

Mesmo possuindo uma origem coletiva, como destacam Moscovici (1978, 2003) e Wagner 

(1994), tendo em vista que as condições sociais delimitam o espaço de experiência dos ali 

envolvidos, a TRS abre espaço, ainda, para o aspecto subjetivo, intra-individual, quando 

considera que o indivíduo participa na construção representacional que tem da realidade 
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(Spink, 1993). De acordo com Abric (2004), as representações sociais são alcançadas por 

consenso e marcadas por fortes diferenças interindividuais, o que aponta para um dos papéis 

do indivíduo na constituição das representações. A percepção contribui enormemente para a 

sua construção, tratando-se de um elemento muito influenciado por aspectos individuais. O 

aspecto perceptivo fala da relação que a representação social mantém com o objeto, indicando 

o elemento concreto, figura, presente na sua gênese (Moscovici, 2003). O outro aspecto, o 

conceitual, indica justamente a ausência do objeto, estando o aspecto da significação também 

envolvido na construção de uma representação social. Assim, tanto o sujeito como a cultura 

participam da construção de uma representação social, não sendo possível delimitar o campo 

de cada um deles. Nesse sentido, Moscovici (1978) defende que, mais importante do que se 

pensar acerca do que produz uma representação social, se a participação social ou individual, 

é problematizar as suas funções, as quais, como já enumerado anteriormente, apontam para o 

caráter social delas, mesmo com o componente individual em sua constituição. Dessa forma é 

possível pensar que, um dado conhecimento, quando orienta condutas e comunicações sociais, 

quando é compartilhado e constituído cotidianamente pelo senso comum, pode ser 

considerado uma representação social, o que não significa dizer que se desconhece a 

influência individual em sua constituição. 

Ainda sobre o caráter individual e coletivo das representações sociais, Banchs (2000) destaca 

que existem dois tipos de processos que interferem na sua formação: os processos cognitivos 

(caráter individual) e os de interação e contextuais (caráter social). Os processos cognitivos 

trazem um enfoque estrutural sobre as representações, destacando as cognições relativas a um 

objeto e compartilhadas por um grupo (Banchs, 2000). O enfoque estrutural tem como um dos 

principais pesquisadores e teóricos Jean-Claude Abric, que formulou a teoria do Núcleo 

Central. Para ele, toda representação está organizada em torno de um núcleo central, elemento 

fundamental da representação, que determina a significação desta. O núcleo central possui 

uma função geradora e outra organizadora (que unifica e estabiliza a representação social). 

Ele é o elemento mais resistente à mudança da representação social, sendo determinado, em 

parte pela natureza do objeto representado, em parte pela relação que o sujeito mantém com 

este objeto e pelo sistema de valores e normas sociais do momento. Além do núcleo central, o 

autor coloca que na representação social também existem os elementos periféricos. Estes são 

determinados pelo núcleo, se organizam em função dele e são a interface entre ele e a situação 

concreta. Constituem-se nos elementos mais dinâmicos da representação, visto que são mais 

passíveis de mudança e, para que o núcleo central mude, é imprescindível a mudança deles. É 
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importante destacar que a mudança do núcleo central implica na mudança da representação 

social.  

Essa condição de mudança é igualmente destacada por Moscovici (2003) “...Uma vez criadas, 

contudo, elas [representações sociais] adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se 

atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto 

velhas representações morrem” (p. 41). 

Por sua vez, o pólo processual tem influência do interacionismo simbólico e da literatura 

foucaultiana, principalmente no que se refere à análise de discurso (Banchs, 2000). Para a 

autora, o enfoque processual destaca a análise das produções simbólicas, dos significados e da 

linguagem. Assim, defende que não cabe a busca pelo estável e consensual, ou mesmo pelas 

estruturas lógicas, o importante é, na busca pelo sentido comum, poder reconhecer a 

influência e a contribuição do heterogêneo, incluindo diferentes perspectivas. Isso é possível 

de obter quando se combina, na pesquisa, a busca por aspectos centrais e diferentes das 

representações no que se refere ao conhecimento, que é pessoal e social. Para a autora: 

Un enfoque cualitativo, hermeneútico, centrado en la diversidad y en los aspectos significantes de la actividad 
representativa; un uso mas frecuente de referentes teóricos procedentes de la filosofia, lingüística, sociología; un 
interés focalizado sobre el objeto de estudio en sus vinculaciones sociohistóricas y culturales específicas; una 
definición del objeto como instituyente mas que como instituido, serían, entre otras, características distintivas del 
abordaje procesual de las representaciones sociales (Banchs, 2000, p.3.7)1. 

Apesar da importância destacada pela autora de pesquisas com o enfoque processual, poucos 

estudos estão centrados nos processos de construção social dos fenômenos, de acordo com a 

mesma. Os estudos com enfoque processual contemplam tanto os aspectos que permanecem, 

como aqueles que mudam (inovações sociais). Para Banchs (2002), destacar o aspecto 

processual contempla os processos do conhecimento de diversas ordens, como o folclórico-

cultural, mítico, religioso, científico, uma vez que eles se mesclam e vão, progressivamente, 

compondo e penetrando nas vidas, modificando a cotidianidade. É justamente o 

reconhecimento desses muitos fatores que compõem as representações sociais de um dado 

objeto, que possibilitam uma compreensão mais complexa dos fenômenos, incluindo, no caso 

deste estudo, as enfermidades crônicas. 

                                                
1  Um enfoque qualitativo, hermenêutico, centrado na diversidade e nos aspectos significantes da atividade 
representativa; um uso mais freqüente dos referenciais teóricos procedentes da filosofia, lingüística, sociologia; 
um interesse focalizado sobre o objeto de estudo em suas vinculações sócio-históricas e culturais específicas; 
uma definição do objeto como instituinte mais que como instituído, seriam, entre outras, as características 
distintivas da abordagem processual das representações sociais [tradução dos autores] (Banchs, 2000, p. 3.7).  
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Além das funções e das características do enfoque dado ao estudo das representações sociais 

destacadas anteriormente, é importante considerar o processo de formação de uma 

representação social. A sua construção social e as suas funções, voltadas para a comunicação, 

formação de identidade e orientação do comportamento, apontam para um elemento 

importante na composição de uma representação social que é o seu surgimento a partir de um 

incômodo. É a partir de uma tensão entre o conhecimento que se tinha e a situação 

apresentada no presente que aparece a necessidade de se reorganizar ou a compreensão da 

situação atual ou o conteúdo já conhecido. Assim, para Moscovici (1978), é necessário que 

essa tensão e esse desequilíbrio sejam diminuídos uma vez que a ameaça de perder os marcos 

referenciais que propiciam o sentido de continuidade é uma ameaça insuportável. É preciso 

que o conteúdo estranho se desloque para o interior de um conteúdo corrente; que o universo 

conhecido seja transferido para o interior desse universo, tornando-se mais próximo; ou que o 

insólito se torne familiar e o familiar, insólito (Moscovici, 1978, 2003).  

Nesse sentido, por meio de uma separação entre conceitos e percepções que normalmente 

estavam interligados, e pela colocação em um contexto onde o incomum se torna comum, o 

desconhecido pode ser incluído em uma categoria conhecida (Moscovici, 2003). Assim, “é 

somente nessa condição que o mundo mental e real se torna sempre um outro e continua 

sendo um pouco o mesmo: o estranho penetra na brecha do familiar, e este abre fissuras no 

estranho” (Moscovici, 1978, p. 62).  

O não-familiar precisa se tornar familiar, uma vez que sempre é comparado com algum 

parâmetro já conhecido. Segundo Moscovici (2003) o que caracteriza a não-familiaridade de 

um objeto é o fato dele parecer ser visível, sem o ser, semelhante e diferente ao mesmo tempo 

e tanto acessível como inacessível e é essa exatidão relativa que incomoda e precisa ser 

resolvida. O processo de familiarização do novo, necessário frente às novidades e incertezas 

apresentadas, envolve dois mecanismos de um processo de pensamento com base na memória 

e em conclusões passadas: a ancoragem e a objetivação.  

Para Moscovici (2003), a ancoragem consiste em reduzir as idéias estranhas em categorias e 

imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar, uma vez que, quando um objeto ou 

idéia é comparado ao paradigma de uma categoria, adquire características dessa categoria e se 

modifica para poder se enquadrar nela. Assim, ancorar significa classificar e dar nome a 

alguma coisa. No que se refere às doenças crônicas, essa “nova categoria” é comparada, por 

exemplo, a categorias já conhecidas, sendo necessário que ela adquira características já 

familiares, ao mesmo tempo em que introduz elementos próprios.  
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No que diz respeito à classificação, ela se refere a colocar algo em um conjunto de regras e 

comportamentos onde é possível dizer o que é ou não permitido em relação a essa categoria. 

Toda categoria tem uma teoria que a define e a especifica e, quando uma categoria 

desaparece, significa dizer que a teoria também desapareceu (Moscovici, 2003). A existência 

de um modelo ou protótipo é a principal força de uma classe, uma vez que eles são utilizados 

como seus representantes, uma espécie de amostra que orienta o julgamento sobre o que 

pertence ou não àquela categoria.  

Nesse processo de classificação, a categorização assume um lugar importante, uma vez que 

significa escolher um dos paradigmas estocados na memória, conceituações já conhecidas, e 

estabelecer uma relação positiva ou negativa com ele (Moscovici, 2003). A familiarização, 

utilizando a classificação e a categorização, ocorrerá, também, a partir da generalização ou 

particularização. Na generalização, a característica do novo objeto ou idéia é vista como 

comum a todos que estão naquela categoria, havendo um maior distanciamento do novo 

objeto em prol de uma visão mais geral. Na particularização, para Moscovici (2003), é 

possível perceber que característica, motivação ou atitude torna distinto o objeto em questão 

do contexto utilizado para a comparação, configurando-se como uma aproximação do objeto e 

um distanciamento do protótipo. Em relação às doenças crônicas, a particularização seria a 

consideração delas a partir de suas características específicas, o que não poderia ocorrer 

quando comparadas, por exemplo, à categoria geral das doenças.  

Por sua vez, o processo de classificação não pode ocorrer sem a nomeação das idéias ou 

objetos, configurando-se, de acordo com Moscovici (2003), como atividades distintas. Ao 

nomear-se algo, retira-se tal objeto do anonimato, localizando-o em uma matriz de identidade, 

podendo ser associado a uma imagem comunicável, ser descrito em torno de certas 

características e o tornando distinto de outras pessoas ou objetos. Dessa forma, para 

Moscovici (2003), dar nome não é uma mera ação intelectual, está relacionada a uma atitude 

social. Assim, classificar e nomear não se resumem a rotular ou graduar as pessoas ou objetos, 

sendo, segundo o autor, seu objetivo principal facilitar a interpretação de características e a 

compreensão de intenções e motivos subjacentes às ações das pessoas, formando opiniões. 

Assim, para Moscovici (2003) não existe pensamento ou percepção que não possua 

ancoragem, admitindo, dessa forma, a presença de vieses e diferenças de perspectivas entre 

grupos heterogêneos em uma mesma sociedade. 

Em relação à objetivação, o segundo mecanismo envolvido na construção da representação 

social, tem-se que é coisificar a palavra, é “descobrir a qualidade icônica de uma idéia, ou ser 



 55 

impreciso, é reproduzir um conceito em uma imagem” (Moscovici, 2003, p. 72). A 

objetivação faz com que um esquema conceitual se torne real, reduzindo a defasagem entre a 

“massa de palavras” que circula em torno de um fenômeno e os objetos que os acompanham, 

provocando uma ruptura entre as normas técnicas da linguagem e do léxico e fazendo com 

que o que era símbolo se converta em signo (Moscovici, 1978). A gramática, assim como 

outros elementos da realidade, também é objetivada, uma vez que as palavras não apenas 

representam coisas, mas as criam.  

A linguagem possibilita avaliar um objeto e o próprio eu, ao mesmo tempo em que separa a 

aparência da realidade: “os nomes, pois, os fenômenos complexos, tornam-se a substância ou 

o fenômeno e é isso que nós nunca paramos de fazer” (Moscovici, 2003, p. 77). Ao sair-se da 

adjetivação ou característica de advérbio de uma palavra, para a substantivação da mesma, 

como sugere Moscovici (2003) ao descrever a modificação do adjetivo “ansioso” no 

substantivo “ansiedade”, fica claro o percurso que a linguagem permite fazer, tornando-se 

possível a personificação de tudo: sentimentos, classes sociais, poder e até mesmo a própria 

cultura. 

Assim como na ancoragem, a objetivação possui suas operações essenciais para poder 

ocorrer. Segundo Moscovici (1978), a naturalização e a classificação são necessárias à 

objetivação, sendo que a primeira refere-se ao fato de tornar um símbolo real, enriquecendo a 

gama de seres atribuídos à pessoa. A segunda refere-se à atribuição à realidade um ar 

simbólico, ao separar alguns seres de seus atributos para poder guardá-los em um quadro 

geral, baseado em um quadro de referência que a sociedade institui. Assim, é possível, cada 

vez mais, distanciar a concepção de uma idéia da imagem associada a ela, que, por sua vez, ao 

ser mais representativa da primeira e circular livremente, consegue ser totalmente assimilada e 

a percepção da imagem substitui a concepção da idéia. As imagens tornam-se elementos da 

realidade e não mais do pensamento. Elas passam a ser os objetos, sendo o que significam.  

As representações, tornando o não familiar em algo familiar, dependem da memória e é a sua 

permanência enquanto tal, sua solidez, que lhe oferece estabilidade, ao mesmo tempo em que 

dá subsídios para a construção de novas imagens, linguagem e gestos necessários para superar 

o não-familiar. A ancoragem e a objetivação são maneiras de lidar com ela. Para Moscovici 

(2003), a ancoragem mantém a memória em movimento, sempre lidando com fatos, pessoas e 

objetos que são classificados e rotulados com um nome, enquanto que a objetivação retira 

dela conceitos e imagens para juntá-los e os reproduzir no mundo.  
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A TRS apresenta-se como uma teoria geral dos fenômenos sociais, uma vez que, por meio dos 

mecanismos já discutidos, reconhece a existência e a importância de um sentido 

compartilhado que contempla as crenças e não apenas as técnicas desenvolvidas pelo saber 

científico. Moscovici (2003) destaca que é justamente no momento em que o conhecimento e 

a técnica são transformados em crenças que congregam pessoas, que os indivíduos passam a 

ser membros ativos que participam de ações coletivas. Dessa forma, para o autor, não é 

possível tentar compreender o conhecimento e as crenças complexas de uma sociedade à base 

de leis elementares do conhecimento individual, uma vez que o conhecimento social tem sua 

origem em uma interação mútua entre as pessoas de uma dada sociedade, em um dado tempo. 

Isso não significa dizer que há uma primazia da lógica do intelecto na construção desses 

símbolos presentes em uma sociedade. As representações sociais também são compostas pelas 

emoções coletivas que as despertam ou as acompanham (Moscovici, 2003).  

Nesse sentido, as representações sociais são uma forma de criação coletiva em condições de 

modernidade, uma vez que uma característica da modernidade é a sua descentralização em 

termos de poder, de tal modo que a regulação do conhecimento não é mais exercida como nas 

sociedades pré-modernas, em que a Igreja e o Estado estão no controle do poder e regulam a 

legitimação do conhecimento (Moscovici, 2003). Isso tem como consequência o fato da 

legitimação ter se tornado parte de uma dinâmica social mais complexa e contestada, com 

novas formas de comunicação, em que as representações sociais surgem como uma nova 

forma de vida coletiva adaptada à descentralização. Assim, Moscovici (2003) argumenta que:  

É a produção e circulação de idéias dentro dessas formas difusas de comunicação que distinguem a era 

moderna da pré-moderna e ajudam a distinguir as representações sociais como uma forma de criação 

coletiva, distintas das formas autocráticas e teocráticas da sociedade feudal (Moscovici, 2003, p. 18).  

À partir disso, Moscovici (2003) argumenta que se torna necessário contemplar o indivíduo 

nos estudos em representações sociais, mas não o tomando como disposição cognitiva ou 

motivacional para uma ação, mas sim, contemplando um amplo espectro de fenômenos 

sociais, dos quais os indivíduos constroem e participam (como por exemplo, o entendimento 

público do que é ciência, concepções de loucura ou, até mesmo, idéias populares sobre saúde 

e doença). Dessa forma, nos trabalhos sobre representações sociais, é preciso fazer o percurso 

inverso ao das construções de representações, tornando o familiar não-familiar, com o 

objetivo de compreender como os fenômenos são organizados socialmente, utilizando-se o 

referencial interpretativo tanto para tornar as representações visíveis como, inteligíveis 

enquanto formas de práticas sociais. 
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Enquanto uma teoria do conhecimento, a TRS busca a compreensão dos fenômenos sociais, 

reconhecendo tanto a participação histórica e cultural, como social e individual na construção 

desses fenômenos. Admite diversas formas metodológicas em seus estudos, uma vez que 

reconhece tanto o caráter processual, quanto o estrutural na construção dos fenômenos, sendo 

os sujeitos considerados como sujeitos sociais (Spink, 1993) e as representações como fruto 

da atividade simbólica e icônica, construídas na interação e ao longo de um tempo 

(Moscovici, 2003). 

Diante de sua abrangência, faz-se necessário uma aproximação entre esta teoria e o campo da 

saúde, mais especificamente, entre as representações sociais e o estudo das doenças crônicas. 

 

3.2 Articulação entre a teoria e as doenças crônicas: uma revisão das produções científicas 

nessa perspectiva 

As experiências e práticas cotidianas, juntamente com as comunicações interindividuais, 

proporcionam ao indivíduo a construção de representações sociais sobre diversos aspectos da 

vida diária (Augoustinos & Walker, 1995). Assim, o processo representacional inclui o 

fenômeno saúde-doença, sendo esta articulação possível por inúmeros motivos, entre eles por 

a saúde ser uma preocupação para diferentes ciências humanas e sociais e um ponto 

articulador entre indivíduo e sociedade (Jodelet, 2006). Para a autora, os sistemas de 

interpretação da saúde, que organizam práticas sociais e simbólicas, envolvem, não apenas a 

doença e a medicina, mas também o trabalho, a educação, a família, permitindo identificar 

lógicas de vida, ou, ao menos, sentidos dados à vida. O ponto de vista da TRS sobre o 

processo saúde-doença colabora nesta perspectiva, que é a de explicitar os diversos sentidos, 

imagens e significados articulados à experiência individual e trajetória social relacionada ao 

adoecimento.  

Herzlich (2005) destaca que é necessário para o indivíduo dar sentido à sua doença, fazendo 

com que ela deixe de ser um fenômeno do acaso. Muitas vezes o sentido atribuído é de 

desordem, imposição vinda do meio externo, podendo-se estabelecer um paralelo entre saúde-

indivíduo e doença-sociedade. A autora fez uma revisão de como o conceito de representação 

social foi utilizado na França, no campo da saúde, a partir dos anos 60. Apesar de destacar 

algumas limitações desse marco teórico (a principal é a generalidade do nível de análise), 

salienta as diversas possibilidades de uso das representações sociais para pensar os fenômenos 

da saúde e da doença, como: situar a saúde e doença em um tempo histórico; situar os 
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fenômenos em uma realidade social específica; limitar o tempo e o espaço de análise das 

representações e encontrar elementos mais estáveis.  

Por sua vez, Gomes et al. (2002), ao analisarem as relações entre representações sociais e a 

experiência da doença destacam a importância da contextualização temporal dos discursos, 

colocando que o texto (discurso) marca o tempo social e se registra na história, e que, ao invés 

dos estudos se centrarem nas representações em si, os estudos interpretativos deveriam 

investigar como os processos sociais, psicológicos e fisiológicos interagem para produzir 

formas e trajetórias distintas de doença. Como conseqüência, as pesquisas dessa ordem não 

seriam simples descrições de doenças, mas sim, descrições de experiência de enfermidade, ao 

considerarem as trajetórias e os significados envolvidos na construção do adoecimento. 

Esses conhecimentos que partem da experiência do adoecimento dizem respeito à realidade 

vivida. Para os autores, a compreensão do processo de adoecimento não ocorre apenas a partir 

dos enunciados, das narrativas dos sujeitos das doenças. Essas narrativas devem ser 

entendidas como um recorte da realidade, o que possibilita articular o representado e o vivido. 

De acordo com Gomes et al. (2002), é fazendo uma releitura do que os sujeitos trazem em 

suas narrativas que se pode chegar às práticas sociais cotidianas e, assim, articulando 

experiência da doença e seu contexto de produção material e simbólica, que se torna possível 

trazer subsídios para que as políticas e ações em saúde possam abarcar e atender os sujeitos 

para as quais elas se direcionam.  

Ao discutir a produção de estudos com o referencial das representações sociais no campo da 

história relacionada à área da saúde, Cardoso e Gomes (2000) consideram que este referencial 

ainda ocupa uma posição periférica neste tipo de pesquisa. No entanto, destacam alguns 

pontos, já abordados anteriormente, que são indispensáveis para o uso dessa teoria no campo 

da saúde e doença: a consideração de que as representações sociais não são o somatório de 

representações individuais, constituindo uma realidade que se impõe ao indivíduo (Herzlich, 

2005); o reconhecimento de que também não são apenas um esforço de reformulação de uma 

específica forma de saber, sendo uma interpretação e oferecendo sentido ao fenômeno e à 

experiência; e a concepção de que não são um mero reflexo do real, mas a sua construção.  

Além da revisão teórica e da problematização do conceito de representações sociais no campo 

da saúde, muitos estudos empíricos têm sido realizados, podendo ter enfoques diferenciados. 

A amplitude de questões no campo da saúde e da doença viabiliza uma quantidade enorme de 

estudos com o referencial apresentado inicialmente por Moscovici, colocando-se ainda como 
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um campo em expansão. Muitas áreas da saúde e da doença ainda não foram investigadas ou 

podem ser mais bem assistidas, como o campo das doenças crônicas. 

De maneira geral, baseando-se em um levantamento nacional acerca da produção 

bibliográfica sobre o tema, foi possível identificar que as doenças têm sido estudadas pela sua 

especificidade, sendo apontadas as características próprias daquela especialidade. Assim, os 

estudos que utilizam a TRS têm sido realizados com as mais diversas doenças, como por 

exemplo, câncer, HIV/AIDS, diabetes, entre outros. Considerando estes fatores, Rey (2006) 

destaca que um dos maiores problemas na investigação das doenças crônicas na Psicologia é a 

fragmentação realizada pelos estudos de diferentes tipos de doenças crônica, seguindo o curso 

da especialização, adotado pela medicina.  

Dessa forma, como a temática da enfermidade crônica não é muito explorada, realizou-se um 

levantamento inicial mais abrangente, abordando as pesquisas em representações sociais com 

doenças específicas consideradas, atualmente, como crônicas, sendo elas transmissíveis ou 

não. Mesmo não sendo possível um levantamento que contemplasse a discussão acerca da 

cronicidade, os aspectos relacionados a este tópico foram destacados e, sem dúvida, 

colaboram para uma maior compreensão desse fenômeno, fornecendo alguns indícios do que 

seria encontrado na pesquisa aqui apresentada. 

Assim, tomando-se os estudos sobre representações sociais de doenças, têm-se Vieira e 

Queiroz (2006) que analisaram as representações sociais do câncer feminino. Como 

participantes, consideraram as pacientes portadoras da doença e profissionais de enfermagem 

que trabalhavam na área de oncologia, todas do sexo feminino. A análise de discurso 

evidenciou alguns pontos de encontro para esses dois grupos na representação que eles têm 

acerca do tratamento do câncer feminino: as informações são insuficientes e a doença inspira 

cuidados especiais que vão além dos cuidados físicos, sendo necessários cuidados 

psicológicos às pacientes. Os dados apontam para uma construção da doença que não se 

restringe aos aspectos biológicos, destacando claramente que a construção representacional do 

fenômeno da doença não se baseia exclusivamente no conhecimento científico, a experiência 

com a doença e as construções sociais contribuem decisivamente para a sua organização. 

Outra pesquisa sobre o câncer teve como objetivo analisar as representações sociais de 

pacientes e seus acompanhantes acerca do câncer e da sua prevenção, visando oferecer 

subsídios para programas de educação em saúde. Kowalski (2001) relatou que os resultados 

encontrados apontam para as representações sociais do câncer como centradas na gravidade, 

medo, sofrimento e morte. Como fatores de risco, apareceram o tabaco e as bebidas 
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alcoólicas, e as práticas de prevenção não são adotadas pela maioria por não serem 

identificadas as causas da doença, ou seja, para a grande parte dos entrevistados, não é 

possível prevenir o câncer. A autora concluiu seu estudo destacando que as representações 

sociais do câncer geralmente são negativas, podendo ser desconstruídas com informações 

sobre as possibilidades de tratamento e cura. Assim programas de promoção à saúde devem 

envolver a educação da população, mas também o treinamento e a reciclagem de 

profissionais. 

O estudo de Kowalski (2001) destaca um aspecto muito importante na construção 

representacional da doença crônica, como o câncer, que é a autonomia e o controle que cada 

sujeito imagina ter sobre a sua doença. Como coloca a autora, para os sujeitos dessa pesquisa, 

a prevenção do câncer não é possível, apontando para uma autonomia da doença no seu 

surgimento, estando o sujeito vulnerável e sem condições de agir frente à prevenção ou 

controle do avanço do seu problema de saúde. Além disso, pesquisas desse tipo refletem 

como as representações sociais de determinada doença podem interferir, por exemplo, em 

ações de autocuidado e até na adesão ao tratamento, considerando, como colocado acima, que 

elas são capazes de influenciar o comportamento do indivíduo que participa de uma 

coletividade (Moscovici, 2003). 

Nesse sentido, Cardoso e Arruda (2004), em sua pesquisa com pacientes diagnosticados com 

HIV, procuraram identificar as unidades de conteúdo das representações sociais da 

soropositividade em pacientes que aderiam e não aderiam à terapia anti-retroviral. Os 

resultados demonstram que os aderentes têm um melhor enfrentamento da doença, utilizando 

menos a negação. Os não aderentes vêem a soropositividade como uma vivência ameaçadora, 

a negação impede a ancoragem no saber científico e os remédios são percebidos como a 

objetivação da doença. Esse estudo aponta, entre outras coisas, para a possibilidade de se 

utilizar o suporte teórico das representações sociais para a compreensão de comportamentos, 

extrapolando os limites das explicações individualizantes e unicausais. Dessa forma, uma 

abordagem compreensivista se torna possível e necessária para a análise de fenômenos 

complexos no campo da saúde, como o da adesão ao tratamento. 

Ainda no campo das representações sociais do fenômeno HIV/AIDS, Nascimento, Barbosa e 

Medrado (2005) buscaram compreender as representações sociais desse fenômeno em 

mulheres casadas e em situação de pobreza. Os dados foram organizados por meio da análise 

de conteúdo baseada na hermenêutica e apontaram para definições e conceitos pouco 

esclarecedores para as entrevistadas sobre o processo de contaminação. Isso contribui para um 
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aumento da vulnerabilidade das mulheres. Além disso, as pessoas prováveis de serem 

infectadas na opinião das entrevistadas (homossexuais e profissionais do sexo) estão distantes 

da realidade dessas mulheres, não concebendo como possível que “doenças do mundo” 

entrem em ambientes familiares e protegidos por Deus. Para os autores, as entrevistadas 

construíram um imaginário que aumenta a sua imunidade diante do HIV/AIDS, que é mais 

acentuada quando se recolhem dentro do matrimônio.  

A discussão promovida por esse estudo traz a questão da construção histórica e cultural da 

doença (AIDS como característica dos grupos de risco) influenciando na construção 

representacional atual das mulheres investigadas. Nesse sentido, as representações sociais 

apontam para o caráter histórico e cultural da doença, contribuindo para uma melhor 

compreensão do motivo da prevenção ser uma prática tão difícil para certas doenças em 

algumas condições sociais. 

O campo da saúde, por contemplar muitos tipos de doenças, como dito anteriormente, 

possibilita investigações muito variadas com o referencial das representações sociais, sendo 

possível não apenas estudar as doenças físicas, mas também as enfermidades psíquicas e o 

que está envolvido neste tipo de adoecimento. É com essa finalidade que, em uma pesquisa 

qualitativa, Brito e Catrib (2004), tiveram como objeto de estudo o adoecer psíquico. Os 

resultados indicaram para o fato dessas representações serem construídas na interface dos 

conteúdos individuais e culturais, sendo que as representações sociais da loucura envolvem os 

seguintes núcleos de significados: fora de si, doença, mal-estar psíquico e distorção da 

realidade; as causas estão relacionadas com perdas, mitos, traumas e doenças dos nervos; os 

modos de enfrentamento se aglutinam nos núcleos: negação, racionalização e aceitação; as 

mudanças associadas ao adoecimento psíquico são: projeto interrompido, perda da identidade 

e não houve mudança. 

Estudos com este caráter apontam para a dificuldade de se distinguir entre o adoecimento 

psíquico e o adoecimento do corpo, uma vez que todos envolvem a esfera do corpo, do 

sofrimento, uma construção coletivizada da doença e uma experiência de mudança, de fora de 

si, presente não apenas nos sujeitos dessa pesquisa, mas também naqueles que adoeceram e 

passaram a conviver diariamente com algum tipo de padecimento. 

A existência de elementos em comum em diferentes doenças é indicativo de que há 

componentes que permanecem nessa experiência de adoecer, mesmo em diagnósticos 

distintos. A própria experiência de adoecimento já traz representações compartilhadas para 

quem adoece, diferente de quem não adoece, por exemplo. No entanto, mesmo com elementos 
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que se assemelhem, a diferença de diagnóstico também trará divergências nas representações. 

Sendo assim, diagnósticos diferentes possibilitarão tanto a identificação de aspectos próprios 

de cada doença, como de elementos comuns à experiência de estar enfermo. 

Nesse sentido, Rey (2006), ao estudar as representações sociais na hipertensão e no câncer, 

coloca que doenças associadas com a morte rompem com a temporalidade futura em que se 

apóia a segurança da pessoa, havendo uma mudança no sentido subjetivo do tempo, passando-

se, a recuperar o presente. Além disso, a representação do câncer envolve o contágio, a morte 

e a limitação social. Já a hipertensão é representada como uma doença que pode ser 

controlada com medicamento, não estando relacionada diretamente à morte. Em relação ao 

tempo, avança lentamente, tendo a medicação um grande valor, maior do que a mudança no 

modo de vida. Novos sentidos são pouco desenvolvidos para as pessoas que têm hipertensão, 

diferentemente das entrevistadas com o diagnóstico de câncer. Para o autor, isso é devido à 

não associação com a morte e ao avanço dos sintomas de forma lenta no tempo. 

Os estudos anteriormente citados, mesmo não abordando o tema das representações sociais 

das doenças crônicas em geral e sim de doenças específicas, mesmo que crônicas, trazem 

algumas possibilidades para se problematizar essa questão. Como propôs Rey (2006), pensar 

a temporalidade nas doenças crônicas é uma questão estruturante, uma vez que essa doença se 

estende no tempo.  

Além disso, a experiência do fora de si, problematizada por Brito e Catrib (2004) pode 

remeter à experiência semelhante quando o sujeito padece de um problema que o modifica, 

devido às circunstâncias definidas pela doença. A adesão ao tratamento (Torres, 2005; 

Cardoso & Arruda, 2004; Kowalski, 2001) e o sentido subjetivo relacionado à doença que 

compõe a representação, são aspectos fundamentais para se pensar as representações sociais 

da enfermidade crônica. Como já mencionado anteriormente, dependendo de como a doença é 

representada, alguns comportamentos e afetos irão se desenvolver, enquanto que outros não. 

Apenas investigando como os sujeitos da história representam a sua enfermidade é que será 

possível colaborar na composição do cenário complexo da enfermidade crônica. 

Sobre os dois diagnósticos que serão estudados no presente trabalho (dor crônica e 

insuficiência renal crônica) como representantes de enfermidades crônicas de maneira geral, 

foram encontradas algumas pesquisas realizadas no Brasil nos últimos anos.  

No que se refere às Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e aos Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (DORT), que desencadeiam dor crônica, Magalhães (1998), elegeu 
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como tema para estudo, as representações sociais sobre as LER/DORT. A autora selecionou 

45 textos científicos sobre o assunto, publicados entre os anos de 1981 e 1998, entrevistou 19 

trabalhadores portadores deste problema de saúde e observou reuniões promovidas pelo 

Centro de Reabilitação Profissional do INSS/Campinas. Em relação à produção científica, 

Magalhães (1998) apontou que as LER/DORT se alinham com os fenômenos mórbidos 

sujeitos à suspeita, uma vez que contrariam as exigências de comprovação objetiva da 

medicina. Associado a elas, tem-se o falseamento e a simulação da doença, muitas vezes 

destacados diante das características da própria doença e do fato dela não ser fatal ou requerer 

interdição imediata (como no caso dos acidentes de trabalho). De acordo com a autora, é 

difícil a comprovação objetiva de que foi o trabalho que desencadeou a doença degenerativa. 

Dessa forma, para os entrevistados, a questão da existência ou não da doença também 

apareceu nas entrevistas, assim como a dúvida quanto à causa do seu aparecimento, que 

esteve entre as condições estafantes de trabalho, as condições de vida ou as características 

próprias do sujeito. Por sua vez, os tratamentos foram vistos com desconfiança, tendo uma 

adesão comprometida e baixa resolutividade (já apontada nos manuais técnicos). As 

LER/DORT são descritas como enfermidades brandas pelo meio científico, no entanto, são 

representadas como responsáveis por muita dor e sofrimento para os seus portadores. Para a 

autora,  

as Ler oportunizam a discussão sobre a emergência de um mal estar social que atinge uma escala 

planetária e que escapa aos modos tradicionais de enquadramento das enfermidades relacionadas ao 

trabalho. A transformação de um certo mal estar em uma enfermidade, evidenciada neste estudo, pode 

sublinhar nas estratégias discursivas a natureza dos fatores biológicos, culturais, sociais e políticos que 

entram em jogo na construção de um certo fenômeno, que apesar de circunscrito a uma esfera de 

domínio “científico”, ultrapassa em muito os limites da técnica e da teoria e recoloca a questão do 

próprio modo de viver e encarar a vida e a doença, assim com seus determinantes (Magalhães, 1998, 

p.198). 

A autora consegue situar este fenômeno na esfera não apenas individual ou científica, mas 

envolvendo a sociedade, a cultura e a política. A utilização da TRS permite que elaborações 

desse nível sejam realizadas. Além disso, um aspecto muito importante para a 

problematização das doenças crônicas é como ela é concebida cientificamente e como é 

organizada pelo sujeito que a vive.  

Em um outro estudo sobre as representações sociais de LER/DORT, realizado por Augusto, 

Sampaio, Tirado, Mancini e Parreira (2008), foram entrevistados 14 fisioterapeutas e 

realizadas quatro observações não participantes de suas atuações, com o objetivo de investigar 
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as associações entre as representações sociais dos profissionais e suas práticas clínicas. Com a 

análise de conteúdo, os autores concluíram que as suas causas estão associadas a fatores 

biológicos, psicológicos e sociais, não se estabelecendo relação com o trabalho desenvolvido 

por quem adoeceu, o que contraria as indicações da literatura. Além disso, alguns 

fisioterapeutas atribuíram a responsabilidade pelo adoecimento aos sujeitos em tratamento, 

desacreditando, por vezes, nos sofrimento dos trabalhadores diante das limitações impostas 

pela doença. Esses fatores, juntamente com a falta de sinais objetivos que caracterizam a 

síndrome, sua invisibilidade, evolução clínica imprevisível e subjetividade da dor interferem 

no estabelecimento de um plano de tratamento e de critérios para alta. Também foi encontrada 

uma divergência entre o que os fisioterapeutas elegem como importante de ser feito durante o 

tratamento (orientações quanto a posturas, investigação aprofundada da dor e de suas origens, 

por exemplo) e sua prática clínica (pouco diálogo entre o fisioterapeuta e seu paciente, busca 

apenas da retirada da dor e nenhuma orientação quanto aos cuidados posturais). Os autores 

concluem dizendo que os profissionais fisioterapeutas percebem o seu paciente de maneira 

fragmentada, baseados no modelo biomecânico, têm dificuldade em reconhecer e lidar com os 

aspectos subjetivos das LER/DORT, o que produz impacto na terapêutica fornecida. 

Ao identificarem uma atribuição da responsabilidade pelo adoecimento nos indivíduos que 

apresentaram LER/DORT, Augusto et al. (2008) apontam para uma característica comum em 

se tratando desta temática, pois, se o modelo biomédico é o principal organizador das idéias 

acerca da doença, esta, enquanto lesão, é fruto de uma questão individual, e não coletiva ou 

cultural. A desconfiança frente à dor foi relatada, assim como no estudo de Magalhães (1998), 

o que aponta para a dificuldade dos profissionais em lidar não apenas com a subjetividade 

presente no desenvolvimento das LER/DORT, mas com este tema no campo do adoecimento 

de maneira geral. 

No que se refere à insuficiência renal crônica (IRC), Ramos, Queiroz e Jorge (2008), 

realizaram uma pesquisa sobre as representações sociais deste problema de saúde, dividindo o 

estudo em duas partes: Teste de Associação Livre de Palavras (TALP), com 50 adolescentes 

com IRC em diálise e 20 adolescentes em processo de adoecimento, mas sem IRC; e 

entrevista semi-estruturada, com oito adolescentes com IRC. A doença foi representada pelos 

adolescentes em diálise pelas palavras “preocupação” e “diálise”, enquanto que para os 

adolescentes que não estavam em tratamento dialítico, “cuidado”, “obediência” e “prevenção” 

são as palavras que surgiram com maior freqüência. De maneira geral, o tratamento é 
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representado como difícil e que provoca mudanças no estilo de vida, exigindo muita 

dedicação da pessoa doente e de sua família 

Apesar dessas pesquisas trazerem elementos acerca da cronicidade, elas não contemplam 

muitas dimensões desse fenômeno. É necessário investigar que elementos compõem as 

representações sociais da enfermidade crônica. Que afetos estão envolvidos quando se 

convive diariamente com uma doença sem demarcação temporal para o seu fim (e muitas 

vezes, até para o seu começo)? O que há de compartilhado acerca das enfermidades sem cura? 

Culturalmente, o que vem sendo organizado sobre os diversos componentes da doença 

crônica? Que aspectos são característicos desse fenômeno, que ultrapassam a dimensão 

cientificamente construída e agregam as experiências cotidianas e constituídas ao longo de 

gerações? Essas são algumas das questões que ainda não foram respondidas no que se refere 

ao plano das enfermidades crônicas e suas representações. Estudos acerca dos mais diferentes 

diagnósticos de doenças crônicas trazem muitos elementos que contribuem para essa 

discussão, mas ainda permanecem inúmeras incertezas e reflexões a serem desenvolvidas 

neste campo. 

No levantamento realizado, poucos estudos foram encontrados sobre essa temática específica 

das doenças crônicas. Sem utilizar o referencial teórico das representações sociais, Mercado-

Martínez e Hernández-Ibarra (2007) buscaram comparar, em um estudo realizado no México, 

a perspectiva de grupos de profissionais de saúde e de enfermos sobre as doenças crônicas. Os 

resultados indicaram muitas divergências entre os grupos: o discurso dos pacientes envolve o 

relato das manifestações orgânicas e emocionais e a doença é referida como fonte de 

dependência, o tratamento vai além do uso das medicações e dietas prescritas. Os pacientes 

também abordam a presença divina como fonte de influência no seu adoecimento e colocam 

os profissionais de saúde, médicos e não médicos, como pouco cuidadosos com eles. Para os 

profissionais de saúde não médicos sobressaem o discurso sobre as manifestações clínicas e 

os impactos da doença na saúde, a falta de controle das doenças é de responsabilidade dos 

pacientes e avaliam sua relação com os pacientes como próxima, diferentemente da dos 

médicos, que é colocada como fria. Na perspectiva dos médicos, as manifestações 

emocionais, orgânicas e o tratamento são os pontos que se destacam no discurso sobre a 

doença crônica e colocam que os pacientes não seguem os tratamentos. Além de destacar as 

diferenças entre esses discursos, os autores enfatizam a necessidade de se tomar o discurso 

médico do ponto de vista institucional e histórico e o discurso dos pacientes em uma 
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perspectiva social, além de destacar que essas diferenças podem estar fundamentadas em 

diferenças de classe, gênero e profissionais. 

Este estudo aponta para o fato de que o adoecimento crônico pode ser tomado em muitas 

perspectivas: de quem adoece, da equipe, da família, com abordagens teóricas e 

metodológicas diversas etc. No que concerne à TRS, pode-se partir do relato descritivo de 

representações com o foco no indivíduo até a análise destas considerando fatores histórico-

culturais.  

No que se refere ao fenômeno da enfermidade crônica, tanto pessoas que têm diagnóstico de 

doença crônica como as que não têm, têm representações acerca desse fenômeno, uma vez 

que ele ocorre no campo social e possui uma historicidade. O fato de o sujeito ter consciência 

de que possui uma doença crônica o coloca em uma situação de experiência de doença 

diferente daquele que não vivencia o diagnóstico de doença e daquele que vivencia o 

diagnóstico de uma doença aguda. Ter conhecimento do tempo duradouro da doença e da 

inexistência, a princípio, de um tratamento para a cura desta, pode contribuir para a 

construção de uma representação social da doença com características diferenciadas das 

representações de outras doenças que são nomeadas e experimentadas de forma diferente 

(doença aguda, doença terminal etc) e com um impacto na vida do indivíduo e em suas 

práticas diferente de outros diagnósticos “médicos”. 

Nesse sentido, tomando o paciente como sujeito e as representações sociais como suporte 

teórico, foi encontrada uma pesquisa inglesa realizada por Krause (2003), que teve como 

objetivo principal a avaliação da mudança nas representações sociais de doença crônica após 

uma intervenção, numa perspectiva experimental. Os resultados demonstraram que, após a 

intervenção, os pacientes passaram a ter um conhecimento mais preciso da doença, percepção 

menos limitada de suas atividades e melhor suporte no grupo em relação ao grupo controle e a 

antes da intervenção. As representações passaram a contemplar um sentimento menor de 

incapacidade e vergonha e maior aceitação do caráter crônico da doença. Da representação de 

“doentes”, por serem portadores de uma doença crônica, eles passaram a se descrever como 

“tendo limitações”, o que traz a noção de cuidados especiais, mas não de invalidação e 

incapacidade funcional. 

Os dados apresentados por Krause (2003) apontam para alguns elementos que compõem as 

representações da enfermidade crônica, como o binômio ser-estar doente e a concepção de 

incapacidade derivada do adoecimento. De maneira geral, na investigação acerca das 

representações da doença crônica, é importante contemplar os elementos que são próprios da 
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cronicidade e não apenas os característicos de uma dada patologia. Torna-se necessário que o 

pesquisador possa ir além do diagnóstico específico e problematize as questões relativas à 

doença que permanece, sem perspectiva de remissão, como afirma Rey (2006).  

É possível que as representações sociais da enfermidade crônica possam ser investigadas com 

apenas um tipo de diagnóstico, mas o pesquisador precisará manter-se atento ao que classifica 

como sendo próprio da cronicidade e como específico daquele diagnóstico estudado. Tanto 

um paciente com hipertensão como o com diabetes podem abordar a dependência do 

tratamento, mas apenas o com diabetes irá tratar da dor e do incômodo em fazer o teste 

glicêmico e usar a insulina, o que indica as aproximações e distanciamentos entre essas 

doenças, por exemplo. 

Diante do exposto, percebe-se a carência de estudos que investiguem as enfermidades 

crônicas, principalmente tomadas na perspectiva da Psicologia Social. Considerando as 

contribuições da TRS, pesquisas com esse enfoque têm muito a colaborar com os avanços na 

área. Estudos qualitativos, que enfatizem a construção processual da representação, alargarão 

não apenas o que se compreende como doença, mas também contribuirão de maneira decisiva 

para a composição dos inúmeros elementos individuais e coletivos que permeiam as 

representações acerca da enfermidade crônica. 

A problematização deste agravo na saúde, tomando como base as pessoas que passam por 

essa experiência de adoecimento, pode contribuir para, em última análise, como apontado por 

alguns estudos relatados, a modificação de práticas institucionais e o questionamento dos 

contextos de produções dessa doença (não apenas a construção biológica dos sintomas, mas 

também a simbólica). Legitimar os pacientes enquanto sabedores de seu adoecimento é 

possibilitar uma outra perspectiva além da biomédica na construção do fenômeno saúde-

doença. É problematizar a construção da doença para além da medicina, reconhecendo-a 

como uma construção cultural (Good, 2007). 

Sobre a importância dos elementos culturais na construção da experiência de adoecimento, 

Helman (1994, p. 107) destaca que  

cada cultura possui sua linguagem de sofrimento própria, que faz a ligação entre as experiências 

subjetivas de mal-estar e o seu reconhecimento social. Os fatores culturais determinam quais os sinais 

ou sintomas são percebidos como anormais; eles também ajudam a dar forma às mudanças físicas e 

emocionais difusas, colocando-as dentro de um padrão identificável tanto para a vítima quanto para as 

pessoas que a cercam. 
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Como o problema desse estudo se constitui na identificação e descrição das representações 

sociais que sujeitos diagnosticados com doença crônica têm acerca da enfermidade crônica, o 

enfoque a ser dado sobre a TRS será o processual.  

É fundamental considerar que as representações de doença crônica surgem em um contexto de 

experiências e práticas cotidianas, permeadas de relações comunicacionais interpessoais. 

Estão inseridas em um grupo mais amplo, que é o das representações sociais acerca dos 

fenômenos cotidianos e em um mais restrito, que são as representações de saúde e doença. A 

utilização dessa teoria no presente trabalho viabiliza que o sujeito enuncie um conhecimento 

acerca do que vive no seu adoecimento, considerando as influências sociais e culturais. 

Diante dos objetivos desse estudo, da pouca produção bibliográfica encontrada dentro desta 

perspectiva e do caráter processual que será adotado, é importante delimitar o alcance 

possível desta pesquisa. Considerando a abordagem societal, que busca, de acordo com 

Almeida (2005), a articulação de explicações de ordem individual com explicações de ordem 

societal, a ênfase no aspecto processual recairá sobre a identificação de elementos que 

compõem a representação, considerando sua base comum e a sua forma de organização e 

articulação com o social. Para a autora, este é o primeiro nível de análise possível com este 

tipo de abordagem. Apresenta-se, assim, como adequado para a exploração do tema das 

representações sociais da enfermidade crônica, uma vez que este campo parece estar ainda em 

desenvolvimento no Brasil.  
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4 Delineamento metodológico 

 

4.1 Delineamento  

O presente estudo tem uma perspectiva descritiva, considerando-se que pesquisas deste 

gênero têm o objetivo de estudar e descrever as características de um determinado fenômeno, 

revelando a natureza de certas situações, processos, populações (Leedy & Ormrod, 2005; Gil, 

1987). Como a pergunta que orientou a pesquisa foi quais são as representações sociais que 

pessoas diagnosticadas com doença crônica têm acerca da enfermidade crônica, 

consequentemente buscou-se investigar o que havia de compartilhado e construído 

socialmente sobre esse tipo de experiência e os elementos de sua construção.  

Para que tal pergunta pudesse ser respondida, foi delineada uma abordagem qualitativa do 

problema e, por se tratar de uma investigação baseada na identificação das características e na 

composição dessas representações, reconheceu-se a necessidade de enfatizar o aspecto 

processual da construção das representações sociais. É justamente o enfoque qualitativo, 

centrado nos aspectos significativos da atividade representativa, que compõe os pressupostos 

deste enfoque (Banchs, 2000).  

 

4.2 Objetivos  

O objetivo geral deste estudo é investigar quais são os elementos que compõem as 

representações sociais da enfermidade crônica em pessoas diagnosticadas com doença 

crônica, considerando o caráter processual das representações. Os objetivos específicos são: 

identificar e analisar como cada sujeito organiza a sua experiência de adoecimento crônico, 

destacando os elementos dessa construção; sendo possível, em seguida, identificar e analisar 

os elementos que são socialmente compartilhados acerca da doença crônica que compõem 

este fenômeno e que estão presentes no discurso dos participantes da pesquisa; para, enfim, 

sistematizar as relações existentes entre a experiência individual e os componentes sócio-

culturais presentes nos discursos estudados, compondo o campo das representações sociais. 

 

4.3 Participantes 

Esse estudo partiu do pressuposto de que o sujeito é capaz de representar o grupo social em 

que está inserido, uma vez que não há construção individual que esteja alheia às interferências 
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sociais, culturais e históricas. Também está sendo considerado que toda representação, para a 

TRS, é construída socialmente, sendo resultado das condições em que surge e circula.  

Nesse sentido, segundo Spink (1993), a representação é uma construção do sujeito enquanto 

sujeito social. A esse respeito, Banchs (2000) destaca que o sujeito individual sempre está 

inserido em um contexto histórico e social e que as representações sociais expressam 

identidades, interesses, projetos diferenciados, indicando a complexidade das relações que 

definem a vida social. Assim, os participantes dessa pesquisa foram considerados nesta 

perspectiva, enquanto sujeitos sociais.  

Foram entrevistadas nove pessoas, sendo que uma entrevista feita com uma pessoa foi 

considerada piloto, tendo em vista a necessidade de adequação da entrevista narrativa e do 

questionário de dados gerais para o objetivo da pesquisa. No total, foram utilizadas as 

narrativas de sete participantes que produziram um material extenso, já com uma visível 

repetição de informações, tendo a coleta de dados sido finalizada neste momento. A entrevista 

piloto não foi utilizada, uma vez que o participante não atendeu mais aos critérios 

estabelecidos na pesquisa (teve uma piora no seu quadro clínico geral, inviabilizando a 

continuidade das entrevistas). Uma outra entrevista, feita com mais um participante, também 

não foi utilizada, pois não se caracterizou como uma narrativa.  

Todos os participantes tinham diagnóstico de doença crônica, estavam cientes dos seus 

diagnósticos, em tratamento há pelo menos seis meses (o que indicou que já conheciam um 

pouco o tratamento, já tinham passado pela fase inicial do impacto do diagnóstico e começado 

a desenvolver algumas estratégias adaptativas para lidarem com as rotinas trazidas pelo 

tratamento e doença) e sem risco de morte (estado clínico estável). Esses participantes 

puderam falar a respeito de representações da doença crônica, destacando os elementos 

relevantes deste fenômeno. 

A diferença nos diagnósticos e nos tratamentos foi considerada importante para que se 

pudesse fazer um levantamento das representações sociais que se têm acerca da doença 

crônica, o que poderia não ocorrer caso o diagnóstico fosse o mesmo.  

No que se refere à escolha dessas doenças em particular para essa pesquisa, o primeiro 

critério, considerando a ordem de aparecimento, foi a familiaridade da pesquisadora com os 

diagnósticos escolhidos. De acordo com Breakwell (2006), o pesquisador quando faz parte da 

comunidade de significados compartilhados pelo participante tem melhores condições de 

compreender todas as implicações das narrativas evocadas e esta consideração foi avaliada 
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como importante para o entendimento das informações colhidas. Outro critério que confirmou 

a escolha foi o fato das duas patologias escolhidas (dor crônica e insuficiência renal crônica) 

terem a palavra “crônico” na sua nomenclatura usual, ou seja, as pessoas portadoras dessas 

doenças nomeiam sua enfermidade com esta semântica e ouvem falar a respeito deste termo. 

Assim, todos os participantes envolvidos sabem desta característica de suas doenças, 

organizando a sua enfermidade também em torno deste adjetivo. 

Além disso, é importante considerar a diversidade de doenças que são classificadas como 

crônicas e a impossibilidade de contemplar todas essas especificidades. É sabido que a rotina, 

o tratamento, as implicações do diagnóstico, as experiências trazidas pelas doenças são muito 

diferentes entre a IRC e a dor crônica. Essas diferenças foram consideradas e respeitadas e os 

elementos que as aproximam foram interpretados e avaliados com muito cuidado. Torna-se 

importante destacar que o fato dessas doenças serem diferentes não inviabiliza uma pesquisa a 

respeito da cronicidade, ou seja, a respeito de elementos e características que as aproximam. 

Salienta-se também que, mesmo em um universo de pessoas com um mesmo diagnóstico, há 

uma diversidade na experiência de cada um em relação à sua doença. Assim, se apenas com a 

extrema semelhança de experiências de vida for possível fazer esse tipo de investigação, 

haverá uma grande dificuldade em se avançar nesse sentido. Considerando todos esses fatores 

foi que se avaliou como legítima uma investigação com esse propósito e com essa diferença 

diagnóstica, buscando-se o que compõe o universo representacional da cronicidade, 

respeitando-se os limites, diferenças e divergências entre cada diagnóstico. 

Em relação aos pacientes com dor crônica, os quatro entrevistados têm diagnóstico de 

fibromialgia. A escolha por esse diagnóstico se deu diante de dois fatores: a necessidade de 

restringir a heterogeneidade da doença trazida por diagnósticos de dor crônica muito diversos 

e o respeito aos critérios previamente escolhidos: ter prejuízo nas suas atividades diárias, a 

medicação como tratamento para a doença (sem tratamento invasivo) e com desconforto 

físico trazido por esta. 

Já os três pacientes com IRC precisavam estar em tratamento hemodialítico, podendo ter ou 

não algum prejuízo nas suas atividades diárias por conta do diagnóstico, tendo como 

tratamentos medicação e tratamento invasivo (hemodiálise). O desconforto físico trazido pelo 

tratamento apresentou-se de maneira variável, uma vez que alguns pacientes, ao terminarem a 

hemodiálise, conseguiam realizar normalmente as suas atividades (dois dos três 

entrevistados), sendo que este que não conseguia, no dia seguinte à hemodiálise, retomava 

seus afazeres em casa e com a família.  
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A diferença no tratamento da doença (hemodiálise e medicamentos) trouxe consequências na 

maneira com que cada um organiza a sua vida com doença. Nesse sentido, procurou-se 

entrevistar pacientes que, após a hemodiálise, costumavam sentir-se bem e que tinha 

condições de manter as suas atividades da vida diária, incluindo o trabalho. Já com os 

pacientes com dor crônica, foram escolhidos aqueles que tinham prejuízo nas suas atividades 

diárias, inserindo este tipo de problema, uma vez que não passavam pela dificuldade do 

tratamento invasivo. 

O número de participantes foi estipulado levando em consideração o caráter qualitativo do 

estudo e que os dados também seriam colhidos até serem atingidos os objetivos da pesquisa, o 

que, a princípio, parece ter sido feito com a quantidade descrita. Além disso, considerou-se 

que essa quantidade de participantes representa um grupo maior, levando-se em conta os 

aspectos referentes à representatividade do sujeito social, já apontados acima. Além disso, 

todos os participantes foram baianos, do sexo masculino ou feminino e com idade 

compreendida entre 27 e 58 anos, tendo, em média, 42 anos de idade. Foram selecionados por 

sua disponibilidade em participar da pesquisa, assim como pela presença de outros fatores que 

facilitavam a coleta de dados (ter completado o ensino fundamental, boa compreensão dos 

objetivos da pesquisa e capacidade para discorrer sobre a história da doença).  

Para dar início à pesquisa, o projeto foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa/CEP – 

SESAB e ao Comitê de Ética em Pesquisa/COM-HUPES, obtendo parecer favorável nos dois. 

Como se trata de uma pesquisa com seres humanos, as questões éticas foram sempre 

preservadas, os dados coletados não foram divulgados com os nomes reais dos participantes 

(nem das pessoas citadas por eles), o que garante o sigilo das informações coletadas. Como 

apenas a pesquisadora teve acesso às identidades dos respondentes, a confidencialidade foi 

mantida. 

 

4.4 Local  

Os participantes da pesquisa foram pessoas em tratamento em dois hospitais públicos de 

grande porte em Salvador, onde os dados foram coletados. A coleta dos dados ocorreu em 

uma sala reservada, adequada para a explicação dos objetivos da pesquisa e apresentação do 

termo de consentimento livre e esclarecido. Este local também foi apropriado para o uso do 

gravador, uma vez que as narrativas foram gravadas. Nenhuma entrevista foi realizada no 

momento em que estavam sendo atendidos pela equipe ou em tratamento dialítico. 
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Os pacientes que atendiam aos critérios estabelecidos foram identificados pela pesquisadora 

ou pela equipe de saúde. Foi feito o convite ao participante para ele participar da pesquisa e, 

caso aceitasse, era marcado um dia, de preferência que ele já tivesse atividades no hospital, 

para ele participar da pesquisa. Para os participantes que tinham dor, a entrevista narrativa era 

realizada antes da atividade no hospital, uma vez que essa não tem horário definido para 

acabar. Já com os participantes com IRC, a entrevista ocorreu antes ou depois da sessão de 

hemodiálise, sendo marcada de acordo com a possibilidade do participante e da pesquisadora. 

 

4.5 Coleta de dados 

 

Esta seção subdivide-se na estratégia utilizada para a coleta e nos procedimentos adotados 

para a mesma. 

  

4.5.1 Estratégia para a coleta de dados 

Para a coleta de dados foi utilizada a construção de narrativas, com o foco na história da 

doença crônica. Essas narrativas foram gravadas e posteriormente transcritas. A entrevista 

narrativa, para Breakwell (2006), permite que o participante conte a sua experiência 

individual sobre os eventos do presente ou do passado, de forma livre e sem necessitar de um 

rigor cronológico no que se refere aos acontecimentos, possibilitando revelações acerca de 

como percebe, interpreta e avalia o que lhe ocorreu.  

Nesta pesquisa a entrevista narrativa foi considerada como uma forma de entrevista que “tem 

em vista uma situação que encoraje e estimule um entrevistado ... a contar a história sobre 

algum acontecimento importante de sua vida e do contexto social” (Jovchelovitch & Bauer, 

2002). Para os autores, é uma tentativa de ligar os acontecimentos no tempo e com sentido, 

representando o indivíduo (ou coletividade) e se referindo ao mundo além do indivíduo. As 

narrativas estão sempre inseridas no contexto sócio-histórico e propõem 

representações/interpretações particulares do mundo (Jovchelovitch & Bauer, 2002). São uma 

estratégia alternativa ao modelo de entrevista baseado em perguntas e respostas.  

As narrativas têm sido muito utilizadas na pesquisa social nas últimas décadas, tendo alguns 

teóricos importantes como Ricoer e Bakhtin (Jovchelovitch & Bauer, 2002; Brockmeier & 

Harré, 2003). Há uma grande tradição do seu uso na teoria literária e na lingüística 
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(Brockmeier & Harré, 2003). Na Psicologia, Jerome Bruner se destaca como um dos autores a 

explorar o campo das narrativas, tendo-se também o construcionismo como uma vertente na 

psicologia social a adotar essa perspectiva (Spink, 2000). As narrativas possuem uma forma 

própria de considerar o discurso, associando-o, muitas vezes, ao ato e destacando o papel do 

enredo na interpretação das mesmas (Bruner, 1997; Jovchelovitch & Bauer, 2002; Brockmeier 

& Harré, 2003). A análise estruturalista ou temática é frequentemente utilizada na 

compreensão delas (Jovchelovitch & Bauer, 2002). 

Como a TRS é o marco teórico utilizado, o discurso foi tomado como uma produção subjetiva 

e social, como propõe Moscovici (2003). A busca pelo discurso livre, sem interrupções, 

proporcionada pelas entrevistas narrativas, produziu um rico material para a análise das 

representações sociais que surgiram. Mesmo não havendo a adoção completa da teoria das 

narrativas, não há inviabilidade no uso deste tipo de entrevista com o marco teórico adotado 

neste estudo. As representações sociais podem ser investigadas com metodologias qualitativas 

que promovam o discurso espontâneo dos participantes da pesquisa, uma vez que a fala livre 

aponta para os conteúdos culturais, individuais e históricos. 

Ao falar abertamente, é possível que surjam essas influências (sociais e culturais) que existem 

nas interpretações e avaliações do sujeito sobre a sua experiência, sem que necessariamente 

identifique claramente o poder que essas influências têm sobre o seu discurso. Essa fala livre 

também é rica de significados mais pessoais acerca do tema, o que contribuiu para esse 

primeiro levantamento das representações sociais acerca do adoecimento crônico, como foi 

dito anteriormente. Há de se destacar que não existe um conteúdo que seja unicamente fruto 

de uma compreensão pessoal ou social, o que é admitido e contemplado na TRS.  

Ao se utilizar as narrativas como forma de se ter acesso aos dados, podem ser realizadas mais 

de uma entrevista com o mesmo participante, com o intuito de atingir o objetivo da pesquisa, 

o que ocorreu neste estudo.  

 

4.5.2 Procedimentos para a coleta de dados 

A organização da coleta de dados foi baseada, principalmente, na proposta de Jovchelovitch e 

Bauer (2002). Para que ela pudesse ocorrer, a pesquisadora apresentou, inicialmente, os 

objetivos da pesquisa, a forma de coleta e o termo de consentimento informado ao 

participante (Anexo A ou B, a depender da instituição que a pessoa frequentava para fazer o 

tratamento). É importante destacar que, desde o primeiro contato da pesquisadora com o 



 75 

participante foi buscado o estabelecimento de uma relação empática e de um ambiente de 

confiança, para que ele tivesse menos dificuldade em colaborar de maneira espontânea com a 

produção das narrativas.  

Após os esclarecimentos e concordância em participar da pesquisa, por parte do participante, 

a pesquisadora preencheu o questionário de dados pessoais (Anexo C). Depois, com a 

autorização para gravar, introduziu, de maneira breve, que não iria fazer perguntas específicas 

para ele, mas que estava interessada na história que ele tinha a contar. Isso foi colocado para 

que o participante compreendesse como seria o diálogo entre eles e que podia usar o tempo 

que precisasse para contar a sua história a seu modo. Também foi dito ao participante que, 

caso surgissem dúvidas sobre o que ele contou, a pesquisadora perguntaria ao final, para que 

ele ficasse livre para falar. Também foi esclarecido que mais de um encontro poderia ser 

necessário para que fosse compreendida a história sobre o seu adoecimento.  

Assim, a pesquisadora, abordando a temática do adoecimento, solicitou que o participante lhe 

contasse, como foi a história dessa enfermidade crônica, guiando-se pelo roteiro de entrevista 

previamente elaborado (Anexo D). Quando a narração terminava, se fosse necessário, a 

pesquisadora fazia algumas perguntas para compreender melhor alguns trechos que podiam 

não ter ficado claros ao longo da história do participante. Ao fim, a gravação era finalizada e 

era marcado um dia para o novo encontro, caso fosse necessário. 

A coleta de dados foi finalizada em novembro de 2008. Foram realizadas duas entrevistas 

narrativas com cada participante, totalizando-se 14 entrevistas que foram interpretadas, uma 

entrevista piloto e uma entrevista que não foi utilizada por não se caracterizar como uma 

entrevista narrativa, ou seja, 16 entrevistas no total. A idéia de se entrevistar duas vezes o 

mesmo participante foi adotada porque as narrativas sobre o adoecimento não se esgotaram no 

primeiro encontro, apenas no segundo as informações começaram a se repetir e as histórias a 

diminuir, passando a ser mais frequente perguntas por parte da pesquisadora para incentivar a 

fala dos participantes. As entrevistas foram consideradas como suficientes, a partir do 

momento em que os sujeitos não abordavam espontaneamente ou quando perguntados sobre 

novos aspectos da sua enfermidade, não demonstrando interesse em continuar relatando as 

histórias já narradas. As narrativas tiveram duração média de trinta minutos cada, totalizando 

uma hora em média de entrevista por participante e um total de sete horas e seis minutos de 

gravação. 

Todos os nomes utilizados nos resultados desta pesquisa são fictícios. 
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4.6 Análise de dados 

Os dados foram analisados de acordo com a análise de discurso, em que um dos objetivos é 

compreender as formas de produção social do sentido. A maior ênfase dessa análise não foi 

no sistema lingüístico, mas sim na produção feita pelo sujeito como reprodução de um sistema 

mais amplo. Como se trata de um estudo qualitativo e descritivo, a análise de discurso, com 

base nas narrativas, apresenta-se como uma forma de análise de dados indicada para atender 

aos objetivos da pesquisa e condizente com o delineamento utilizado. Como as narrativas 

foram consideradas como uma forma de se ter uma fala mais livre e, portanto, com condições 

de dar acesso às construções sociais desse discurso, e não como a abordagem específica da 

teoria das narrativas, optou-se pela análise de discurso e não pela análise narrativa, uma vez 

que, segundo Iñiguez (2004), elas são distintas.  

Como destaca Gill (2002), a análise de discurso proporciona ao seu analista o contato com o 

conteúdo e com a organização do texto, não a utilizando como um caminho para se chegar a 

outra realidade, uma vez que a linguagem é compreendida como uma forma construtiva da 

vida social e não um mero reflexo dela (Gill, 2002; Iñiguez, 2004). Para Gill (2002), o sujeito 

está sempre se orientando pelo contexto interpretativo e construindo o discurso para se ajustar 

a esse contexto. Assim, fala e texto são práticas sociais. Além disso, a análise de discurso não 

procura identificar processos universais, o discurso é sempre tomado como circunstancial 

(Gill, 2002). 

Nesse sentido, torna-se importante destacar algumas bases da análise de discurso, uma vez 

que elas fundamentam esse pressuposto de que o discurso é circunstancial e construtor da 

realidade. Assim, para Iñiguez (2004) e Martins (2002), o giro linguístico, a teoria dos atos de 

fala, a etnometodologia e a linguística pragmática, além do enfoque discursivo de Michel 

Foucault, formam as bases dessa abordagem do discurso. Algumas contribuições de cada uma 

dessas bases serão destacadas, não sendo possível deter-se aos pormenores. Para os autores, o 

giro lingüístico converteu as práticas sociais das ciências em mais uma prática social, 

igualando a fala dos cientistas às produzidas no cotidiano, como já discutido anteriormente. 

Além disso, possibilitou que a ação cotidiana fosse vista como elucidativa do verdadeiro 

sentido das ações das pessoas. 

No que se refere às contribuições trazidas pela teoria dos atos de fala, uma delas é a 

consideração de que a fala é uma ação e, portanto, quando se fala, se faz coisas, devendo a 

própria fala ser, por isso, objeto de análise (Martins, 2002). A etnometodologia, por sua vez, 

trouxe quatro conceitos que tiveram influência sobre a análise de discurso: a idéia de 
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“membro competente”, que se refere à competência de se estar socializado em um grupo 

social, dispondo de recursos e competências para a ação conjunta e em interação. A 

indexicalibidade, por sua vez, se refere à condição de toda palavra que é a de pertencer a um 

contexto. Este é quem direciona o seu sentido, não sendo possível ter acesso aos significados 

de uma palavra sem contemplar as circunstâncias que a rodeiam. Já a reflexividade, na 

perspectiva da etnometodologia, significa que quem executa uma ação tem condições de 

explicar o que fez, realizando um ato de constituição em uma realidade social (Iñiguez, 2004). 

Já o conceito accountability refere-se à condição de uma ação ou situação, por ser acessível, 

poder ser descrita, entendida e relatada, apontando para a concepção de que o mundo não 

preexiste, mas se realiza, se institui em cada ação prática e em cada interação. Existem, 

segundo Iñiguez (2004), algumas consequências da proposta da etnometodologia para a 

compreensão do discurso, entre elas a concepção de que não há nada oculto (pensamento, 

ações, estrutura social) a ser buscado na linguagem, o fazer é uma forma de dizer; e a idéia de 

que a estrutura social não está distante das ações individuais, ela é construída em cada ação. 

A linguística pragmática, por sua vez, considera que não há significados estáveis preexistentes 

ou codificáveis de maneira unívoca, tendo a contextualização o papel de oferecer para o 

processo de comunicação as possibilidades reais de compreensão. Nesse sentido, segundo 

Iñiguez (2004), deve-se presumir que, em uma fala há sempre um sentido que vai mais além 

do significado que acompanha as palavras, sendo possível, então, interpretar as ações da fala 

tanto em termos intencionais (ler nas entrelinhas) como em termos não intencionais (estrutura 

gramatical, ou partes da fala que se referem a situações contextuais). 

No que se refere às contribuições de Foucault, Iñiguez (2004) destaca que suas proposições 

abordam o discurso como algo mais do que a fala ou conjunto de enunciados. O discurso 

passou a ser compreendido como uma prática social e, como tal, tem um contexto de 

produção. Foi com ele que a expressão “práticas discursivas” surgiu como regras anônimas, 

constituídas no processo histórico (determinadas e delimitadas no tempo e no espaço), em 

grupos ou comunidades específicas, e que definem as condições que possibilitam qualquer 

enunciação (Iñiguez, 2004). Assim, a análise de discurso também é uma prática que permite 

identificar outras práticas discursivas e, também, transformá-las. Para Iñiguez (2004), na 

perspectiva foucaultiana, os discursos articulam um conjunto de condições que permitem as 

práticas, constroem os cenários que facilitam ou dificultam as possibilidades, fazendo surgir 

regras e mantendo relações. 
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Assim, a análise de discurso, ao tomar como base estas cinco perspectivas, surgiu como uma 

alternativa às formas mais ortodoxas de se investigar a vida social, sendo um método flexível 

e interpretativo e não podendo ser definida de uma única forma (Iñiguez, 2004; Martins, 

2002). Como uma maneira de se investigar esse tipo de fenômeno, ela se apóia em outra 

definição de representatividade, diferente da considerada pelas pesquisas quantitativas em que 

o participante é estatisticamente representativo da população considerada. Nesse sentido, 

segundo Iñiguez (2004), a representatividade significa que o participante está atuando como 

se estivesse no papel, onde o que é importante sobre ele não são suas características 

individuais, mas o fato de que é um membro de um grupo ou coletivo (representante de um 

grupo). Foi nessa perspectiva que os participantes dessa pesquisa foram considerados e que as 

suas falas foram interpretadas como representativas desse grupo de pessoas com doenças 

crônicas que adoeceram no contexto atual, sendo a linguagem um indicador da realidade 

social e uma forma de criá-la (Iñiguez, 2004). 

Assim, a análise de discurso utilizada para a interpretação das entrevistas narrativas coletadas 

foi baseada na proposta apresentada por Gill (2002), tendo o tratamento dos dados sido 

dividido em cinco etapas. Inicialmente, as entrevistas foram transcritas na íntegra e 

sinalizadas todas as partes que ficaram inaudíveis ou confusas. A partir deste ponto, foram 

lidas algumas vezes o material produzido, levantando grandes temas presentes na narrativa 

produzida, para, depois, poder-se voltar a utilizar a entrevista no áudio novamente. Neste 

terceiro momento, foi feita uma leitura da entrevista acompanhando-se, ao mesmo tempo, a 

gravação realizada. Dividiram-se as falas baseando-se no ritmo das mesmas e na apresentação 

de idéias presentes no discurso. Nesta terceira parte, muitas palavras que tinham ficado 

inaudíveis puderam ser identificadas, melhorando a qualidade da transcrição. 

A partir desse ponto, com o novo material impresso, foram eleitos “títulos” para cada 

parágrafo construído. Esses “títulos” ajudaram na identificação, por todo o texto, de temas 

que foram abordados de forma livre pelos participantes. Isso possibilitou o reconhecimento de 

idéias que se mantiveram ao longo do texto, mas que estavam espalhadas por toda a narrativa. 

Também foi possível reconhecer algumas contradições apresentadas pelos participantes. Foi 

realizada a construção de grandes aspectos relacionados à doença crônica, que se tornaram 

indicativos das representações sociais da enfermidade crônica. 

Após este momento de divisão das narrativas, buscou-se olhar os discursos de maneira 

integrada novamente, identificando tendências do discurso, articulações de idéias, 

homogeneidades e contradições, elementos sociais (como os pertencentes à biomedicina) e 
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aspectos mais particulares das experiências de adoecimento. Esta foi a quinta e última etapa 

da análise de discurso realizada. 
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5 A construção do campo da pesquisa 

 

A necessidade deste capítulo surgiu da análise das narrativas, pois foi percebido que os 

participantes falavam livremente sobre o cotidiano do tratamento, o qual só pode ser mais 

bem compreendido quando se conhecem algumas características da patologia, do tratamento e 

dos limites que eles trazem para quem adoeceu. O objetivo aqui é introduzir algumas 

características típicas da patologia e que fazem parte da realidade de quem tem dor crônica 

(em específico, fibromialgia) e IRC (insuficiência renal crônica), apresentando essas 

patologias separadamente. Em seguida serão descritas as condições para a realização das 

entrevistas, juntamente com a apresentação de cada participante, uma vez que, a análise delas 

não se deteve em cada um separadamente. Para a compreensão da situação de vida e das 

dificuldades e mudanças trazidas pela doença, foi necessária essa breve apresentação de cada 

participante para, em seguida, proceder-se à análise e discussão dos dados. 

 

5.1 Apresentação dos dois diagnósticos escolhidos para esta pesquisa: a dor crônica e a 

insuficiência rena crônica (IRC) 

 

Inicialmente, serão descritas características pertinentes ao diagnóstico de dor crônica, seguida 

da apresentação da IRC. 

 

5.1.2 A dor crônica 

A dor pode manifestar-se de forma aguda ou crônica, sendo esta última diagnosticada quando 

o sintoma doloroso permanece durante mais do que três meses, para além do tempo habitual 

de cura da lesão tissular, podendo ser classificada em três grupos: a dor neuropática (como as 

neurites e síndromes compressivas dos nervos), a dor somática (como as alterações 

musculoesqueléticas) e a dor visceral (processos inflamatórios ou crescimento tumoral). O 

diagnóstico é baseado em critérios clínicos e confirmado por exames laboratoriais (Kraychete, 

2004). A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) define a dor crônica como 

“uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano real ou potencial 

dos tecidos, ou descrita em termos de tais lesões” (Pimenta, p. 11, 1999). O relato dos 
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sintomas é um elemento muito importante no diagnóstico da dor crônica, tendo em vista o 

fato de ser uma experiência sensorial, privada e desagradável (Baszanger, 1992). 

Geralmente, ela é pobremente definida e agravada pelas condições ambientais ou 

psicopatológicas de quem adoeceu, tendo como consequências a incapacidade funcional, as 

mudanças afetivas, sexuais, sociais e financeiras, enfraquecendo os laços sociais de quem a 

possui (Castro & Daltro, 2009). Nesse sentido, Baszanger (1992) e Jackson (2000) também 

corroboram com a idéia de que as dores crônicas são incapacitantes até para o exercício de 

atividades muito simples e mobilizam a família e a equipe de saúde na busca pela diminuição 

de seus sintomas. 

Estudos apontam que a dor crônica mais frequente é a dor miofascial, com uma frequência 

variando entre 30 e 85% nas clínicas de dor, ocorrendo bastante em região cervical e lombar 

(Sakata & Issy, 2004). Os tratamentos para a dor crônica são diversos, tendo um bom nível de 

complexidade, uma vez que eles, muitas vezes, precisam ser feitos de maneira integrada, um 

potencializando o efeito do outro. Assim, diversos tipos de medicamentos são utilizados 

(antidepressivos, anticonvulsivantes, antiinflamatórios, opióides), com a combinação ou não 

de outros tratamentos mais ou menos invasivos (bloqueio anestésico, neurocirurgias), além da 

reabilitação física e suporte psicológico (Sakata & Issy, 2004). A necessidade de se combinar 

terapêuticas diferentes leva a um grande envolvimento da pessoa que tem dor com a sua 

doença: além dela estar presente, de maneira sensorial, durante boa parte do tempo, a rotina 

passa a envolver os seus tratamentos. Alguns efeitos do tratamento medicamentoso podem 

ocorrer, inserindo outros sintomas além da dor, como sonolência, boca seca, constipação, 

náusea, entre outros (Sakata & Issy, 2004). 

O acompanhamento de uma pessoa com o diagnóstico de dor crônica envolve não apenas o 

estabelecimento de uma terapêutica adequada, mas também o reconhecimento da importância 

de se abordar a existência incontestável da dor, tanto para quem adoeceu como para quem 

acompanha o paciente (família e equipe), objetivando o que é demasiadamente subjetivado, 

assim como garantindo o espaço para a subjetivação de questões objetivas trazidas pela dor, 

como os limites (Jackson, 1994). O fato de o diagnóstico basear-se no relato das sensações e 

dos sintomas adquiridos leva a um grande questionamento acerca da veracidade dos relatos e 

da intensidade dos sintomas, interferindo, inclusive, no tipo de tratamento prescrito, quando 

avaliada a situação médica, mas também, no tipo de suporte familiar dado, quando se 

considera a rede de apoio social (Lima & Trad, 2007; Augusto et al., 2008).  
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No que se refere à fibromialgia, ela é caracterizada por uma dor muscular generalizada, não 

relacionada a síndromes inflamatórias (Saltareli, Pedrosa, Hortense, Emm & Sousa, 2008; 

Costa, Pedreira Neto, Tavares-Neto, Kubiak, Dourado, Araújo et al., 2005). Para o seu 

diagnóstico é necessária, além da dor há pelo menos três meses, a sensibilidade em 11 ou 

mais dos 18 pontos sensíveis à palpação, localizados em diversas partes do corpo, conhecidos 

como tender points (Saltareli et al., 2008; Sakata & Issy, 2004). Envolve a alteração da 

modulação da dor, aumento da nocicepção somática e visceral e disfunção do sistema nervoso 

central, podendo envolver comprometimento da microcirculação com isquemia e hipóxia do 

músculo envolvido (Sakata & Issy, 2004). 

A fibromialgia constitui-se em uma dor crônica de difícil controle, tendo-se a necessidade de 

uso prolongado de medicamento, e sua incidência é de 2 a 6% da população geral, com 

predominância na faixa etária entre 29 e 37 anos e no sexo feminino (Sakata & Issy, 2004). 

São freqüentes as queixas de dor articular, rigidez matinal, cefaléia, formigamento, ansiedade, 

depressão, irritação, fadiga, insônia, alteração da concentração, cansaço nas pernas, entre 

outros (Sakata & Issy, 2004; Costa et al., 2005). 

Os tratamentos mais indicados são os medicamentos (antiinflamatórios, antidepressivos 

tricíclicos, relaxantes musculares, opióides), além de fisioterapia, exercícios aeróbicos, terapia 

manual (massagem, alongamento, mobilização), acupuntura e psicoterapia (Sakata & Issy, 

2004). 

No que se refere às causas, ainda não há definida a etiopatogenia da fibromialgia, mas 

discute-se a presença de fatores psicossomáticos, bacterianos e virais (hepatite C), além de 

alterações autonômicas, na sensibilidade dolorosa e de sistemas neuroendócrinos na sua 

origem (Costa et al., 2005). A presença da fibromialgia não impede que o seu portador tenha 

outros tipos de dor crônica, como as decorrentes de hérnias discais, LER/DORT e artroses, 

por exemplo. 

Diante das características dessa doença, é possível reconhecer que as pessoas com 

fibromialgia têm muita dificuldade na realização de suas tarefas, precisando fazer algumas 

adaptações em seu cotidiano para que possam manter-se em atividade. Como é um quadro de 

dor generalizado, não é incomum acompanhar relatos de pessoas que dizem que passam muito 

tempo em repouso e que têm muita dificuldade em compreender os mecanismos de melhora e 

de piora da dor, uma vez que, mesmo em repouso, a dor permanece e pode piorar sem uma 

relação direta com o esforço físico.  
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É importante destacar aqui, considerando-se a presença desse tema nas narrativas analisadas, 

que nem todas as pessoas são afastadas pelo INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) 

ou aposentadas por invalidez de suas atividades por causa da dor, mas esse fato não é 

incomum de se encontrar no acompanhamento sistemático de uma pessoa com dor crônica.  

 

5.1.3 A Insuficiência Renal Crônica (IRC) 

A insuficiência renal crônica (IRC) ou doença renal em estágio terminal caracteriza-se por 

uma deterioração progressiva, irreversível, da função renal, tendo como consequência a perda 

da capacidade do organismo em manter o seu equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico 

(Brunner & Suddarth, 2000). Os rins, por sua grande capacidade adaptativa e funcional, 

conseguem exercer as suas funções e manter o organismo vivo com cerca de 10% de sua 

função renal normal, o que pode levar o diagnóstico a ser realizado apenas quando essa perda 

da função já é irreversível (Riella, 1996). 

A IRC pode ter diversas causas, entre elas, as doenças sistêmicas (como o diabetes mellitus), 

glomerulonefrites crônicas, piolenefrites, hipertensão não controlada, obstruções no trato 

urinário, lesões hereditárias, distúrbios vasculares, infecções, medicamentos ou agentes 

tóxicos (Brunner & Suddarth, 2000). Como consequências da diminuição da função renal, 

tem-se o comprometimento da depuração renal, elevando o nível de certas substâncias no 

sangue, como a creatinina e uréia, assim como da água e do sódio; além de anemia e 

desequilíbrio de cálcio e fósforo (Brunner & Suddarth, 2000). A presença de edemas e do 

aumento de peso nas pessoas com IRC é comum, tendo em vista a retenção de água no 

organismo. Também é possível que a pessoa desenvolva hipertensão arterial, insuficiência 

cardíaca congestiva, edema pulmonar, prurido, perda de força muscular, náusea, vômitos e 

alterações do nível de consciência como sintomas da perda da função renal (Brunner & 

Suddarth, 2000). 

Os tratamentos para a IRC podem ser divididos em conservadores (controle da doença básica, 

da hipertensão arterial, da dieta alimentar e de possíveis agravantes da perda de função 

glomerular, com o uso de medicações e prescrição de dieta adequada) ou tratamento renal 

substitutivo, quando o primeiro não atinge mais os efeitos esperados (Quintana & Müller, 

2006). 

Como tratamentos substitutivos para a função renal, têm-se a hemodiálise, a diálise peritoneal 

ou o transplante (Quintana & Müller, 2006; Brunner & Suddarth, 2000). Na hemodiálise (HD) 
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existe uma máquina de diálise que faz boa parte da função que o rim não vem desenvolvendo, 

por meio de um filtro capilar. De forma muito resumida, o processo consiste na retirada de 

parte do sangue da pessoa com IRC, a filtragem do mesmo na máquina dialisadora e o retorno 

dele para o corpo do paciente, em um ciclo contínuo (Quintana & Müller, 2006; Brunner & 

Suddarth, 2000). Para que isso possa ocorrer, é necessário que exista alguma via de acesso ao 

sangue da pessoa que necessita de hemodiálise. Esse acesso é feito através da colocação de 

cateteres em vasos como a jugular, as veias subclávias ou veia femoral (sendo os dois 

primeiros mais utilizados), devendo ser um acesso temporário. Os cateteres, principalmente 

quando estão na jugular ou subclávia, são mais visíveis e requerem cuidado no manuseio. É 

comum as pessoas com cateteres no pescoço ou na perna relatarem a dificuldade que 

encontram para dormir, tomar banho ou fazer outras atividades do cotidiano. Esses acessos 

vasculares devem ser substituídos por acessos permanentes, uma vez que possibilitam a 

ocorrência de infecções ou a formação de trombose (Riella, 1996).  

Já os acessos permanentes podem ser os cateteres de uso permanente (Perm-cath) ou as 

fístulas arteriovenosas, que são feitas com uma intervenção cirúrgica, utilizando veias 

superficiais calibrosas, de alto fluxo sanguíneo, geralmente no membro superior não 

dominante do paciente (Riella, 1996). As fístulas, por estarem sob a pele, não são visíveis e 

permitem que a pessoa que a possui não se preocupe com o seu manuseio ou proteção, 

requerendo cuidado apenas nos pós-cirúrgico e na manipulação de objetos pesados. Após a 

realização da hemodiálise, é comum que os pacientes pressionem por um tempo as suas 

fístulas, pois, por terem utilizado heparina (anticoagulante), sangramentos podem ocorrer com 

o término da punção (Riella, 1996). Em média, uma pessoa dialisa durante quatro horas, três 

vezes por semana, mas a construção do tempo e frequência da hemodiálise é feita pelo 

médico, diante da situação clínica que o paciente apresenta (Riella, 1996). 

A diálise peritoneal é uma forma de hemodiálise intracorpórea, que utiliza a membrana 

semipermeável do peritôneo para as trocas de líquidos e solutos entre o sangue capilar 

peritoneal e a solução de diálise que é colocada na cavidade abdominal (Riella, 1996). Em 

termos de diálise peritoneal, são possíveis a diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD), 

a diálise peritoneal automatizada (APD) e a diálise peritoneal intermitente (Quintana & 

Müller, 2006). Sinteticamente, a diálise peritoneal consiste na colocação de um líquido 

especial (solução para diálise) no abdômen usando-se um cateter (Tenckhoff, um tipo de 

acesso permanente), troca de substâncias entre os vasos sanguíneos do peritôneo e a solução 

de diálise que está no abdômen e drenagem desta solução para fora do organismo. O tempo 
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desse procedimento, juntamente com a sua frequência irão variar conforme o método adotado, 

a avaliação do médico e o estado clínico do paciente (Riella, 1996). 

Bezerra e Santos (2008), ao abordarem a incidência e prevalência da IRC no Brasil, destacam 

que, no censo realizado em 2005 pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, há 54.311 pessoas 

submetidas à diálise, das quais 48.386 são pacientes em HD, 3.638 em CAPD, 2.073 em APD 

e 238 em DPI. 

O transplante também aparece como uma forma de tratamento para a IRC e consiste no 

enxerto de um rim saudável na pessoa que necessita dele, sendo possíveis três tipos de 

doadores: doador vivo parente, doador vivo não parente e doador cadáver (Riella, 1996; 

Quintana & Müller, 2006). Antes da realização do transplante são necessários inúmeros 

exames para verificar a compatibilidade entre doador e receptor e estado clínico de ambos. 

Após o transplante, muitos cuidados devem ser tomados para se evitar a rejeição ao órgão 

transplantado, incluindo o uso de medicamentos e acompanhamento ambulatorial contínuos 

(Quintana & Müller, 2006). O transplante é muitas vezes representado como cura da IRC, 

mas a realidade que se apresenta após este oferece elementos para uma nova compreensão do 

mesmo (Quintana & Müller, 2006). 

Algumas mudanças no cotidiano das pessoas diagnosticadas com IRC ocorrem mediante a 

necessidade do tratamento e de suas condições, o que inclui as alterações na alimentação e 

ingestão de líquidos, tendo em vista a dificuldade dos rins em eliminarem as substâncias não 

necessárias ao organismo e o volume esperado de água (Riella, 1996; Brunner & Suddarth, 

2000). Com o tratamento, há uma expectativa de melhora dos sintomas apresentados pela 

pessoa que adoeceu (hipertensão, edemas, perda da força muscular...), mas também é possível 

que, durante a hemodiálise, episódios de hipotensão e cãibras ocorram (Riella, 1996). 

Apesar dos avanços na área de terapia renal de substituição (diálise ou transplante renal), a 

expectativa de vida de pacientes com IRC é muito menor do que à relacionada aos diversos 

grupos da mesma faixa etária na população geral, sendo o risco de morte mais elevado para as 

pessoas com diabetes, brancas ou idosas. O número em anos que a pessoa permanece em 

tratamento dialítico também se relaciona com o risco de morte (Lopes, Batista, Costa, Nery & 

Lopes, 2003). Dessa forma, a IRC constitui-se como uma doença crônica em que o tratamento 

é indispensável à vida, mas que também traz efeitos adversos e mudanças no cotidiano. A 

hemodiálise, enquanto um tratamento extracorpóreo, em certo nível é invasiva (presença de 

cateteres, fístulas) e pode acarretar prejuízos nas atividades da vida diária em níveis diversos. 

Além do tratamento dialítico, os pacientes também utilizam outros medicamentos (anti-
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hipertensivos, vitaminas) como uma forma importante de controle dos sintomas que têm 

(Riella, 1996; Brunner & Suddarth, 2000). 

Diante das histórias analisadas, é importante destacar aqui que muitas pessoas com IRC e em 

tratamento dialítico conseguem aposentadoria por invalidez pelo INSS, além da gratuidade no 

transporte público, tendo em vista a necessidade constante de dirigirem-se ao local de 

tratamento ao longo da semana. 

 

5.2 A construção da situação de entrevista para a obtenção das narrativas 

Os procedimentos para a coleta dos dados já foram descritos, mas é importante destacar que 

nenhuma entrevista foi realizada durante consultas médicas ou sessões de hemodiálise. Antes 

do início da gravação das histórias, sempre se procurava estabelecer algum tipo de conversa 

que favorecesse um bom rapport, inserindo-se elementos do último encontro ou questões do 

cotidiano que favorecessem a comunicação. 

Destaca-se aqui que a pesquisadora integrava o corpo clínico de um dos locais em que a 

pesquisa foi realizada e já havia feito parte do corpo assistencial do outro local da coleta. No 

entanto, não foi usado o jaleco em nenhuma das coletas realizadas e em todas foi esclarecido 

que aquele encontro se tratava de uma pesquisa e não de um atendimento psicológico. Foi 

percebido que o fato da pesquisadora ser psicóloga e os participantes saberem disso teve 

algum nível de interferência na construção das histórias, pois, com uma determinada 

participante, foi necessário interromper a coleta para que ela pudesse abordar uma temática 

pessoal e pouco relacionada à sua doença crônica. Esse evento não prejudicou a coleta dessa 

entrevista, uma vez que foi apenas no seu final que a participante abordou esse problema. Se, 

de acordo com Riessman (2001), a narrativa é sempre construída para um ouvinte, neste caso, 

pode-se dizer que os participantes a construíram para uma ouvinte psicóloga, em alguns 

momentos. 

A existência do termo de consentimento informado garantiu o caráter de pesquisa para o tipo 

de encontro que estava sendo realizado, o que colaborou para a clareza dos objetivos da 

entrevista narrativa, mas também provocou um estranhamento diante da formalidade que 

apresentava, ao garantir de maneira clara o sigilo das informações e a não interferência na 

relação do paciente com a equipe. Diante desse fato, procurou-se fazer o questionário de 

dados pessoais de maneira mais informal, retomando-se o ambiente de confiança e 

simplicidade da tarefa, que era a construção das narrativas. 
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A pesquisadora manteve-se atenta às reações dos participantes durante a entrevista, 

compartilhando com eles, em determinados momentos, certas reações como riso, e 

demonstrando compreensão diante de outros comportamentos como indignação, raiva e 

choro. 

Os participantes com IRC informavam à pesquisadora qual o melhor momento para a 

entrevista, se antes ou depois da hemodiálise, enquanto que, com os participantes com dor 

crônica, a pesquisadora chegou antes do atendimento deles ou em horários acordados pelos 

mesmos, quando era o caso de não terem consultas para aquela data. 

Torna-se importante destacar aqui que, mesmo tendo-se escolhido dois diagnósticos 

específicos de doença crônica, alguns participantes tinham outras patologias crônicas, que 

foram incluídas em suas narrativas de maneira natural e, consequentemente, também 

analisadas. Assim, pode-se dizer que o foco desse estudo é na cronicidade das doenças, tendo-

se com base a dor e a insuficiência renal crônicas, mas que outras enfermidades contribuíram 

para a construção e compreensão desse universo. 

 

5.3 Apresentação dos participantes 

uma apresentação breve dos participantes da pesquisa faz-se necessária para a identificação 

desses sujeitos enquanto representativos de um grupo, apesar da análise e da discussão dos 

dados não ter se baseado na interpretação dos fenômenos enquanto individuais. Assim, 

aspectos da individualidade e organização social deles serão inseridos nesta parte do capítulo, 

com o objetivo de oferecer ao leitor uma compreensão ampla da realidade da qual essas 

pessoas fazem parte. Também é necessária a contextualização das narrativas de cada um, já 

que elas foram produzidas de maneira diferente e com focos diversos, para além da 

enfermidade crônica. 

Para facilitar a localização do sujeito e de seu discurso no âmbito das doenças crônicas, todos 

os participantes que têm o diagnóstico de dor crônica receberam o nome fictício iniciado pela 

letra “D”, enquanto que aqueles com IRC tiveram seus nomes iniciados com a letra “R”. 

Assim, agora serão apresentados todos os participantes da pesquisa, iniciando-se pelo 

diagnóstico de dor crônica. 
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5.3.1 Dalva 

Dalva aceitou participar da pesquisa sem dificuldades, contando de maneira livre a história de 

sua doença e a articulando com a história de sua vida. Tem 38 anos de idade, mora em 

Salvador, é casada e tem uma filha. A sua família apareceu diversas vezes na narrativa e 

envolve tanto o seu marido e filha, como a sua mãe e sua irmã. Essas pessoas costumam 

apoiá-la de maneiras diferentes, apesar de não compreenderem completamente o que ela 

sente. Ao longo de sua narrativa, seu marido foi apresentado como alguém que tenta ajudar e 

tem pena dela ao mesmo tempo, não a acordando quando percebe que ela está cansada, por 

exemplo. Sua filha já ajuda nas atividades de casa que não consegue mais desempenhar e, às 

vezes, reclama da sua falta de companhia.  

Nas vezes em que Dalva pensou em suicídio, foi a lembrança de sua filha que a fez mudar de 

idéia e isso aparece de maneira clara na sua narrativa. Teme que tenha passado a fibromialgia 

para ela de forma hereditária. Reconhece que a sua dor interferiu no seu relacionamento com 

a família como um todo. 

Dalva tem o segundo grau completo e no que se refere ao trabalho, ela desempenhava funções 

diferentes em uma escola, todas envolvendo muito esforço físico (lavava as salas, limpava 

cadeiras, fazia os lanches, cozinhava, trabalhava na parte administrativa). Recebeu 

orientações claras do médico de que não poderia mais desempenhar a sua função como agente 

de limpeza. Questionou se não foi o trabalho que levou ao surgimento do seu problema de 

saúde. No momento da entrevista, encontrava-se afastada pelo INSS. Sua renda contempla o 

benefício do INSS e o salário do marido. 

Dalva teve dificuldades em reorganizar a sua vida com os limites trazidos pela dor crônica, 

uma vez que se considera muito ativa e gosta de trabalhar. Além disso, percebeu que ficou 

mais irritada, agressiva e mais sensível aos fatos que ocorreram depois da dor. Não gosta de 

se comparar a outros pacientes, pois defende que a dor é indescritível, só se fala de uma parte 

dela e não há palavras que façam o outro entender plenamente o que se sente. Localiza a sua 

doença no plano das sensações. 

Além disso, estabelece uma relação da dor com a loucura, tendo em vista que utiliza 

antidepressivos para o seu tratamento, e que depende deles para ter a sua dor sob controle. 

Emocionou-se ao narrar que as pessoas não acreditam na dor que sente. 

Em relação à religião, Dalva é católica e Deus aparece na sua narrativa como aquele que 

escolhe o que lhe deve acontecer, mesmo que para ela seja difícil de entender e aceitar o fato.  
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Além de fibromialgia, Dalva relatou que tem hérnia discal, lombalgia, radiculopatia, 

cervicalgia, artrose nos joelhos e esporão no pé, mas que a fibromialgia é o que lhe traz maior 

dor. 

 

5.3.2 Denise 

Denise foi uma participante que teve uma fala muito espontânea, sem dificuldades para 

construir suas histórias e sem precisar de estímulo da pesquisadora para continuar falando. 

Tem 51 anos de idade, mora em Salvador e, apesar de casada, não convive mais com o 

marido. 

A história de seu adoecimento crônico mistura-se com a história de sua própria vida, uma vez 

que narra que tem doenças crônicas desde um ano e oito meses de idade. Acredita que sempre 

adoeceu por causa da morte precoce de seu pai. Esse evento teve efeitos em toda a família, 

pois, com a morte dele, ela e seus irmãos foram separados e passaram a morar na casa de 

diferentes tios, enquanto a sua mãe se organizava financeiramente. Voltaram a morar juntos 

novamente quando já tinha nove anos de idade.  

Relaciona a sua vida ao trabalho, dentro ou fora de casa, pois a sua mãe, segundo seu relato, 

não sabia administrar a casa, fazer compras e cuidar dos filhos. Isso a levou a assumir 

responsabilidades cedo, indo depois trabalhar fora de casa. 

Colocou que é candomblecista mais por exigência das pessoas do que por opção. O 

candomblé está presente em sua família ao longo de gerações e sua avó, adepta dessa religião, 

ficou muito doente por um tempo, sem diagnóstico, e a família acredita que ela morreu por 

não ter aderido plenamente aos preceitos religiosos estabelecidos. Sua mãe também teve que 

freqüentar os cultos religiosos, mas optou pela religião espírita. À Denise também é atribuída 

às questões espirituais como causa da sua doença, fazendo com que ela siga certos rituais, mas 

não todos, por não se identificar com esta religião. 

Quando se reporta à sua família, fala de sua mãe e irmãs, mas os vizinhos e amigos estão 

presentes na sua narrativa como pessoas importantes e com influência em sua vida. São 

exemplos constantes, enriquecendo a história que conta. Seus familiares sabem de seu 

problema de saúde, cuidam dela, incentivando-a a manter-se em tratamento, mas também 

dizem que ela reclama da dor e que esquece da saúde quando se envolve com outras 

atividades. 
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Para Denise, deixar de fazer o que gosta é difícil e se mantém desempenhando atividades com 

algumas adaptações, como a lavagem com muitas etapas das suas roupas brancas. Está 

tentando voltar a vender roupas em casa, mas ainda não conseguiu encontrar uma forma para 

isso, já que é uma atividade que exige pegar peso e se locomover para cobrar as dívidas. Não 

recebe auxílio doença do INSS e sua renda é baseada no aluguel de uma casa. 

Além de fibromialgia, tem síndrome do Túnel do Carpo, depressão e diabetes mellitus. Já fez 

cirurgia na mão para aliviar as dores, além de outras cirurgias relacionadas a diversos 

problemas de saúde que teve (útero, cabeça). Em alguns trechos, abordou como doença 

principal o diabetes e não a fibromialgia. 

Associa também à sua doença à morte de um filho prematuro e contou com detalhes a sua 

dificuldade para engravidar e como ficou emocionalmente abalada com a morte do bebê. 

Vai constantemente a médicos para cuidar de sua saúde e também utiliza o conhecimento 

popular para controlar os sintomas que tem, regulando sua dieta e bebendo chás. Além de 

fibromialgia, relatou estar em tratamento para depressão. 

 

5.3.3 Diana 

Inicialmente Diana apresentou uma certa dificuldade em participar da pesquisa, mas com o 

desenrolar da sua narrativa, sentiu-se à vontade, sempre inserindo mais um elemento na 

história. Falou bastante de sua doença, mas pouco de si com a enfermidade. 

Tem 50 anos de idade, é solteira e mora com a filha. No andar de cima da casa moram os pais, 

uma irmã e uma sobrinha. A dor crônica foi um dos fatores que colaborou para a sua 

separação do marido. Fala pouco da família, mas acredita que a dor crônica é hereditária, pois 

seu pai, irmãos e filha queixam-se de dores. 

Também traz a dor crônica como mais um problema de saúde que tem, se reportando a uma 

cirurgia de vesícula que fez já há algum tempo. A dor trouxe mudanças em sua vida, 

tornando-a mais sensível a alterações de humor, irritação, ansiedade e aos fatos cotidianos. 

Está afastada pelo INSS, pois não consegue trabalhar e antes era vendedora de equipamentos 

eletrônicos, desenvolvendo muitas funções como estoquista, administradora, serviços gerais e 

vendedora. 

Em termos religiosos, considera-se eclética, orientando-se pelo espiritismo e catolicismo e 

acreditando em Deus, espíritos, anjos e reencarnação. Na sua narrativa esses elementos 
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aparecem muito pouco, não os relacionando ao adoecimento, o qual está próximo de emoções 

que foram contidas. Questiona-se se é possível se acostumar com a dor, tendo em vista o seu 

caráter desagradável e a superposição da dor em relação a outras sensações. 

 

5.3.4 Dora 

Dora tem 44 anos de idade, é casada e mora com o marido, tem dois filhos. Sua narrativa foi 

construída espontaneamente e sua família (filhos, marido e irmãos) está envolvida em 

diversos trechos como uma forte rede de apoio que a ajuda em momentos difíceis e 

inesperados. O marido a ajuda a vestir-se e em outras atividades de casa, compreendendo o 

que ela sente com a dor. 

Não consegue desempenhar muitas atividades simples em casa, apesar do bom controle da dor 

que já alcançou, mas, sempre que melhora um pouco, tenta fazer algo em casa ou em termos 

de autocuidado. 

Sua história é rica em visitas ao médico e de opiniões de outras pessoas sobre o seu 

tratamento, as quais questionam a sua eficácia e levantam a possibilidade dela estar 

dependendo dos medicamentos. A doença aparece, muitas vezes, como um objeto com vida 

própria que domina o seu corpo e a idéia de cura é marcante em suas histórias. 

O elemento religioso também constitui a sua narrativa, explicando certos fatos e a 

incentivando a continuar acreditando que a doença não é sua. Segue a religião Batista e 

orações a ajudam a ter mais calma frente à situação de dor. 

Na sua narrativa apresentou de forma clara as dificuldades que possuem as pessoas que não 

têm e que não conhecem a dor crônica em acreditar na veracidade da sua existência, relatando 

situações em que elas duvidam dela e a criticam. Cenas cotidianas foram narradas, como estar 

em um ônibus ou encontrar conhecidos que há tempos não via, demonstrando a expectativa 

social em torno desse problema de saúde e a dificuldade deles lidarem com a enfermidade 

crônica. 

A doença crônica apareceu associada à meningite que teve há mais de vinte anos e a sua 

procura por ajuda médica, desde então, foi constante. Permanece recebendo auxílio doença 

pelo INSS e, em termos diagnósticos, relata que além de fibromialgia tem hérnia discal 

cervical e lombar, artrose, bursite bilateral e síndrome do Túnel do Carpo. 
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5.3.5 Renato 

A narrativa de Renato também precisou de pouco incentivo para que pudesse ocorrer, estando 

com muitos exemplos acerca do início do adoecimento e das condições de melhora após o 

início do tratamento. Durante a primeira entrevista, ocorreu uma perda do material produzido 

por ele, tendo o gravador desligado automaticamente aos 11 minutos de gravação, apenas 

sendo religado quando faltavam poucos minutos para o fim da entrevista. Diante disso, na 

segunda entrevista feita com ele, foi solicitado que recapitulasse os pontos que achasse 

importante da pesquisadora saber e que continuasse contando a história do seu adoecimento. 

A história de vida de Renato aponta para uma pessoa que antes da doença era muito 

independente, decidia o que queria fazer e passava um bom tempo com os amigos no bar 

perto de casa bebendo. Com o diagnóstico de IRC, que conduz à restrição na ingestão de 

líquidos, o tema da bebida passou a ser discutido dentro de casa, levando a sua família 

questionar-lhe se, mesmo doente, continuaria com esse hábito. Vizinhos e amigos também se 

envolveram com essa questão e Renato passou a ser, de alguma forma, vigiado no que fazia, 

até reconquistar a confiança de sua esposa, que ele chama de “patroa”. 

A sua família lhe dá apoio, principalmente a sua esposa e a sua filha, que são citadas ao longo 

de sua narrativa com frequência. Uma vizinha também aparece muito ligada aos seus 

cuidados, pois é ela quem o leva às sessões de hemodiálise durante a semana, período em que 

sua esposa está no trabalho.  

Realiza tratamento três vezes por semana e colocou que essa dependência do mesmo o deixa 

inseguro e, muitas vezes, pensa em abandoná-lo. Além disso, relata em pormenores como 

aprendeu a descobrir que iria sentir-se mal durante a hemodiálise e a dificuldade que teve em 

fazer a sua fístula funcionar. 

A sua narrativa tem muitos trechos que abordam a importância de ter aderido ao tratamento e 

à dieta alimentar e que fazer isso não só é importante para a sua saúde, mas para o bem-estar 

de toda a sua família. A temática do transplante é abordada por ele como distante de suas 

possibilidades, pois elege como possível doadora a sua filha, mas coloca que não gostaria que 

ela ficasse sem um rim, por ser muito jovem. Nesse sentido, concluiu dizendo que já viveu 

bastante e que ela tem o direito a viver bem também. 

Aos 58 anos de idade, Renato relata que além da IRC tem hipertensão e já sofreu um acidente 

vascular cerebral. Atribui ao seu problema renal a sua hipertensão, a bebida e o sal na comida. 

Trabalhava em uma montadora industrial, mas aposentou-se devido à IRC. Mora em Salvador 
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e freqüenta regularmente a Igreja Batista. O elemento religioso aparece relacionado à 

descrição do que ainda pode fazer (ir à igreja) e às mudanças que lhe ocorreram após o 

adoecimento. Renato representa a presença do sexo masculino nesta pesquisa, uma vez que 

foi muito difícil encontrar homens com fibromialgia ou com IRC que atendessem aos critérios 

estabelecidos previamente (estado clínico estável e em tratamento há, pelo menos, seis 

meses). 

 

5.3.6 Rita 

Rita tem 30 anos e mora em Valença (Ilha de Itaparica). Reside com o esposo e uma filha que 

apareceram em sua narrativa quando ela descrevia sua vida cotidiana, destacando que, apesar 

da IRC, leva uma vida normal com eles. Um irmão e um primo também constituíram a sua 

história de adoecimento, pois eles a socorreram e conseguiram o tratamento para ela, 

convencendo-a de que era preciso fazer hemodiálise para poder ficar bem de saúde. Sua mãe e 

irmã também apareceram como pessoas importantes na sua história de adoecimento. 

O posto de saúde foi uma instituição muito citada em sua narrativa, assim como o médico que 

trabalhava lá, identificado como uma das principais pessoas responsáveis pelo seu diagnóstico 

e incentivo para que ela procurasse o atendimento adequado. Ao narrar essa história, Rita fez 

surgir duas hipóteses: a de que é preciso ficar muito doente para que possa ir ao médico e, por 

consequência, a de que é a responsável pela cronicidade de sua doença. 

A IRC, para Rita, foi uma forma de ver outras realidades e a religião foi um elemento que a 

ajudou a lidar com isso, uma vez que tudo acontece dentro de um planejamento divino. O 

tratamento, inicialmente, era percebido como indispensável à vida, mas, no momento da 

entrevista, esteve associado à independência dela, podendo-o faltar em determinadas 

situações. No entanto, ainda não conseguiu fazer uma viagem à cidade de alguns parentes por 

causa dos dias em que tem que ir ao hospital. 

Além disso, associado ao surgimento da IRC, Rita relatou que teve uma gestação de alto 

risco, que alterou a sua função renal, mas que não compreendeu que precisava continuar em 

acompanhamento médico, resultando em piora da sua condição clínica no período que ficou 

sem este acompanhamento. 

Trabalhava como balconista em uma instituição relacionada ao turismo, mas está afastada 

pelo INSS por causa da doença e não se percebe como capaz de exercer atividades laborais, 
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além de relatar em sua narrativa que as pessoas que sabem que ela adoeceu acreditam que ela 

pode morrer a qualquer momento, o que aponta para a construção social em torno da IRC. 

 

5.3.7 Rosa 

Rosa é a participante mais nova, tem 27 anos e faz hemodiálise. Não teve uma narrativa rica 

em muitos fatos, restringindo-se a falar sobre a doença e precisando de incentivo da 

pesquisadora para aprofundar alguns assuntos que apenas citava. Sua narrativa, portanto, teve 

mais perguntas feitas pela pesquisadora do que as anteriores. 

Mora com o marido e tem três filhos, frutos de um relacionamento anterior. Não reside com 

os filhos e colocou que não considera como importante para uma mulher a maternidade. 

Valoriza o trabalho e a independência. Como se sente bem ao término das sessões de 

hemodiálise, conseguiu manter-se no emprego, onde trabalha como garçonete meio período 

do dia. Rosa representa nesta pesquisa as pessoas que, mesmo com uma doença crônica, 

conseguem manter-se em atividades laborais. 

Um aspecto marcante em sua narrativa é o fato de repetir a idéia de que a sua vida não mudou 

após o diagnóstico e o início do tratamento. Essa fala gira em torno da expressão “vida 

normal”, mas, com o desenrolar das histórias, ao mesmo tempo em que Rosa encontra 

respaldo para a afirmação de que a sua vida continua a mesma, relata fatos que a contradizem.  

Além da IRC, Rosa não apresenta nenhuma outra patologia, tendo a sua hipertensão arterial 

sido controlada com o início do tratamento dialítico. Reside em Salvador e é católica. A 

religião ajuda na compreensão de que se a doença ocorreu é porque isso era necessário e que é 

preciso aprender algo com este adoecimento. 
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6 Histórias de quem convive com uma doença crônica: construções em torno do seu 

adoecimento  

 

Diante da importância e abrangência do tema na atualidade e da escolha teórica realizada, 

considerando-se o uso das entrevistas narrativas e da análise de discurso, a análise dos dados 

realizada tem como ponto principal descrever as representações sociais do adoecimento 

crônico. A este enfoque descritivo somam-se as interpretações das diversas situações e 

experiências narradas, obtendo-se uma análise que articula o universo de quem adoeceu com 

o contexto socialmente ou historicamente construído. Nesse sentido, a TRS colaborou 

enormemente para uma análise crítica dos resultados, os quais permitem a visualização e a 

compreensão da situação em que se encontra uma pessoa que tem uma enfermidade crônica e 

como esse universo de imagens e significados constituintes desse fenômeno está intimamente 

relacionado com a cultura e a sociedade atuais. A análise realizada torna possível também a 

compreensão “do modelo de saúde”, já apresentado, e do modelo assistencial, assim como, 

fornece condições de se problematizar questões relacionadas ao campo do adoecimento como 

adesão ao tratamento, suporte social para quem adoece, o papel da sociedade frente àqueles 

que adoeceram e permanecem nessa condição, entre outros elementos. 

Para que essas questões pudessem ser problematizadas, a análise das narrativas, que foi 

orientada pela TRS, baseou-se nos aspectos centrais dessa teoria, como o processo de 

ancoragem e objetivação e a presença de consenso e diferenças individuais na construção de 

cada história. É importante destacar que se partiu da análise da narrativa de cada participante, 

identificando-se os elementos mais característicos da cronicidade de sua enfermidade para, 

em seguida, iniciar o processo de análise conjunta dessas narrativas.  

Os fatos, idéias e imagens que eram mais próprios de uma patologia específica, como a 

sensação constante da doença por parte dos que tinham dor ou a importância do transplante 

para os portadores de IRC, não foram avaliados como compondo os elementos da 

representação social de enfermidade crônica. A análise feita preocupou-se com 

generalizações, com aspectos que se repetiam (mesmo em situações diferentes) no cotidiano 

dos participantes com diagnósticos diferentes e com a heterogeneidade presente quando esta 

contemplava as diversas nuances do que constitui um adoecimento crônico. As 

particularidades que foram consideradas como próprias daquela doença específica não 

puderam ser atribuídas ao universo das enfermidades crônicas em geral. 
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As narrativas apresentaram pontos de aproximação e distanciamento entre si, variando 

conforme a experiência de cada um com sua enfermidade, com o diagnóstico, tipo de 

tratamento, tempo de doença, suporte familiar, entre outros fatores que influenciaram na 

construção cotidiana do que é viver com uma doença crônica. Apesar desses muitos fatores 

que variaram, outros aspectos em comum da doença crônica apareceram enquanto elementos 

marcantes que caracterizam esse fenômeno. 

A análise dos resultados aqui apresentada considerará o conjunto das narrativas, ou seja, elas 

não serão apresentadas de maneira individual, mas sim de forma a ilustrar o conhecimento, as 

idéias, os sentimentos que estão envolvidos na enfermidade crônica e que são compartilhados 

e construídos socialmente. Também é importante destacar que é possível que haja 

aproximações com os conteúdos das representações sociais de doenças específicas, terminais 

ou até mesmo agudas, ou seja, com representações sociais de doenças em geral. Além disso, 

não se configura como objetivo desse trabalho garantir a sistematização de todos os pontos 

presentes nas representações sociais da enfermidade crônica, sendo possíveis que novos 

estudos acrescentem mais elementos para a discussão deste tópico. 

 

6.1 Vida mesmo com a doença: uma relação contraditória 

Ao considerar esses aspectos relacionados tanto à teoria quanto às características do 

fenômeno enfermidade crônica, foi possível compreender melhor o cenário que envolve a 

pessoa que adoeceu e identificar as representações sociais que compõem tal fenômeno. Longe 

de querer reduzir todos os significados envolvidos no adoecimento crônico a uma única 

sentença, torna-se importante destacar que um grande tema apareceu nas narrativas 

relacionado à construção do conhecimento cotidiano acerca da enfermidade crônica para 

quem adoece. Esse destaque não é apenas pela sua frequência nas narrativas estudadas, mas 

principalmente por estabelecer uma forte relação entre os aspectos históricos, os relacionados 

à biomedicina, ao senso comum e à experiência cotidiana deste tipo de adoecer. O que neste 

momento está sendo chamado de grande tema envolvido na enfermidade crônica e 

constituinte de sua representação social, diz respeito à contradição apontada pela permanência 

da vida mesmo com a presença da doença que não foi curada.  

Como já destacado anteriormente, o percurso de desenvolvimento da biomedicina, as 

expectativas sociais em relação a sua função social, as pretensões biomédicas em torno da 

cura, entre outros aspectos, indicam algumas circunstâncias possíveis para a doença e para a 
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vida, quando estas se encontram: após o reconhecimento da presença da doença há a busca 

pela cura e o restabelecimento da saúde (ausência de doença) ou, mesmo com a busca pela 

cura, esta se mostra impossível, tornando a morte mais próxima (Coelho & Almeida Filho, 

2003; Bonet, 2004; Camargo Júnior, 2003, Foucault, 2003).  

Esses seriam, como propõe Moscovici (2003), paradigmas conhecidos da categoria que surge 

com o encontro da vida com a doença, aos quais objetos e idéias são comparados. Assim, em 

primeira instância, a busca pela cura quando uma doença estabelece-se é uma concepção 

orientadora das práticas para a biomedicina e também para aqueles que adoecem, organizando 

idéias e experiências em torno do que é estar doente. Constatando-se que a remissão completa 

da doença não é possível, passa-se para um outro viés de ação que envolve a preparação para 

a morte. A construção desse saber cotidiano foi evidenciada nas narrativas e uma das 

participantes da pesquisa, Rosa, narra de maneira clara essa idéia de vida sem doença ou 

morte quando esta não tem fim: “é a mesma coisa de você estar com uma doença incurável e 

saber que não tem cura. Então, você não tem ânimo pra fazer mais nada, é como se tivesse 

esperando a morte chegar”. A manutenção da vida e da doença, para Rosa, não é possível. 

No entanto, as doenças crônicas inserem, muitas vezes no cotidiano de quem as possui, um 

longo percurso entre a descoberta de que a cura não ocorrerá e a concretização da morte física 

para quem adoeceu. 

Sendo assim, o não cumprimento do projeto esperado e, de certa forma, naturalizado (saúde-

doença-cura-saúde ou saúde-doença-não cura-morte), leva ao estabelecimento de uma 

contradição, a saber, a vida permanece mesmo com a doença. Esse aspecto, considerado aqui 

como merecedor de destaque, pode parecer de pouco valor a princípio, uma vez que até a 

própria expressão “doença crônica” já aponta para ele. No entanto, destrinchá-lo é de 

fundamental importância para a compreensão do que se constrói em termos de representação 

social acerca da enfermidade crônica, uma vez que essa idéia, “vida com doença crônica”, não 

está ancorada plenamente nem na expectativa de recuperação total da saúde nem na de morte 

próxima em decorrência da doença. 

Dessa forma, como destaca Moscovici (2003), é necessário que os processos de ancoragem e 

objetivação ocorram para que o não familiar (vida com doença crônica) seja transformado em 

familiar. A vida com uma enfermidade crônica, por sua vez, envolve diversos fatores que 

fazem parte tanto da experiência direta de se estar com uma doença permanentemente, 

fazendo referência a uma rotina de quem adoeceu, por exemplo; como os conhecimentos e 

afetos que são construídos ao longo e em torno desse viver com a doença. Por meio desses 
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aspectos é que a ancoragem e a objetivação ocorrem, possibilitando o reconhecimento de 

diversos elementos relacionados a esse “viver com” e “apesar” da doença crônica, os quais 

serão apresentados aqui como constituintes da representação social da enfermidade crônica de 

maneira articulada à contradição apontada, e discutidos em profundidade logo em seguida.  

Um desses primeiros elementos que se destaca no processo de construção das representações 

sociais é a importância de uma causa para o surgimento da enfermidade. Uma vez que há o 

reconhecimento da presença da doença e de sua permanência, o motivo do seu surgimento é 

de fundamental importância para o processo de ancoragem, assim como o seu percurso 

(início, se era possível ter evitado, etc), uma vez que possibilitarão o reconhecimento 

temporal da existência da doença, alguns responsáveis pelo seu aparecimento e a sua 

localização enquanto doença permanente. 

O tratamento é um outro aspecto que compõe as representações sociais da enfermidade 

crônica, tornando visível a idéia de permanência da doença e se traduzindo em uma nova 

rotina instalada após ela. É um elemento que dimensiona a vida de quem adoeceu em torno da 

enfermidade, organizando novas práticas cotidianas e objetivando a doença crônica. Por sua 

vez, a cura também está presente nas narrativas de maneira marcante e apontando para a 

contradição “é crônico, mas pode deixar de ser”. Não é um elemento com características 

lineares e consegue explicitar o papel da biomedicina na construção das representações 

sociais da enfermidade crônica, apontando para o aspecto sociocultural desse elemento. 

Além desses pontos citados, a permanência da doença em concomitância com a vida insere 

um outro par contraditório constituinte das representações sociais que é “a vida permaneceu 

igual a antes da doença” e “a vida mudou com a doença crônica”.  

Uma outra idéia que está muito associada à presença da doença é a de limitações na vida. Os 

limites apareceram como uma outra forma possível de concretização e objetivação da 

enfermidade, uma vez que localizam no corpo os aspectos não funcionais da pessoa e 

apontam objetivamente as consequências da doença para quem adoeceu e para a sociedade de 

maneira geral.  

Outro elemento das representações sociais da enfermidade crônica que é a doença como 

central na vida de quem adoeceu (instalando restrições e novas rotinas, passando a ser um 

marco em torno do qual os eventos se localizam), havendo a presença tanto de elementos que 

dizem respeito ao par contraditório citado como de elementos relacionados à centralidade da 
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doença na vida de quem a desenvolveu, uma vez que o passado, o presente e o futuro passam 

a estar demarcados pela doença. 

Além disso, um outro elemento também está presente nessas representações: a vida encontra-

se em risco, ou seja, a morte, de alguma maneira, ameaça. O último aspecto identificado como 

constituinte das representações sociais do objeto em estudo está relacionado ao fato da morte 

não ter ocorrido e a doença, permanecido, a vida tornou-se, por consequência, obrigatória.  

Após essa articulação entre os aspectos relacionados à enfermidade crônica com a contradição 

marcante que esse tipo de enfermidade encerra é possível, a partir de agora, que esses nove 

aspectos sejam apresentados separadamente, explicitando-se suas características. Para isso, 

serão utilizados trechos das narrativas que, por meio da análise de discurso, puderam ser 

interpretados como elucidativos do processo de construção da representação social e, sempre 

que possível, articulando-os ao sistema de crenças, metáforas e imagens compartilhado, seja 

ele baseado na biomedicina ou no conhecimento popular. 

 

6.2 Explorando elementos da contradição “vida com doença crônica” 

Aqui serão apresentados e discutidos os aspectos envolvidos com a contradição identificada e 

que compõem o processo de construção das representações sociais do fenômeno estudado. 

 

6.2.1 Existência de uma causa para a doença crônica 

Esse primeiro aspecto não se apresenta como uma característica exclusiva das representações 

sociais de enfermidade crônica, uma vez que a busca por uma explicação que justifique o 

surgimento de uma doença ocorre com quem adoece mesmo sem ser de uma doença crônica. 

Além disso, também compõe o percurso histórico da biomedicina, uma vez que era preciso 

saber a origem da doença para poder tratar as lesões. É nessa perspectiva que Laplantine 

(2004) coloca que a busca pela etiologia orienta a representação terapêutica, ou seja, é preciso 

identificar e designar com certeza o adversário, responsabilizá-lo pela doença para poder, 

enfim, intervir de maneira eficaz no processo de adoecimento. Para o autor, esse processo 

lógico está presente tanto na medicina científica contemporânea, como na maioria dos 

doentes, nos provérbios, entre outros terapeutas não diplomados, etc. Como já citado 

anteriormente, para Camargo Júnior (2003), o objetivo da anamnese e do exame físico é a 
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melhor caracterização possível da doença, chegando-se às suas causas originais e se 

estabelecendo o tratamento mais adequado. 

Ao se considerar este aspecto e a sua presença na ampla gama de adoecimentos, é possível 

destacar uma característica muito presente nas enfermidades crônicas que é o seu início 

impreciso, levando-se em conta a sua permanência assintomática por um longo período 

(Lessa, 2004). Esses elementos contribuem para que a pessoa que adoeceu, juntamente com 

seus familiares e grupo social mais próximo, busque referências que expliquem a causa desse 

adoecimento: 

Que meu irmão sempre fala: “Ah, tem que ter uma origem, tem que ter um porquê”. E eu sempre tento 
dizer a ele que não tem que ter um porquê. Não tem. Eu não consigo entender o porquê começou a 
doer (...) Ele quer... ele...essa semana mesmo ele esteve lá em casa: “Tem que ter, Dora, tem que ter o 
porquê. Não aparece assim do nada uma dor, não”. (Dora) 

Dessa forma, nas narrativas apareceram trechos que demonstraram que essas pessoas 

buscaram nos mais diversos sistemas de crenças (explicações médicas, religiosas, de caráter 

individual) possíveis motivos para o aparecimento de sua doença. Nas narrativas foi possível 

identificar a existência das causas como uma característica constituinte deste tipo de 

enfermidade, assim como a importância da presença delas para a melhor compreensão da 

enfermidade crônica.  

A dificuldade em estabelecer uma causa para a doença está presente no cotidiano de muitos 

que adoecem cronicamente, e uma passagem da narrativa de Dalva aponta para isso: 

(...) e eu simplesmente tomei uma queda e queda essa que meus joelhos doeram, meus pés também, não 
dei importância não, de ficar sentido essas dores, essas dores, essas dores. Aí eu procurei um médico 
chamado Dr. Moisés2 e ele fez um raios-X. E aí ele disse que eu teria artrose na coluna.(...) mas 
começou desse jeito assim, de uma queda, mas essa queda já foi numa situação, uma queda 
trabalhando, que era realmente para eu ver se teria, o que eu teria (...). 

Ao tomar a narrativa de Dalva como exemplo, foi a queda que iniciou a doença crônica ou, 

como ela mesmo utiliza, anunciou o que ela tinha, para que ela pudesse ver “o que teria”? 

Mesmo com a dificuldade em estabelecer uma causa, há um esforço em seu discurso que 

aponta para a idéia de que existe uma causa para o surgimento desta enfermidade. Dalva 

justificou o surgimento da sua doença relacionando-o com o trabalho e a queda. Outra 

participante, Rosa, em sua narrativa, aborda, mais uma vez, a dificuldade em compreender a 

causa da sua enfermidade:  

Porque meu rim parou, eu não sei [fala emocionada] porque assim, eu sempre fui uma pessoa assim, 
sempre me alimentei bem (...) Eu acho assim, o problema de você ter um problema, ter uma doença, 
não vem também do alimento da alimentação como, alguns médicos falam que é a comida, a carne, 
essas coisas, tão contaminadas, são imundices, não sei o que. Eu acho assim, que talvez o, não seja 

                                                
2 Nome fictício dado ao médico. 
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nem isso, não está nem nisso aí, pode ser também hereditário. Você, olhe só, quantas famílias, quantos 
casos que a gente vê aí de pessoas na família, todo mundo saudável, aí tem uma pessoa com “CA” 
[câncer], uma pessoa da família assim, na minha família mesmo não tem ninguém que tem problema 
renal, mesmo. Então, não sei. 

Rosa destaca o quanto é difícil entender as causas para a sua doença, apontando para a 

importância desse fator. Diante dessas dúvidas, ela mesma atribui significados para a sua 

enfermidade, utilizando elementos religiosos e morais: 

(...) acho assim, que tudo acontece porque tem realmente que acontecer mesmo, Deus só dá o frio 
conforme o cobertor, eu acho que tudo que a gente passa é que a gente tem que passar mesmo, é assim 
a única explicação que eu acho para isso tudo. (...) Alguma aprendizagem ou alguma provação que eu 
vou ter que, tinha que passar, é alguma purificação que eu tinha que estar passando, que eu tenho que 
estar passando, porque ninguém toma uma topada por você, você vai ter que tomar sozinha. Então é a 
única explicação que eu acho para isso tudo. 

Essas explicações trazidas por Rosa demonstram o papel que a identificação da causa tem na 

compreensão da doença crônica e para a sua composição enquanto fenômeno: a localização 

do motivo para o adoecimento pode articular gerações na família, construindo uma gênese 

familiar para a doença, ou localizando a causa em questões individuais, livrando toda a 

família do risco de adoecer, ou ainda, responsabilizando setores da sociedade (indústria 

alimentícia, local de trabalho, rede de assistência à saúde) pelo aparecimento da doença, por 

exemplo. Outras explicações também ocorreram, umas atribuindo o surgimento da 

enfermidade a causas externas (trabalho, alimentação), outras religiosas, biológicas e internas 

(algo errado cometido). Nessa perspectivas têm-se: 

Então é difícil. É difícil mesmo. Eu sei que... Eu pensava assim logo no começo. Eu disse: “Poxa, eu 
sou tão jovem, não estou velha nem nada, com essa dor. E sinto tanta dor. Meu Deus, que foi que eu 
fiz? Será que eu cometi alguma coisa? Será que eu fui herege com meu pai, com minha mãe? Mas eu 
sempre fui boa filha. Eu sempre obedeci. Eu sempre fiz tudo pro meu pai.” E ficava assim tentando me 
corrigir, querendo achar um, um porquê. (Dora) 

E no meu caso acho que é de família, a dor crônica é de família, porque a minha mãe teve, o meu pai 
teve, a minha irmã tem, meu outro irmão tem, a minha filha, a mais nova, agora já está com problema 
também. (Diana) 

A frequência desse tema nas histórias estudadas, juntamente com a mobilização emocional 

percebida em algumas falas, demonstra o quanto este aspecto é relevante na composição 

dessas representações sociais. 

No que se refere à atribuição da causa da doença a fatores internos, uma participante 

apresentou de maneira muito clara tanto a sua crença de que contribuiu para a sua doença, 

como a de familiares, demonstrando o quanto à presença de uma causa para a enfermidade, 

assim como a responsabilidade individual para o seu surgimento, estão presentes na 

representação social da enfermidade crônica: 

Até pouco tempo assim, minha irmã, minha mãe ficava falando “você está doente assim porque você 
ficava muito calada, não falava nada com ninguém. Sentia as coisas e não falava nada com ninguém”. 
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Eu achava assim: se eu falasse, se eu falasse alguma coisa e eu descobrisse alguma coisa, pra mim, ia 
ser pior, entendeu? (Rita) 

Outras participantes trouxeram também essa idéia compartilhada de participação na 

construção da própria doença, que será explorada com mais detalhe na próxima seção. Neste 

momento, cabe destacar que a presença, nas diversas narrativas, da busca por uma causa que 

justifique o surgimento da enfermidade crônica evidencia o quanto esse aspecto é importante 

e constituinte das representações sociais desta enfermidade. Para quem adoece de uma doença 

que permanecerá em concomitância com a vida, fica a idéia de que existiu um momento em 

que essa doença surgiu com um fator desencadeador dela, seja ele biológico (como os fatores 

hereditários), social (trabalho, comidas industrializadas), religioso ou de responsabilidade 

individual. É importante destacar que esses fatores mesclam-se entre si e a causa para o 

surgimento da doença torna-se complexa e, principalmente quando não há um evento que 

realmente marque o surgimento da doença (como uma lesão clara após uma cirurgia), a 

explicação para esse surgimento fica rica em elementos diversos, provenientes de muitas 

fontes de conhecimento.  

É importante chamar atenção para um fator que Laplantine (2004) destaca, no qual, mesmo 

reconhecendo-se o papel que a causa tem para a escolha de terapêuticas mais eficazes e a 

difusão entre os diversos setores da sociedade de sua importância, não é possível identificar 

um sistema global formado pelo conjunto etiológico-terapêutico, em que haja uma 

dependência entre a etiologia e a terapia. Para o autor, a etiologia pode muitas vezes vir 

retroativamente, confirmando a legitimidade da terapêutica utilizada ou uma mesma etiologia 

possuir terapêuticas diversas, tornando complexa essa relação linear entre a etiologia e o 

tratamento. Nesse sentido, a importância da causa para o surgimento da doença compõe a 

representação social de enfermidade crônica por estar presente no discurso construído 

socialmente, alimentado, muitas vezes pela biomedicina, como apontou Laplantine (2004), 

mesmo que não exista uma correspondência exata com a prática diária do tratamento das 

doenças. 

Ter esse elemento compondo as representações sociais de enfermidade crônica chama atenção 

para o fato de uma doença precisar ter um motivo para existir, seja ele qual for. Adoecer 

implica, deste modo, ter uma justificativa para ter saído do estado de saúde e entrado no 

patológico. Como destaca Bury (1982), os significados para os eventos e a causa para os 

mesmos muitas vezes encontram-se sobrepostos para o discurso do senso comum, o que, para 

a construção científica não ocorre. Assim, pensar em uma representação social que envolve 

uma causa para uma doença é considerar não apenas as explicações científicas para o seu 
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surgimento, mas também, a necessidade de quem adoeceu e da sociedade de atribuir motivos 

que justifiquem o surgimento daquela enfermidade crônica, levando à construção de 

significados para o adoecimento, ancorando-o nessas explicações. É nessa perspectiva que os 

fatores biológicos (respaldados pelo conhecimento científico) assumem um valor importante 

na explicação do surgimento de uma doença crônica, assim como as justificativas religiosas, a 

responsabilidade individual, os aspectos sociais, entre outros. 

Esse aspecto da existência de uma causa para a enfermidade crônica mantém-se muito 

relacionado com o próximo elemento das representações sociais desse fenômeno, que é o 

percurso da enfermidade. 

 

6.2.2 O percurso da enfermidade crônica 

O percurso da enfermidade crônica caracteriza-se, aqui, como as especificidades que essa 

doença tinha ou passou a ter para ser considerada como tal. Muitas vezes relaciona-se com o 

itinerário terapêutico, quando o percurso que o paciente fez na busca por um diagnóstico e 

tratamentos em locais adequados do sistema de saúde ocorreu juntamente com a 

caracterização e melhor compreensão da enfermidade. Neste momento serão trazidos os 

trechos das narrativas que evidenciam o que os participantes e, consequentemente, seu grupo 

social, relacionam ao percurso e desenvolvimento que a enfermidade teve nas suas vidas. 

Como já foi dito anteriormente, as doenças crônicas, pela sua permanência assintomática e 

longo período de exposição aos fatores de risco (Lessa, 2004), conduzem tanto quem adoece 

como o sistema médico a uma dificuldade de reconhecimento do seu início, ou seja, é muito 

difícil não apenas esclarecer a causa da doença como o período em que se iniciou. 

Ao se propor que a enfermidade apenas é construída a partir do significado atribuído ao 

adoecimento, sendo uma resposta subjetiva ao mal-estar sentido (Helman, 1994), poder-se-ia 

inicialmente considerar que o que importa é quando a pessoa passa a compreender que o que 

sente é doença, não sendo tão importante há quanto tempo a patologia já se instalou no corpo. 

No entanto, a própria construção da enfermidade passa pelo seu percurso temporal, surgindo o 

questionamento: “há quanto tempo estou doente?”, ou “o que já era a doença e eu não soube 

ver?”. Neste sentido, o aspecto temporal relacionado à existência da doença se apresenta 

como um organizador da presença da enfermidade, subjetivada por quem adoece. No caso das 

doenças crônicas, o início do “estar doente” costuma ser impreciso, contribuindo para uma 
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representação de enfermidade crônica sem tempo preciso, seja em relação ao futuro (aspecto a 

ser discutido posteriormente), seja com referência ao passado. 

Um trecho da história de Dalva aponta para a presença de um mal-estar ainda não 

caracterizado como enfermidade: “alguma coisa incomodava no meu corpo, mas não sabia o 

que era”, indicando a presença da imprecisão no que se refere ao início da doença. Para outra 

participante, Rosa, a enfermidade iniciou-se com alguns sintomas, como dor de cabeça e falta 

de ar, mas ela não sabia dizer se antes sentia alguma coisa que já era indicativo da doença. A 

ausência de uma causa clara para o surgimento da doença, juntamente com a imprecisão do 

seu início levam ao questionamento de como foi que essa enfermidade se desenvolveu no 

corpo. Rosa em sua narrativa aponta para um percurso próprio para a doença crônica: “deve 

ter sido aguda para depois ser crônica. Só que como eu não tinha sintomas nenhum, não 

sabia que estava com ela já. Não sentia nada”. Nessa mesma perspectiva, Dora, ao narrar o 

percurso de sua enfermidade, acrescentou: 

(...) já tem cura, eu posso dizer que já tem, muitas pessoas já foram curadas de câncer, de várias, 
várias doenças, tudo no início é mais fácil pra ser curado né, agora eu acho que o médico demorou 
muito de descobrir, então o meu caso ai é muito, muito intensa a dor, muito, muito mais grave... 

De acordo com ela, a recuperação da saúde após a identificação da doença está relacionada a 

um diagnóstico precoce, ou seja, a um momento em que essa doença não se instalou ou se 

agravou completamente no corpo. Essa concepção reforça a idéia de que há um percurso de 

agravamento da doença, tendo a passagem de um estágio menos grave ou agudo para um 

crônico, no qual a doença já está plenamente instalada. Como consequência dessa idéia tem-se 

a concepção de que houve um atraso no diagnóstico e isso foi determinante para a 

caracterização da doença como crônica. Por sua vez, essa consequência traz uma outra 

questão: quem foi o responsável por esse atraso no diagnóstico? A princípio, poder-se-ia 

pensar em três possibilidades: a própria doença, com as suas características difíceis de serem 

diagnosticadas; quem adoeceu ou o sistema de saúde, muitas vezes representado pelo médico. 

Na história de Rita, o percurso da doença também obedeceu à ordem agudo-crônico, assim 

como em outras narrativas, tendo como desdobramento a auto-responsabilização pelo estágio 

atual de sua doença. Para ela, o descobrimento tardio da sua enfermidade e a consequente 

necessidade do tratamento dialítico foram consequências, entre outras coisas, da sua 

resistência em procurar auxílio médico, de se manter em acompanhamento e da sua 

dificuldade em querer saber sobre possíveis problemas de saúde.  
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Rita, aos poucos, construiu a si mesma como uma pessoa que não gosta de saber de notícias 

sobre doença, porque se descobrisse que tinha algum problema de saúde, seria pior para ela. 

Assim, a sua família reforça o quanto se manteve calada e que isso a prejudicou: 

Então, agora eu vejo se eu talvez tivesse falado antes, tivesse ido ao médico antes, talvez eu não teria 
nem passado por esse problema né? Talvez eu tivesse feito um tratamento e hoje não precisaria nem 
ter feito, nem estava vindo esse problema, esse tratamento. Porque eu ficava muito calada mesmo.  

Nesse trecho e ao longo da sua narrativa, Rita apontou para a possibilidade de sua doença não 

ter sido crônica em algum momento e que contribuiu ativamente para o agravamento dos seus 

sintomas e da construção da sua cronicidade por não ter tido o acompanhamento médico 

correto, como o indicado pelo clínico geral. Ao longo de sua história, ela relatou uma 

quantidade grande de sintomas e de idas à emergência de sua cidade, o que indica a sua 

dificuldade em manter-se em acompanhamento e em aderir às recomendações médicas. No 

entanto, mesmo reconhecendo a sua contribuição para o agravamento de sua doença, chama 

atenção o fato de, em seu discurso, não existir a possibilidade dessa doença ser crônica ou ter 

se agravado por suas próprias características, dependendo pouco da sua participação. A 

responsabilização de si pela cronicidade da doença é um aspecto que se destaca na narrativa 

dela tanto por sua repetição ao longo do seu discurso como pela participação social (família) 

neste tipo de pensamento. 

Dessa maneira, este é mais um elemento presente no percurso do adoecimento, o qual compõe 

as representações sociais da enfermidade crônica. Assim, desenha-se um cenário em que essa 

doença de passageira torna-se permanente, mais pela dificuldade que a pessoa que adoeceu 

teve em se cuidar (seja pela não compreensão dos sintomas, o não acesso aos meios de saúde, 

à crença de que saber da doença é pior, o descuido com a própria saúde entre outros) do que 

pelas características da própria doença ou pela organização do sistema de atenção à saúde. 

Esse aspecto pode aparentar ser muito comum, mas é importante destacá-lo uma vez que tanto 

a própria pessoa que adoeceu como o meio médico e a sociedade como um todo, podem 

organizar o fenômeno da doença crônica como algo também construído pela própria pessoa, 

inserindo novos elementos que vão além dos aspectos biológicos da doença, como por 

exemplo, o reconhecimento de aspectos pessoais na sua construção, a inserção da culpa pelo 

adoecimento, a responsabilização pela falta de cuidado consigo ou até mesmo a identificação 

da vontade de adoecer, já que a pessoa, considerando esses pontos, não se cuidou quando os 

primeiros sintomas apareceram.  

No que se refere à responsabilização do sujeito pelo próprio adoecimento, Kirmayer (2004), 

diferencia dois sistemas médicos: um que internaliza no indivíduo a causa e soluções das 
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aflições e o outro que localiza fora do indivíduo as origens e soluções das aflições de saúde. 

No primeiro é preciso neutralizar, destruir, remover, inserir, desbloquear ou trazer de volta ao 

equilíbrio o que não está bem; enquanto que no segundo a família e a comunidade estão 

envolvidos nos rituais de cura, que acontece no grupo ao invés de no indivíduo. 

Essa diferenciação entre o modelo endógeno e exógeno também foi demonstrada por 

Laplantine (2004) e apresentada anteriormente. O autor ainda discute que a causa exógena do 

adoecimento, por hoje estar relacionada à possibilidade de prevenção, encontra-se vinculada à 

individualização da responsabilidade pelo adoecer, uma vez que o indivíduo, por 

desconhecimento, negligência consigo ou desobediência quanto às normas médicas (uso de 

álcool, fumo, má alimentação) provoca e, muitas vezes, merece a doença e a morte. Já no 

modelo endógeno, muito ligado atualmente às questões genéticas, a doença está sendo 

relacionada ao acaso e à falta de controle do indivíduo sobre o seu aparecimento. 

É importante considerar que as doenças que se apresentam para quem adoece não são um 

processo meramente biológico, sofrendo também interferências da própria pessoa e do meio 

social em que vive, mas é necessário destacar que todos esses aspectos citados anteriormente 

apontam para uma individualização, ou, como diria Herzlich (2004), uma privatização do 

adoecimento, no qual é a pessoa a única responsável pela sua enfermidade e pela não 

recuperação do seu estado de saúde.  

Nesse sentido, tem-se, na sociedade atual, uma forte ênfase nos estilos de vida, transferindo-se 

do domínio público para a esfera privada a responsabilidade pela saúde (Herzlich, 2004), 

característica marcante do individualismo presente na modernidade (Dumont, 1993). Ao 

discutir a respeito da dicotomia mantida entre a mente e o corpo, Kirmayer (1988) propõe que 

a biomedicina, ao compreender o corpo como uma máquina biomecânica e se preocupar com 

o estabelecimento de seus padrões corretos de funcionamento aplica técnicas racionais à 

doença, focando no corpo e distanciando as questões emocionais da doença do foco do 

tratamento. Dessa forma, demanda que o paciente adote a perspectiva científica frente ao seu 

próprio corpo. Para o autor, a biomedicina assume que o exame e os instrumentos técnicos 

proporcionam uma perspectiva mais real e importante sobre a doença do que a perspectiva 

subjetiva do paciente e se a biologia não proporciona um olhar racional sobre o sofrimento, 

então o paciente deve ser o responsável pelo seu próprio problema de saúde. Nesse sentido, os 

limites das explicações biomédicas e dos tratamentos são atribuídos aos pacientes para uma 

preservação conveniente da autoridade médica, mantendo-se a oposição entre os médicos, a 

racionalidade e a saúde e o paciente, a irracionalidade e a enfermidade. Estar doente, segundo 
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a perspectiva biomédica discutida por Kirmayer (1988) passa a ser uma escolha do doente, 

que rejeitou a ajuda médica.  

A perspectiva da psicossomática surgiu como uma alternativa às limitações conceituais da 

biomedicina, procurando atribuir igual influência ao diagnóstico e tratamentos biológicos, 

psicológicos e sociais. No entanto, como destaca Kirmayer (1988), a dicotomia entre mente e 

corpo não foi resolvida, havendo, por consequência, a responsabilização do indivíduo pelo seu 

adoecimento, seja pela atribuição da responsabilidade a mecanismos inconscientes, seja pela 

associação entre estilos de vida e estresse, na qual houve uma falha nas questões morais, 

psicológicas ou irracionais do paciente em se desligar de hábitos não saudáveis, não 

resolvendo a questão da responsabilização do indivíduo pelo seu próprio adoecimento. 

Dessa forma, como visto nas entrevistas e discutido por autores como Herzlich (2004) e 

Kirmayer (1988), a culpabilização do sujeito pelo seu adoecimento é um elemento presente na 

sociedade moderna e assume características específicas na doença crônica, tendo em vista as 

suas peculiaridades. No entanto, pouco sobre a construção social dessa enfermidade é 

problematizado, discutindo-se parcialmente o papel, por exemplo, do acesso aos serviços de 

saúde, da qualificação técnica para o diagnóstico precoce, do acesso a tratamentos 

recomendados, da mobilidade do sujeito na cidade ou entre cidades para a busca de 

tratamentos, etc, na construção ou desenvolvimento de certas doenças. Assim, como propõe 

Kirmayer (1988), a doença também pode ser interpretada como resultado de uma política 

social ineficiente ou desafortunada. 

O compartilhamento dessa responsabilidade com o grupo social mais próximo ou com a 

sociedade como um todo não foi identificado nas narrativas estudadas. A co-

responsabilização do sistema de saúde apareceu pouco nas histórias, sendo difícil construir 

uma categoria de análise, pois se isto se processasse, correr-se-ia o risco de uma interpretação 

equivocada. Um pequeno trecho que ilustra essa sutileza foi o já citado anteriormente na 

narrativa de Dora: “eu acho que o médico demorou muito de descobrir”. A maior parte das 

referências ao sistema de saúde relacionou-se à sua importância e ao fato positivo de 

finalmente ter sido possível encontrar um tratamento adequado. O fato de a pesquisadora ter 

feito parte ou ainda fazer do corpo assistencial pode ter contribuído para um número reduzido 

de queixas quanto ao serviço de saúde ao qual os participantes integravam, mas a dificuldade 

em se conseguir uma vaga para o tratamento, evento muito presente nas narrativas, também 

pode ter sido um elemento que motivou poucas queixas em relação à assistência prestada. 

Considerando-se esses aspectos, avalia-se que a maior ênfase da responsabilidade pelo 
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adoecimento recaiu sobre o indivíduo, que passou a ser participante da construção da 

cronicidade de sua enfermidade. 

Esses elementos estão todos, de certa forma, presentes nas narrativas estudadas e construindo 

as representações sociais da enfermidade crônica; envolvem a identificação de um percurso da 

doença, composto pela passagem do estágio agudo para o crônico, e a consequente 

responsabilização do sujeito pelo seu próprio adoecimento, seja porque não esteve atento aos 

sintomas, não os entendeu corretamente, os desconhecia ou mesmo porque não se preveniu. A 

cronicidade insere essa particularidade na responsabilização do sujeito pela instalação 

definitiva e irreversível da doença. 

Enquanto um componente das representações sociais, o percurso do adoecimento aponta para 

os mecanismos sociais e para o lugar do individualismo na sua construção. Esse elemento das 

representações oferece um olhar privilegiado sobre como esses processos se articulam, 

juntamente com as possíveis causas para a doença, apontando para um indivíduo que é 

responsável pelo surgimento de sua doença ou pelo agravamento da mesma. Assim, ancorada 

nessa idéia já familiar à sociedade moderna ocidental, permanece-se individualizando os 

tratamentos, as recomendações e as expectativas de controle da doença em torno de quem 

adoeceu, mantendo-se distante desta discussão a problematização acerca de elementos 

externos ao indivíduo, que contribuíram para o seu problema e que não estavam sob o seu 

controle. Assim como, o questionamento sobre a própria necessidade de se estabelecer causas 

e percursos para o surgimento de uma doença e sua relação com a individualização do 

problema. 

 

6.2.3 O tratamento 

Um terceiro elemento constituinte das representações sociais da enfermidade crônica é o 

tratamento. A reabilitação, o controle e os cuidados são componentes que fazem parte da 

própria definição de doença crônica, objetivando-a, e, portanto, também constituem as 

imagens acerca dessa enfermidade por serem propagadas socialmente. Uma vez que a doença 

instalou-se no corpo, é necessário que seus sintomas sejam controlados, evitando-se do seu 

agravo à redução do impacto das limitações decorrentes da sua presença (Camargo Júnior, 

2003). 

Nessa perspectiva é que o tratamento aparece enquanto proposta para aqueles que adoecem: 

há uma doença, que não se sabe exatamente o motivo e o período exato do seu aparecimento e 
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uma proposta terapêutica cujo principal objetivo é o controle dos sintomas e do avanço da 

enfermidade. Sendo assim, nas narrativas, o tratamento, além de ocupar um lugar importante 

frente às representações sociais, foi marcado por muitas características e ambiguidades. No 

que se refere às características, a rotina que envolve o tratamento, juntamente com a ausência 

de um fim para ele e a sua necessidade constante foram aspectos presentes em muitas 

narrativas. Rosa destacou a obrigatoriedade do acompanhamento terapêutico, mesmo não 

seguindo plenamente as recomendações médicas, uma vez que tiveram momentos que não se 

reconheceu enferma: “foi muito difícil. Nossa, nossa. Muito difícil mesmo, mas, fazer o quê? 

A gente tem que fazer [o tratamento]”. 

Ainda em relação à obrigatoriedade e às rotinas que envolvem o tratamento, Renato e Dora 

também afirmam:  

E também esse é um tratamento que ou faz ou morre (...) aí tinha que fazer hemodiálise, que a solução 
era fazer, que não tinha jeito não (...) Aí eu pago... eu pago não, dou uma ajuda, um agrado à menina 
pra vim me trazer, terça, terças e quintas.(Renato) 

Eu tenho que tomar “Baclom”, eu tenho que tomar “Tramadol”. Eu tenho que tomar o “Fluoxetina”. 
Senão eu vou enlouquecer. Aí ele[irmão] queria que eu não tomasse. Eu falei: “como? Aí eu boto, jogo 
a casa no chão se eu não tomar[risos]”.(Dora) 

Esses trechos propõem que se manter em tratamento é indispensável à vida e à saúde, sendo 

possível identificar o quanto a obrigatoriedade do tratamento conduz à dependência do 

mesmo. Estabelece-se uma relação de submissão à rotina e às consequências que ele provoca, 

retirando-se do sujeito a sua autonomia na tomada de decisões, um elemento presente na 

continuação da fala de Renato: 

Drª Joana3 disse: “É, seu Renato, o senhor vai ter que dar um jeitinho de usar essa fístula, porque não 
pode estar usando o cateter direto não”. Aí eu digo: “Não, não quero não”. Aí ela chegou, ainda 
brincando comigo, disse: “não está no seu querer não, seu Renato. Não está no seu querer não, não 
está no nosso querer não (...)”.  

A obrigatoriedade do tratamento, a relação de submissão com este e a sua permanência 

frequente conduzem quem adoeceu ao isolamento e, por consequência, ao sofrimento, uma 

vez que se submeter à proposta médica de controle da doença é, muitas vezes, ter uma 

experiência à parte, sem outros envolvidos; estar em um ambiente privado (como a casa) e 

centrar a atenção da pessoa doente em si mesma e não na relação com os outros (Charmaz, 

1983). Nesse sentido, a doença crônica aparece como uma condição de saúde que conduz 

quem adoece a uma situação de isolamento e sofrimento, aumentando o nível de dependência 

do doente em relação ao seu tratamento e às recomendações médicas.  

                                                
3 Nome fictício dado à médica. 
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No entanto, a permanência da vida para além da presença da doença provoca o surgimento de 

uma relação específica com o tratamento: submissão e dependência trazidas pela necessidade 

da terapêutica por um lado, e autonomia do sujeito para tomar as suas decisões e, em certos 

momentos, ficar sem o tratamento. Nesse sentido tem-se:  

... Me sinto bem melhor. Até um dia desse mesmo, fiquei sem vim. Fiquei sem vim. Aí, eu: “meu Deus 
do céu, tomara que eu não sinta nada”. Aí, não senti nada, graças a Deus. (Rita) 

 (...) ai eu teria que tomar e tudo, eu comecei a tomar cloridrato de amitriptilina. Eu dormia 
descaradamente, que uma vez quase que a casa pegava fogo porque a panela ficou no fogo e eu peguei 
no sono e desse dia pra cá então eu comecei diminuir e a não querer tomar o remédio, nem nada, mas 
já sabendo que aquele remédio me fazia dormir. (Dalva) 

Esses pontos presentes nos trechos dessas narrativas apontam para presença do tratamento na 

vida diária de quem padece de uma doença crônica. No entanto, a adesão ao tratamento, como 

pôde ser percebido, sofreu inúmeras interferências, incluindo o quanto o portador da 

enfermidade compreendeu que aquela recomendação era necessária e o quanto de autonomia 

era importante ser preservada, uma vez que a enfermidade marca a existência de muitas 

limitações e dependências. Submeter-se ao tratamento, de acordo com o que Dalva e Rita 

trouxeram em suas histórias, está relacionado ao nível de saúde que é percebido como 

existente com e sem o tratamento. Quando existe sucesso no controle da doença por meio do 

tratamento, a autonomia da pessoa passa a estar próxima dele, sendo o tratamento associado 

ao resgate da liberdade e do bem estar, como o seguinte trecho exemplifica:  

Na terceira hemodiálise que eu fiz, eu já comecei já a perder peso, graças a Deus, aí comecei a perder 
peso. E, como é que diz, e me sinto feliz, eu recuperei cedo como quê desse problema. (...) A pressão 
agora normalizou. (Renato) 

Quando o tratamento não proporciona um bom controle da doença, a autonomia do sujeito 

passa a estar relacionada, por exemplo, à adoção de outras estratégias para poder lidar com a 

enfermidade e suas consequências. Com isso, é possível identificar uma condição em relação 

ao tratamento que envolve a presença de autonomia ou a ausência dela. Nem sempre ele é 

percebido como uma estratégia efetiva para a saúde e independência de quem adoece. 

Portanto, a adesão ao tratamento precisa ser avaliada considerando-se não apenas a obediência 

irrestrita às recomendações médicas, mas também o nível de compreensão que a pessoa tem 

sobre o seu tratamento e se, tanto subjetivamente como socialmente, este é organizado e 

experimentado como promotor de autonomia, saúde, dependência e/ou doença. 

A discussão acerca do que pode ser considerado como saúde proporciona a inclusão de uma 

outra condição referente ao tratamento, além da relação de dependência e submissão a ele: o 

tratamento proporciona a melhora ou a piora da saúde. Ao analisar essa ambiguidade, foi 

possível verificar que ele é organizado simbolicamente de maneira complexa, podendo 
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proporcionar saúde, bem estar, mais sintomas, agravamentos, entre outras coisas. Dessa 

forma, a representação social de enfermidade crônica envolve essas contradições, que estão 

presentes em seus elementos, apontando para o fato de que este fenômeno não possui 

imagens, crenças e sentimentos que se relacionam de maneira linear ou sem ambiguidades.  

No que se refere à associação da melhora da saúde com o tratamento, as narrativas de Renato 

e de Dalva exemplificam essa idéia:  

Quando foi no dia 23 de março, comecei a fazer hemodiálise. Comecei a fazer, aí fui perdendo peso, 
perdendo peso. Tanto que hoje, graças a Deus meu pai, graças a Deus, que hoje eu posso dizer que eu 
estou bem. Eu estou bem.(Renato) 

Tomo remédio me deito e vou dormir.(Dalva) 

Para eles, o tratamento dialítico ou medicamentoso promoveu alívio dos sintomas e o 

restabelecimento do seu bem estar, sendo este associado à expressão “estou bem” e na 

confiança no efeito do remédio. No entanto, o tratamento também pode estar associado ao 

aparecimento de novos sintomas, sendo estes consequências dele:  

Outro dia eu tomei o remédio e peguei no sono, toda pronta arrumada para ir para um casamento. 
Quando fui ver telefonando, telefonando, tava dormindo, meu marido chegou: ‘Rapaz, (...) ela não está 
agüentando. Deixa ela dormir porque ela toma remédio e dormiu arrumada’. Aí, quando eu acordei, 
que eu vi que eu tava dormindo e eu acordei revoltada porque eu estava toda arrumada e o diacho do 
remédio foi fazendo efeito, fazendo efeito e eu peguei no sono. (Dalva) 

Eles passam, mas são uns remédios que te deixa completamente... a sua cabeça não é sua, fica um 
negócio estranho na cabeça, eu não sei nem te explicar como é. Ao invés de adormecer lá o lugar da 
dor, adormece é o cérebro, fica assim “estranhão”, “estranhão” a cabeça, completamente assim, 
parece que você está em órbita, flutuando assim, completamente fora de si. (Diana) 

As expressões “diacho do remédio”, “cérebro estranhão” e “cabeça flutuando” são indicativos 

dos efeitos ruins do tratamento sobre a pessoa que o utiliza, demonstrando que ele não é 

associado exclusivamente à recuperação da saúde ou controle dos sintomas.  

A enfermidade crônica, por suas próprias características, está ancorada na idéia de não 

favorecer a presença exclusiva do bem estar e do controle dos sintomas associados ao 

tratamento. A alternância entre a melhora e a piora e a presença dessa instabilidade compõem 

o quadro desse tipo de enfermidade, interferindo nas idéias e metáforas estabelecidas para o 

tratamento. A participante Dora demonstra essa alternância entre esses fatores: “controla sim: 

tem dias, tem semanas que eu fico controlada. Mas tem semanas, mesmo eu tomando ele 

certinho, não controla”.  

A complexidade de fatores associados à doença crônica e ao seu tratamento, como dificuldade 

no controle da doença, o fato de não estarem voltados para um fim etiológico ou curativo e a 

presença, muitas vezes, de efeitos colaterais colaboram para a presença de outros significados 

ainda associados ao tratamento. Nesse sentido, com a identificação da doença e a prescrição 
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de uma terapêutica, tem-se o surgimento da expectativa de que ela resolva os sintomas e 

estabeleça um fim ao problema de saúde. Com a constatação de que isso não ocorreu, o 

tratamento passa a ter a sua finalidade questionada e começam a surgir outros tipos de idéias 

relacionadas à dependência, principalmente à do tratamento medicamentoso (presente 

também para os participantes da pesquisa com IRC): 

Não quero esse negócio de remédio na minha cabeça, remédio. Tem hora que eu digo...Tem hora que 
eu olho assim... oxe o dia todo tomando remédio (...) O problema que a gente tem é necessário tomar 
remédio. (Rita) 

Meu irmão diz: “larga de tomar esses remédios todos. Largue tudo não tome nenhum.”. Eu falei: “mas 
quem sente a dor sou eu, como é que eu vou parar?”, “porque você já está viciada no remédio.” Eu 
falei: “Não estou, não. Estou não. Não vejo a hora de parar. De ter só remédio só, pronto, pra aquilo 
pronto. Não tomar mais os outros.” Aí ele: “largue, é...isso é manipulação de laboratório.” (Dora) 

As imagens de dependência medicamentosa e de não resolução do problema de saúde com 

esse tratamento, juntamente com a sua obrigatoriedade, a inexistência de um fim programado, 

a presença dos pares melhora-piora a saúde e autonomia-dependência frente ao tratamento, 

assim como a instalação de novos sintomas, trazem outros significados associados ao 

tratamento, como o de tratamento paliativo (muito ligado às doenças terminais) e a idéia de 

desistência do tratamento. No que se refere ao significado de paliativo associado ao 

tratamento na doença crônica, o seguinte trecho é muito ilustrativo:  

Aí eu perguntei a ele que doença era essa, ele disse que era uma doença que surgiu e que não tinha um 
tratamento específico e nem tinha remédio também pra aquele tipo de dor, que existem alguns 
paliativos que eu ia ficar tomando, mas que não tinha cura (...) Aí eu ainda falei: “Mas doutor... eu 
não tenho?...”, “tem paliativo. Você vai tomar um remédio, vai melhorar um dia, dois, três, mas ela vai 
continuar, não vai passar nunca”. E não passa mesmo não. Dói o tempo inteiro, é vinte e quatro horas. 
(Diana) 

Esta parte da narrativa de Dora compõe a palavra “paliativo” com as seguintes definições: 

sem tratamento específico, sem remédio para a doença, sem cura e com alívio passageiro. É 

nesta perspectiva que é possível aproximar este adjetivo da definição de tratamento para a 

enfermidade crônica. Assim, esta aparece enquanto uma doença existente durante todo tempo 

(por vinte e quatro horas) e que se tem pouco a se fazer por ela. 

Ao se considerar todas essas características relacionadas ao tratamento, surgiu um último 

ponto identificado nas narrativas estudadas que é a vontade de desistir do tratamento, tendo 

em vista tantas dificuldades e sofrimentos. A desistência esteve associada ao cansaço advindo 

de tentativas constantes pela recuperação da saúde e à insistência nas terapêuticas 

recomendadas. Nesse sentido, identificaram-se as seguintes passagens nas narrativas:  

Ave Maria, dá vontade de desistir, largar tudo assim e não querer saber mais de nada. Mas dá, a única 
vontade que dá de fazer é desistir. Mas desistir, não, deixar de mão, não querer mais saber, não querer 
mais prosseguir, não querer mais ver ninguém e nada porque traz assim tem uma tristeza dentro de 
você de você estar bem. (Dalva) 
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Toda semana, eu venho pra aqui, venho pra aqui. Tem vezes que me dá vontade de não vir aqui mais. 
(Renato) 

Dalva traz o sofrimento como uma característica da vida com doença crônica e do tratamento, 

no momento em que aborda a tristeza. O sofrimento, como já dito anteriormente, resultado do 

isolamento e de tentativas sem o sucesso esperado, está presente na construção 

representacional do tratamento de enfermidades crônicas e, como a pessoa está envolvida em 

um sistema terapêutico específico do qual ela não tem certeza se lhe traz conforto ou 

desconforto, a dependência aparece como um elemento importante no que se refere à 

condição de quem adoeceu. Assim, ao se abordar essa temática, o sofrimento, a dependência e 

o isolamento emergem como sentimentos socialmente relacionados à doença crônica.  

Ainda sobre a desistência do tratamento, mesmo considerando-a como presente nas 

associações com ele, é importante destacar que ela apareceu, ao longo das narrativas, 

relacionada também à insistência e manutenção da esperança no tratamento ou na cura 

(próximo elemento da representação social da enfermidade crônica a ser discutido). 

Dessa forma, pode-se pensar que a referência ao tratamento (medicamentoso, hemodiálise, 

alimentar, etc) está sempre presente quando se aborda a temática da enfermidade crônica e 

compõe as representações sociais deste fenômeno. Algumas ambiguidades aparecem ao longo 

da experiência de se submeter a um tratamento, podendo ser organizadas da seguinte maneira: 

o tratamento marca a existência da doença, é muito ruim ao trazer novos sintomas e por não 

conseguir um controle esperado dela, estabelece uma relação de submissão e dependência do 

sujeito em relação à sua enfermidade, e, ao mesmo tempo, melhora os sintomas, ajuda a 

manter a vida e dá margem ao sujeito para que exerça algum nível de autonomia. Além disso, 

surge a possibilidade de desistência ou de manutenção do tratamento, mesmo quando este está 

associado “apenas” à diminuição dos sintomas ou percebido como paliativo. A dependência, o 

sofrimento e o isolamento também se destacam quando o tratamento é abordado no âmbito 

desse tipo de enfermidade. 

As representações sociais de doença crônica envolvem a presença de um início para a 

enfermidade, um percurso próprio para ela e a existência de tratamentos, os quais, pelas 

próprias características atribuídas à cronicidade, assumem significados diversos e compõem 

diferentes situações para quem os realiza. Os tratamentos estão relacionados tanto à melhora, 

controle da doença e garantia de bem estar ao sujeito quanto ao surgimento de novos 

sintomas, dependência do tratamento, marcando que a doença está presente, sem controle ou 

em evolução. 
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6.2.4 Cura 

A cura, como colocada pela medicina, é um dos principais objetivos a serem alcançados pelas 

terapêuticas desenvolvidas. Envolve fazer voltar à norma uma função ou um organismo que 

dela se tenha afastado (Canguilhem, 1990). Nesse sentido, Helman (1994), ao abordar os 

fundamentos da prática médica, destacou que a profissão médica pode ser considerada uma 

subcultura da cura, tendo em vista a sua visão particular sobre os problemas de saúde. Os 

investimentos tecnológicos e no campo do desenvolvimento do conhecimento médico estão, 

em grande parte, motivados pelo ideal de controle da doença e descoberta da etiologia das 

patologias. No entanto, como já discutido, os tratamentos de cunho etiológico não são sempre 

possíveis. 

A palavra “crônico” já traz um caráter de permanência da doença, apontando para a 

impossibilidade ou improbabilidade da cura. Ao tratar do papel da medicina no cuidado ao 

paciente crônico, Adam e Herzlich (2001) colocam que, para esses tipos de doentes a 

medicina não lhe proporciona a cura. Dalva traz esse caráter da doença, que é compartilhado, 

na sua narrativa: “mas o povo diz que não tem cura, que no nome já ta dizendo crônica que 

não tem cura”. No entanto, ela complementa logo em seguida: “tudo bem que não tem cura, 

agora na minha mente que eu não vou colocar”, apontando para a dificuldade de se lidar com 

essa característica. 

Outros trechos de narrativas também apontam para a idéia de que na doença crônica não é 

possível a existência da cura, sendo os tratamentos voltados para o alívio dos sintomas: 

Pra ver se melhora, mas não tem jeito, não. Essa diabete não tem jeito, o que não tem cura, não tem 
jeito.(...) Porque ainda não foi descoberto ainda um remédio que fique boa. A gente faz de tudo, faz 
exercício, faz fisioterapia, acupuntura, medicação. E não tem resultado. (Denise) 

Essas passagens mostram que a idéia de uma doença que permanece no corpo está presente no 

discurso que é elaborado acerca da enfermidade crônica. No entanto, não há uma ancoragem a 

uma única idéia, no que se refere à cura, quando se pensa em doença crônica. Por mais que a 

característica “crônico” traga em sua própria definição a permanência da doença, esta nem é 

plenamente aceita, nem é negada totalmente. Nesse sentido, mesmo para aqueles que dizem 

claramente que já foram comunicados que a sua doença não tem cura e que vivem diariamente 

a constância da enfermidade, a idéia “sem cura” está presente em concomitância com outra 

idéia que é a de que “a cura é possível”. Alguns trechos de narrativas ilustram esse aspecto: 

A doença chama crônica, mas realmente ela não é crônica. Tem, às vezes, tem jeito. Como muita gente, 
eu conheço, agora mesmo, eu conheço duas [pessoas]. (Denise) 
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Me livrar de tudo isso. [Risos] No dia que eu me livrar de tudo isso eu vou ficar bem. (Diana) 

A concepção de que a cura é possível, mesmo para as doenças crônicas, não está presente 

apenas no discurso de quem adoeceu, é uma idéia compartilhada, aquecida pelos objetivos de 

tratamento da biomedicina e, portanto, aparece também na fala de outras pessoas do convívio 

social de quem tem a doença: 

A outra [colega]: “Você vai ficar boa viu, você vai ficar boa.”. Mas a gente já vê o pensamento 
positivo. E olha que eu não falei de doença. Ela perguntou: “Como é que você está?” Eu falei: “eu 
estou melhor”. “Mas você vai ficar boa, você vai ver. Você vai ficar boa”. (Dora)  

As representações sociais de enfermidade crônica envolvem, portanto, a dupla relação em 

torno da cura: ela permanece como um objetivo a ser atingido (pela pessoa, pelo médico, pela 

medicina) ao mesmo tempo em que não é possível de ser alcançada. A existência dessa 

contradição pode ser justificada por muitos fatores, como a ampla gama de doenças crônicas 

com tratamentos diversos e que podem ter bons resultados (como no câncer, transplantes para 

diversos tipos de patologias), a tentativa de estabelecer relações com outros tipos de doenças 

(infecciosas, agudas), a busca pelo desenvolvimento técnico que promove avanços na 

biomedicina, entre outras questões. Nesse sentido, Laplantine (2004), ao tratar da relação 

entre etiologia e a terapêutica, destaca que é justamente porque se procura curar que se busca 

compreender os mecanismos envolvidos na construção da doença, apontando o lugar de 

destaque que essa prática tem na organização das ações médicas. Ao se considerar todos esses 

pontos, é importante destacar que essa contradição gera um ponto de tensão em torno da 

enfermidade crônica, afinal ela é ou não passível de cura? Em que situações a cura ocorre? 

Sem ter como objetivo esgotar todas as formas de resolução dessa tensão, foi possível 

identificar duas maneiras que parecem resolver esse conflito para os participantes da pesquisa. 

Primeiramente, surge como possibilidade para justificar a ancoragem da cura como passível 

de ocorrer para umas doenças crônicas e não para todas (tendo sido o câncer e a tuberculose 

exemplos citados desse tipo de sucesso) o tempo de existência da doença:  

Acho que o que ela tem, tem cura (...) Procurando se tratar a tempo. Não deixar passar. O medo que 
esse pessoal tem do médico. Aí, então, ajuda a melhorar. Quando não tem o medo, que procura logo, 
como no caso dela. (Denise) 

A tuberculose hoje, pode não ter cura assim quando, quando a pessoa não faz o tratamento no tempo 
certo, como as pessoas também o câncer não tem cura pra quem não faz o tratamento no início né? 
Mas já tem cura, eu posso dizer que já tem, muitas pessoas já foram curadas de câncer, de várias, 
várias doenças, tudo no início é mais fácil pra ser curado né (...). (Dora) 

Dessa forma, pode-se interpretar que há um período para a cura ocorrer, ela não é possível a 

qualquer momento e em qualquer estágio da doença. É necessário que a doença ainda esteja 

se instalando e que os devidos cuidados sejam tomados prontamente (o que mantém relação 

com o a idéia de que inicialmente a doença é aguda para, depois, tornar-se crônica). O 
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diagnóstico precoce, a busca pelo sistema de saúde e a disponibilização do tratamento 

adequado são, por consequência, elementos indispensáveis para que a remissão total dos 

sintomas ocorra. Nesse sentido, Dora complementa: 

(...) tem uma menina diz que teve, pegou nos pontos, descobriu que ela tava com fibromialgia. Ela 
começou a tomar medicamento, dois anos depois ela já não sentia mais nada. Mas ela estava no início, 
ela disse que o médico disse que ela tava no início que, ai ela tomou a medicação e pronto, está bem 
melhor, ela não sente quase nada.  

Este trecho exemplifica claramente que a doença, quando diagnosticada precocemente, talvez 

em seu estado agudo, tem possibilidades de cura, o que já não ocorre quando o seu tempo de 

instalação no corpo é mais prolongado. É nesta primeira idéia que a perspectiva de cura 

ancora-se para ser possível, mesmo com o adjetivo “crônico” caracterizando a doença. 

A segunda forma diz respeito ao tipo de cura. Nas narrativas analisadas, foi possível 

identificar a expectativa de cura associada a possíveis formas para que esta pudesse ocorrer. A 

mais presente esteve ancorada ao desenvolvimento do conhecimento da medicina: 

E confiar e uma hora vai passar, os médicos estão estudando muito procurando soluções entendeu? 
Estudando, eu não acredito que seja uma doença nova, é uma doença velha, mas que os médicos 
viram, começaram a descobrir agora entendeu?(...) Pelo que eu pesquiso assim na Internet e tudo e 
meu irmão mesmo foi agora nos Estados Unidos e lá ele procurou se informar, disse que os médicos 
estão estudando muito, estão tentando medicação entendeu, estão fazendo testes e medicações pra ver 
né, se vai, não vai só beneficiar quem tem fibromialgia, mas que tem dor crônica né? Uma medicação 
pra quem tem dor crônica mais eficaz né? (Dora)  

Tomara que um dia alguém estude mais, que seja aqui ou seja nos Estados Unidos, que eu consiga 
achar, se não achar mais a cura, alguém consiga né, que tudo tá começando, novo, novo, novo, daqui 
a um tempo.(Dalva) 

Também foi possível identificar outras duas possibilidades para a ocorrência da cura: a cura 
“mágica” e a cura pela tecnologia.  

(...) como eu canso de dizer, se tivesse, um negócio que me desse assim e dissesse essa dor não vai 
sentir nunca mais na vida. (...)  

 Se dissesse assim: ‘tem um, um chip para colocar’, um negócio que não vai sentir dor, meu 
Deus do céu, eu dizia: ‘coloque em mim’, eu diria pra colocar um chip, que não ficasse me seguindo 
não, só pra me botar pra me ficar boa. (Dalva) 

Uma vez que o tratamento não possibilita a remoção completa dos sintomas e o re-equilíbrio 

do corpo, o caminho para a cura fica sem referências, não objetivado, sendo necessária, uma 

vez que a recuperação plena se mantém como ideal, a criação de outras possibilidades para a 

sua existência. Essas possibilidades podem contemplar uma cura rápida e “instantânea” – 

mágica – , uma invenção tecnológica (chip) ou a melhora do conhecimento atual. 

Nesse sentido, Laplantine (2004) chama atenção para o fato de hoje, mais do que há 50 anos, 

os tratamentos orientarem as práticas médicas, mais do que a busca pela causa da doença (que 

permanece como importante e característica do médico clínico), uma vez que é o poder do 

tratamento, principalmente do tratamento de vanguarda, que caracteriza o especialista, figura 
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marcante na medicina atual. Essa consideração valida as expectativas acerca da cura 

apresentadas, uma vez que insere a participação da biomedicina em sua construção, 

caracterizando essas expectativas como socialmente construídas e, portanto, já familiares para 

quem adoeceu. 

A representação social da enfermidade crônica tem como elemento a cura, contemplando 

todas essas contradições e incertezas. Quando ela se torna passível de cura, assume um caráter 

de cronicidade passageira, doença temporariamente alongada. Neste ponto, até a própria 

cronicidade é posta em questão. Isso colabora para a presença de um outro elemento que é o 

investimento pela recuperação. Uma vez que a cura não está no cotidiano da enfermidade 

crônica, mas permanece enquanto ideal, passa a depender de cada um o investimento para a 

sua recuperação, tendo como consequências dois aspectos já mencionados: a 

responsabilização do indivíduo pelo seu estado de saúde (ou de adoecimento) e a 

possibilidade de desistência do tratamento. Dora exemplifica em sua história a idéia de que 

não apenas participa dos cuidados consigo e com a doença, como também é responsável pela 

sua piora e melhora: 

Porque eu acho se eu ficar pensando muito em doença, eu vou continuar a aumentar a minha dor. 
Porque eu vou ficar ali, ó, encucada. Entendeu? (...) Se eu tentar tirar o foco da dor, pensar em outra 
coisa, eu acho que eu vou ficar melhor. E eu estou sempre pensando em outras coisas.  

Uma outra característica associada à cura foi a de fazer parte do conjunto de direitos que uma 

pessoa tem. Este ponto traz um aspecto importante para se poder pensá-la, que é o 

envolvimento social na busca pela qualidade da saúde de cada sujeito social. A cura deixa de 

ser um fenômeno particular, passando a ser pública, no momento em que o cidadão tem o 

direito a viver da melhor maneira possível na sociedade. Esta dimensão política da 

enfermidade crônica é apresentada por Dalva da seguinte maneira: “olhe, com certeza, eu 

acho que a cura de qualquer coisa é importante. O cidadão, ele tem que ser muito bem como 

se fosse uma criança nascendo agora”. 

Esta questão integra os muitos aspectos envolvidos na temática da cura, compondo o campo 

das representações sociais da enfermidade crônica. O impacto da cura na possibilidade de 

recuperação “da vida que se tinha antes” relaciona-se com essa esfera política uma vez que o 

sujeito que adoece sente-se como aquele que atrapalha a dinâmica social “normal”. Nesse 

sentido, Adam e Herzlich (2001) destacam que, com a industrialização, a saúde tornou-se 

cada vez mais necessária ao bom funcionamento das sociedades. Ao se analisar alguns trechos 

que abordam justamente a importância da cura para além dos benefícios individuais, foi 

possível identificar que as pessoas, ao adoecerem e precisarem de cuidados (em maior ou 
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menor medida), sentem-se um peso para os seus familiares, sendo a sua recuperação 

representativa da recuperação de toda a sua família. Essa imagem de “peso para a família” 

traduz a idéia que se tem de um doente crônico e de sua relação com as pessoas próximas: 

Eu tanto quero a minha melhora, como quero também das pessoas que me acompanham também. Vê 
que eu vejo a preocupação da minha filha, de minha esposa, até essa menina que eu dou esse agrado 
que vem comigo, ela tem a maior preocupação comigo, até na hora que eu vou passar assim num 
batente ela sabe que eu não posso levantar muito a perna, na hora ela só falta me carregar, ela segura 
assim o meu braço, ela me levanta assim, então a maior preocupação. Então com isso eu tenho que 
procurar me ajudar e ajudar as pessoas também que estão comigo, entendeu? Me acompanhando, é 
assim. (Renato) 

Tornar-se um peso para a família envolve a dependência e a imobilidade frente às diversas 

situações, o que pode trazer consequências para a identidade de quem adoeceu, uma vez que 

passa a ter menos poder e qualidade em sua existência (Charmaz, 1983). Assim, a doença 

torna-se parte da identidade de quem a possui e uma das principais formas de reconhecimento 

social, uma vez que quem adoeceu é percebido pelos outros, muitas vezes, como inútil para as 

atividades. Portanto, a construção acerca da idéia de tornar-se um peso para a família ou para 

a sociedade é repleta de conteúdos e imagens socialmente construídas e não pautadas apenas 

na dependência física trazida por uma doença, extrapolando-a (Charmaz, 1983). O cidadão, 

como exposto na fala de Dalva, tem o direito à cura não apenas pelas dificuldades intrínsecas 

à doença, mas também pelas dificuldades que são socialmente impostas a quem não atende 

aos padrões de saúde. É também por essas questões que Renato investe em sua melhora, se ele 

já é um peso para a sua família, ele não tem o direito de aumentar essa carga para eles, é 

necessário colaborar e aderir às propostas médicas. 

Diante dos muitos aspectos relacionados à temática da cura nas enfermidades crônicas, é 

importante destacar um último ponto, já apresentado, mas ainda não discutido, que diz 

respeito à idéia de que a cura está muitas vezes associada à recuperação da vida sadia, boa 

parte das vezes entendida como “normal”. Nessa perspectiva foi possível identificar algumas 

passagens das narrativas:  

...ficou boa. Ficou fazendo tudo dentro de casa até roupa lavando, que o médico disse que era pra não 
lavar, ela lavava roupa, limpava a casa. Fazia tudo. Está boa. Voltou agora a trabalhar. (Denise) 

O que eu quero mesmo é me libertar da dor. É perder essa... Pelo menos desinchar, eu quero é 
desinchar os meus peitos aqui, voltar o que era antes, normal. (Dora) 

A relação estabelecida entre cura, normalidade e voltar ao que se era antes mostra também um 

dos motivos para que ela se mantenha como um objetivo buscado por todos que lidam com a 

doença. Voltar a ser o que se era antes, essa referência a um estado anterior à doença, em 

termos de representação social, diz respeito ao estabelecimento de um ícone representativo de 

si mesmo enquanto saúde ou ser saudável. Como há uma idéia compartilhada de que a vida 
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com doença não é possível, a cura precisa ser alcançada de qualquer forma e lidar diariamente 

com o fato dela poder não ocorrer gera dificuldades para quem adoeceu, seus familiares, 

grupo social, profissionais de saúde, entre outros. De alguma maneira, todos os envolvidos no 

adoecimento objetivaram a saúde como um estado anterior ao atual e, como já existiu uma 

vez, é possível de ser recordado e recuperado. Essa tensão entre a vida ser possível ou não, ou 

mesmo entre uma “boa” vida e uma vida “ruim”, torna complexo o entendimento do que é 

essa cura desejada, as diversas formas de atingi-la, os sentidos atribuídos a ela e porque ela se 

mantém tão importante. 

A associação entre cura, normalidade e voltar a ser o que se era antes precisa ser analisada 

com cuidado. Ao se considerar que mesmo em processos de doença há a construção de novos 

padrões e, consequentemente, normas, a cura, segundo Canguilhem (1990), corresponde a 

uma nova norma individual. Dessa forma, ela sempre envolverá perdas essenciais para o 

organismo e o reaparecimento de uma nova ordem, não podendo ser traduzida em 

normalidade, quando esta é compreendida em termos de funcionamento adequado, pois 

alguma norma está sempre presente em qualquer tipo de padrão que se estabeleça. A cura 

também não deve ser compreendida como já pontuado anteriormente, como a volta ao que se 

era antes da doença, uma vez que, a vida permite reparações que são realmente inovações 

fisiológicas, mas não conhece a reversibilidade, a volta a normas anteriores. 

Além disso, é importante ampliar a noção de cura para além dos processos fisiológicos. Como 

destaca Kirmayer (2004), as dimensões psicológicas, sociais, morais e políticas da 

intervenção médica não são consideradas no sistema terapêutico ocidental moderno. Por 

consequência, sistemas complementares de cura são amplamente usados pela população em 

geral e os efeitos materiais e simbólicos, segundo o autor, devem ser considerados parte de 

um sistema interativo composto por aspectos religiosos, psicológicos, culturais, biomédicos 

etc. Nesse sentido, a existência da cura relaciona-se não apenas à inexistência dos sintomas, 

mas também ao aparecimento de novas normas para quem adoeceu, que incluem outros 

padrões de comportamento, mas também, novas possibilidades de inserção e mobilidade 

social, o que traz novamente a dimensão política à temática da cura. Assim, torna-se possível 

e necessário pensar-se acerca de suas possibilidades e do surgimento de novos padrões para 

aqueles que adoeceram cronicamente, tendo em vista essa concepção ampliada de cura. 

Ao abordar a cura como um elemento das representações sociais da enfermidade crônica, 

terminou-se tocando em outros pontos como a permanência da saúde, da normalidade, da 
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enfermidade e da anormalidade na vida de quem adoeceu, que não foram propositadamente 

discutidos aqui por constituírem o próximo ponto a ser abordado neste trabalho. 

  

6.2.5 Estar doente e estar saudável 

Este aspecto das representações sociais da enfermidade crônica aborda a discussão acerca da 

manutenção da saúde (muitas vezes traduzida como vida normal pelos participantes da 

pesquisa) e da doença concomitantemente para uma mesma pessoa. É justamente quando a 

convivência com a doença crônica passa a ser frequente e a pessoa que adoeceu compreende 

isso que perguntas como: a minha vida permaneceu normal ou não, sou ou não a mesma 

pessoa, é possível se aprender a conviver com uma doença, surgem, mostrando o quanto essa 

relação entre vida e doença crônica precisa ser construída por quem adoece e pelo seu grupo 

social, que inclui a família. 

Foi possível identificar nas narrativas analisadas que o reconhecimento da interferência da 

doença crônica na vida é um aspecto presente nas suas representações sociais. Para os 

participantes, há a compreensão de que a vida foi alterada pela doença, e nesse sentido não foi 

apenas a saúde como uma dimensão específica da vida de uma pessoa, mas a saúde como um 

aspecto que organiza a vida de maneira geral que foi modificada. Dessa forma, têm-se alguns 

trechos que demonstram a idéia de que a vida não é mais a mesma após a doença:  

Eu sei que não posso fazer um exercício. Eu sei que eu não posso fazer uma faxina dentro da minha 
casa. Não posso pegar em uma vassoura. Eu sei que eu não posso levar uma vida assim... Fazer 
comida, fazer uma festa, fazer um evento na minha casa. Convidar meus irmãos, minhas cunhadas, 
entendeu? Porque eu sei que se eu fizer isso, no outro dia eu vou estar em cima de uma cama, 
gritando, ou, às vezes, no mesmo dia.(Diana) 

(...) eu não ando sozinho. Se eu vier pra aqui, eu tenho que ligar, falar logo com a menina, acertar com 
ela antes “minha filha, hoje a gente vai mais cedo”. Isso é uma vizinha que eu dou um “agradozinho” 
a ela pra ela vir comigo. Eu não posso andar daqui a ali sozinho porque pressão é uma coisa 
traiçoeira, né?(Renato) 

A condição de não poder realizar inúmeras atividades e de considerar a pressão arterial como 

traiçoeira apontam para a situação de dependência e submissão à doença. Quando Diana traz 

os seus limites ela objetiva a doença em cada atividade da vida diária, mostrando o quanto ela 

se faz presente. Renato, ao qualificar a sua doença como traiçoeira, destaca o quanto ele não 

pode confiar em sua saúde, ela é muito vulnerável, e a nomeação feita da doença (parte do 

processo de ancoragem) aponta para a sua classificação: ela tem poder, é autônoma e não 

atende às necessidades de quem a possui. Essas características atribuídas por Diana e Renato 

às suas doenças crônicas são demonstrativas das construções coletivas relacionadas ao estar 

acometido por este tipo de enfermidade. 
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Essa vida que foi modificada após a doença não possibilita mais que se façam as mesmas 

coisas que antes, que as atividades sejam as mesmas e que os planos se mantenham do mesmo 

jeito. Dora traz a idéia de tempo perdido com a doença, uma vez que não tem mais condições 

de realizar alguns planos: 

Eu sei que muita coisa eu perdi e não vou recuperar mais, né? Os meus anos, os anos que a gente 
perde, o tempo em cima de uma cama dia após dia, em cima de uma cama. Tudo isso é tempo perdido. 
Que eu fico olhando, “meu Deus, todo mudo da minha época já terminando faculdade. Já está 
trabalhando em um emprego melhor e já vivendo uma vida melhor. E eu não... e eu não...” 

Dora fez referência aos planos de desenvolvimento de sua carreira, o que faz pensar também 

na relação entre o campo do trabalho e a enfermidade crônica. Como destacado anteriormente, 

muitas pessoas em idade produtiva estão adoecendo no Brasil, comprometendo as suas 

atividades laborais e, de alguma maneira, o seu reconhecimento social enquanto pessoa ativa e 

capaz. A possibilidade de conciliar o trabalho com a existência da doença é, portanto, um 

elemento que compõe a discussão sobre a mudança na vida após o adoecimento. Dalva, na sua 

história, argumenta o que é possível para ela, no que diz respeito a cuidar da saúde e se 

manter ativa. Muitas vezes, adaptações são necessárias para que o sujeito possa manter-se no 

trabalho e sem causar mais prejuízos à sua saúde: 

Eu voltei falei pra ele, ele disse a mim, era bom que eu ficasse, que me descansasse, mas que eu não 
ficasse fazendo tanto serviço de limpeza, porque não pode, limpeza não pode fazer limpeza (...) Se eu 
tivesse no meu serviço trabalhando, eu tenho certeza que eu não estaria desse jeito hoje que eu estou 
assim. Eu estaria pior. Já imaginou, trabalhar com dor, eu estou afastada tem tempo, ai eu digo: “não 
sei se voltar a trabalhar o que vai ser de mim”, não sei o que vai ser porque, e elas não vão entender 
na hora da limpeza, que esse povo quer tudo impecável, olhar pro chão e dizer aquilo é desse jeito. 

De acordo com o que Dalva apresentou em relação à sua experiência de trabalhar tendo uma 

enfermidade crônica, surge o questionamento da viabilidade do trabalho e da necessidade de 

reorganização deste tipo de atividade, mostrando que diversas esferas da vida, não apenas do 

trabalho, são modificadas com a presença da doença.  

No entanto, o reconhecimento da interferência da doença no desenvolvimento das atividades 

ou na sensação que se tem de que a vida foi modificada com a doença não está presente 

durante toda a narrativa dos participantes. A contradição de que a doença muda ou não a vida 

aparece em diversos trechos, como esse presente na narrativa de Rosa, que, ao mesmo tempo 

em que afirma que não houve diferenças na sua vida após o diagnóstico, faz pequenas 

ressalvas, apontando os elementos que estão diferentes: 

Faço tudo que eu fazia antes, saio, no carnaval mesmo, saí, saio mesmo, viajo, não tem um, não tem 
assim, nenhum, não tem assim nada que eu fazia antes de estar doente, me impede assim, hoje ta 
fazendo hemodiálise, de fazer. Mudou assim, algumas coisas, porque antes eu bebia, aí hoje, assim, eu 
não bebo mais bebida alcoólica, eu não bebo mais, até porque eu quero ver meu médico é [trecho 
inaudível]. E assim, líquido, né? Eu tomava assim, eu tenho certeza absoluta que eu não adoeci por 
falta de líquido, porque eu sempre tomei muito liquido a vida toda. E hoje, assim, eu tenho restrição 
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em líquido, mas no mais está tudo normal comigo. Venho, faço minhas quatro horas por dia, certo três 
vezes por semana, volto para casa. Volto para minha rotina de sempre e toco o barco. 

Rosa demonstra que muitas atividades se mantêm as mesmas após o início de seu tratamento 

de hemodiálise: ela consegue trabalhar, desempenhar as tarefas domésticas, manter as 

atividades de lazer, entre outras coisas. Em sua narrativa, aponta para a possibilidade da vida 

ser a mesma depois da doença crônica. No entanto, também traz elementos que mostram 

mudanças na rotina, com a inserção de novas atividades, como ir fazer o tratamento três vezes 

por semana, mudar a alimentação e a ingestão de líquidos. A busca pela cura é mantida por 

Rosa, o que também indica que a vida após a doença crônica teve mudanças: “eu penso em 

fazer o transplante ainda e voltar a viver do jeito que eu vivia, do jeito que eu vivia não, do 

jeito que eu estou vivendo mesmo, porque, assim, não mudou nada em minha vida não”. Estar 

doente e estar saudável indica que não há uma única possibilidade de organizar as idéias e 

metáforas em torno da enfermidade crônica: ela não apenas instala e exige alterações na vida 

da pessoa, como também, mesmo com ela, é possível manter algumas atividades como antes 

ou com um número reduzido de alterações.  

Além disso, a presença dessa alternância entre o estar saudável e o estar doente, aponta para 

um elemento importante presente na representação social da doença crônica que é o caráter 

implacável da enfermidade: ela existe e permanece na vida, fazendo-se presente e impondo ao 

sujeito uma convivência frequente. A permanência inegável da doença e as suas 

manifestações sintomáticas e limitantes objetivam a enfermidade crônica tanto para quem 

adoeceu como para quem convive com seus portadores. Nesse sentido, Dalva traz uma 

metáfora muito esclarecedora: 

Você não é obrigado a viver com um homem safado, não é obrigada a conviver com um homem que 
não presta. Mas quando tem uma doença ou uma coisa assim você é obrigada a conviver. Mas homem, 
“to sofrendo por causa de um aquele homem que não presta?” Não. Bota pra fora. Mas isso, doença, e 
outras coisas a mais, tem que saber conviver, tem que saber conviver. Eu sei que é difícil mas, tomara 
que um dia alguém estude mais. 

A obrigação em conviver com a doença demonstra não apenas que ela permanece, mas 

também que essa convivência não é desejada e sim, suportada. Essas idéias ancoram a 

enfermidade crônica nesse universo de “ter que conviver, suportar, aguentar”, marcando-se a 

presença de um fator desagradável, já que não se trata de saúde e sim de doença. Ainda sobre 

a permanência da doença, o seu caráter inegável e as modificações que são trazidas à vida de 

quem adoeceu, Rosa, ao abordar o tema do tratamento, destaca o quanto ele interfere na vida 

diária: 
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Se fosse um outro tratamento, um tratamento de remédio, entendeu? É... Assim, como um DIU que você 
coloca que você tem que ir no médico de dois em dois meses, de três em três meses fazer revisão, se 
fosse uma coisa assim, mais simples, não me chamaria tanta atenção, né?  

Assim, se alterar a rotina por causa do tratamento aproxima a pessoa da sua enfermidade, 

manter a rotina como ela era antes do diagnóstico distancia a enfermidade da pessoa que a 

tem. É nessa perspectiva que surge um outro elemento em relação a estar doente e estar 

saudável, que é a vida permanece igual a antes, mesmo com a doença crônica. 

A presença de um fator praticamente oposto ao primeiro apresentado (a vida mudou com a 

doença) demonstra o quanto é contraditória essa relação com a doença. Nesse sentido, é 

importante problematizar o nível de generalização que é possível quando se diz que uma 

pessoa é ou está doente. Em que nível ela se percebe assim? Que aspectos de sua vida foram 

conservados ou puderam se desenvolver mesmo com a presença da doença? Nesta 

perspectiva, algumas passagens das narrativas tornam-se ilustrativas: 

Não, eu faço tudo. Se hoje me der uma vontade de comer uma fatia de bolo, eu como. [refere-se a 
diabetes] Eu não vou ficar comendo todo dia. Mas uma vez eu como. Refrigerante, não, que eu não 
gosto. (...) Mas a gente tem que lutar. Diz que enquanto há vida, há esperança, né? (Denise) 

Neste caso, Denise, mesmo com diabetes, mantém na sua alimentação comidas que sinalizam 

que ela tem independência para escolher o que ingerir, considerando também, a necessidade 

de moderação.  

Me alimento direitinho, me alimento direitinho e caminho. Faço caminhada, em casa, eu não gosto de 
ficar parado também. Eu lavo um prato, varro a casa, banheiro, tudo isso eu faço... porque também eu 
acho que a gente não, a pessoa porque está doente ... eu não estou, eu não estou, eu não estou aleijado, 
graças a Deus, entendeu? (Renato) 

Renato ao considerar que está doente, mas não aleijado destaca a sua condição saudável para 

o exercício de atividades que já eram realizadas antes mesmo da IRC. Mantém-se bem, 

mesmo com a doença crônica. 

Saio, tenho minha vida normal com meu esposo, tenho minha vida normal com minha filha, tenho uma 
vida normal em casa. Só não faço coisas assim exageradas. Mas faço tudo normal pra mim em casa. 
Tudo normal. (Rita) 

A repetição da palavra normal neste trecho da narrativa de Rita aponta justamente para a 

ênfase que ela dá ao fato de poder realizar muitas atividades que, quando se percebeu doente, 

imaginou que não seriam mais possíveis de acontecerem. Inicialmente, imaginava que toda a 

sua vida mudaria com a enfermidade, mas, aos poucos percebeu que poderia levar uma vida, 

como ela mesma classifica, “normal”. 

Assim, essas passagens chamam atenção justamente para a preservação da vida mesmo com a 

presença da doença, aspecto que socialmente é questionado, uma vez que, existindo uma 

doença, essa pessoa precisará dedicar-se e se isolar no tratamento (Charmaz, 1983). Conceber 
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que a vida continua mesmo com a doença crônica implica em pensar que algum nível de 

saúde permanece também. Alguns participantes abordaram esse aspecto ao narrarem suas 

histórias: 

Não, que nada! Não, se eu estou aqui em pé, é porque alguma coisa em mim ainda está boa. Eu tenho 
que andar, tenho que reagir, né? (Rita) 

Eu não sou infeliz não eu não sou infeliz não que eu estou viva, estou andando, tenho perna, tenho 
braço, raciocino ainda, tudo direitinho. (Dalva) 

A enfermidade, de acordo com os participantes, é uma presença constante, mesmo que não 

seja lembrada a todo o momento. Dessa forma, fica claro como o elemento estar saudável e 

doente concomitantemente compõe as representações sociais de enfermidade crônica, 

alternando-se entre momentos de mais saúde ou de mais doença. 

Outros aspectos corroboram com essa idéia de estar doente e saudável, trazida pela 

enfermidade crônica, entre eles, foi possível identificar a concepção de que se pode aprender 

ou não a conviver com a doença e a de que não se é mais o mesmo depois da doença, 

contrastando com a idéia de que ainda se é o mesmo. No que se refere ao primeiro aspecto, os 

participantes narraram que é necessário aprender a conviver com ela, tendo em vista a falta de 

previsão para o seu fim. Também colocaram que a convivência diária com a enfermidade 

ajuda a perceber a doença por outros pontos de vistas, que os ajudam a lidar melhor com ela:  

Mas quando os médicos me falaram “olha Dora,, você vai aprender”, Dr. João4 mesmo, “você vai 
aprender a conviver com a dor”, Dra. Nelma5 vive falando, conversando comigo, “você vai aprender a 
conviver com a dor, você vai ver, no começo é muito difícil e tal mas você vai, vai indo, vai indo e 
aprende”, e realmente não é que a gente, vai se acostumar assim, com a dor intensa que ninguém se 
acostuma com a dor intensa, mas você passa a, eu acho que a viver melhor assim porque se você ficar 
centralizada na dor você não vive, então eu procuro olhar na televisão, ler um livro, fazer alguma 
coisa, (Dora) 

Até então eu não sabia, né, que tinha que ser assim, o tratamento. Mas depois que eu descobri, 
realmente o que é, não tenho nada assim de... como um bicho de sete cabeças, assim né? (Rita) 

A oposição também está presente no que se refere à convivência, considerando que muitos 

participantes narraram que não é possível se acostumar com uma doença, tendo em vista o seu 

caráter ameaçador, a presença dos sintomas e limitações: 

Aí pronto, eu fiz a primeira vez, achei ruim como o quê... Da segunda vez, já achei, foi melhor. Foi 
melhorando. Da terceira vez, já achei... já achei não, já fui perdendo peso e aí já fui gostando também. 
Quer dizer, gostando não porque ninguém gosta de... e também isso aqui incomodava como o quê... 
(Renato) 

Uma vez, um médico falou, que eu, foi até, não sei se foi Dr. João, falou que eu tinha que aprender a 
lidar com limitações, a conviver com limitações. E eu acho tão difícil você estar sem fazer nada e a dor 
surge. (Dora) 

                                                
4 Nome fictício dado ao médico 
5 Nome fictício dado à médica 
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De acordo com as narrativas, como é possível conviver com uma doença que traz limitações? 

Ao mesmo tempo, não é possível dizer que o sentimento envolvido na convivência constante 

com a enfermidade permanece o mesmo ao longo do tempo, pois essa convivência traz a 

necessidade de adaptações, a doença fica menos ameaçadora, passa-se a ter um pouco de 

controle e conhecimentos sobre os mecanismos envolvidos na doença, entre outras coisas:  

Não é que eu aceito a doença não, entendeu? Mas, eu, eu não vou é, como diz, como eu quero falar é, 
eu não vou me desesperar mais como eu me desesperava entendeu? E confiar e uma hora vai passar, 
os médicos estão estudando muito procurando soluções entendeu? (Dora) 

Dora traduz em sua narrativa essa idéia de que, mesmo não sendo possível aceitar uma doença 

(pois isso significa conviver bem com ela), a rotina continua e não se pode desesperar-se com 

as dificuldades. A expectativa de recuperação, como discutido anteriormente, é um elemento 

que possibilita ter paciência e se manter tentando melhorar. É, mais uma vez, o estar saudável 

e doente traduzido na experiência cotidiana. 

A idéia de que se permanece com uma doença e, também, sadio conduz ao segundo ponto 

apresentado que é o questionamento da manutenção ou mudança de si com a doença. A 

enfermidade introduz muitos limites, exige adaptações e também é sinônimo de que algo no 

corpo não permanece mais do mesmo jeito. Nesse sentido, o reconhecimento da doença faz 

pensar que algo de si já não é mais igual a antes. No entanto, a pessoa permanece se 

reconhecendo como tendo a mesma identidade, conservando muitas características, apesar da 

enfermidade. Este é mais um ponto de tensão trazido pela idéia de que se permanece saudável 

e doente quando se tem uma enfermidade crônica: 

O percurso meu de quando surgiu é que, às vezes, a gente começa a perceber que nós não... não somos 
mais a mesma pessoa, né? (...) Não sabendo assim, ainda me qualificam que: “sua aparência, ih 
Dalva, mudou tanto”. Mas a minha mente, eu fiquei tudo registrando de que eu não mudei.(Dalva) 

Eu ficava chorando, chorando. Pensava, ficava chorando. Pensava... Eu: “Meu Deus do céu, eu não 
sou mais a mesma, meu Deus”. (Rita)  

Estas narrativas apontam para o questionamento de até que ponto se permanece o mesmo e o 

quanto de si muda com a doença. Esse ponto provoca uma reflexão em torno do ser e do estar 

doente: quando se adoece, a pessoa passa a ser um doente? O que dela adoeceu e o que 

permaneceu saudável? A biomedicina, a partir do ponto em que considera como doença a 

lesão, e se ocupa dela, considera que o indivíduo adoeceu já que é o portador da lesão. No 

entanto, o que cada um vive com a sua doença crônica conduz à construção de uma 

representação social que contempla o estar doente e saudável, mesmo com o diagnóstico e a 

convivência frequente com a enfermidade. 
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Diante da imagem de ser saudável e doente presentes na enfermidade crônica, torna-se 

importante problematizar, como propõe Canguilhem (1990), algumas definições, como a de 

doença e de normalidade. Para o autor, a ciência médica não se ocupou dos conceitos “saúde” 

e “doença”, interessando-se apenas pelo diagnóstico e pela cura. Por consequência, foram as 

apreciações dos pacientes e as idéias dominantes do meio social que compuseram o que se 

chama de doença: “estar doente significa ser nocivo, ou indesejável, ou socialmente 

desvalorizado, etc...inversamente, o que é desejado na saúde é evidente do ponto de vista 

fisiológico” (Canguilhem, 1990, p. 93), sendo reconhecido que bom é ter uma vida longa, 

com capacidade de reprodução e para o trabalho, além de força, resistência ao cansaço, 

ausência de dor e uma agradável sensação de existir.  

No entanto, a doença é um fato natural na vida, traduzindo-se, como propõe o autor, em um 

evento normal para qualquer indivíduo, tanto por parte da sua frequência como por conter 

uma nova norma em si mesma. Apesar disso, mesmo não sendo uma ausência de norma 

biológica, a doença é repelida pela vida, sendo um estado contra o qual é preciso lutar. Essa 

concepção trazida por Canguilhem (1990) valida o aspecto central das representações sociais 

de enfermidade crônica que é a contradição existente com a presença da vida e da doença em 

uma mesma pessoa em um determinado tempo. Nesse sentido, ao se considerar que a doença 

é um estado natural da vida e introduz uma norma própria, e, consequentemente, elementos de 

mudança, é possível pensá-la em concomitância com a saúde. Como propõe Canguilhem 

(1990), a doença não é uma variação da dimensão da saúde, ela é uma nova dimensão da vida. 

Assim, é possível estar-se doente e saudável, uma vez que nem uma nem a outra dimensão da 

vida apresentam-se exclusivamente na totalidade do sujeito. Esse elemento das representações 

sociais aponta justamente para essa discussão, destacando os valores que são dados para a 

enfermidade e para a saúde, o seu caráter social e a influência da biomedicina na sua 

construção, mas também para a construção específica de quem vive a situação de 

adoecimento, apresentada nas contradições sou ou não o mesmo depois da doença, o que é 

saudável e o que não é mais saudável em mim com essa enfermidade e o que mudou e 

permaneceu igual em minha vida. 

Dessa forma, o que inicialmente parecia apresentar uma ambiguidade, acerca da doença e da 

saúde, aparece enquanto dimensão válida e possível da vida, que passou a compor o cotidiano 

de quem adoeceu e configura as representações sociais desse fenômeno. 

As considerações acerca da construção social do valor negativo atribuído à doença, trazidas 

por Canguilhem (1990), dão possibilidade de se problematizar o papel que a sociedade tem na 
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constituição do sentir-se doente e saudável reconhecidos nas narrativas. Para Charmaz (1983), 

a vida das pessoas que adoeceram e permanecem doentes em alguma medida é mais restrita 

do que precisaria ser, uma vez que o mundo é organizado para os que estão saudáveis, um fato 

que raramente é questionado por aqueles que adoeceram. Assim, estes se avaliam tomando os 

parâmetros aplicados às pessoas consideradas saudáveis, o que leva a um aumento das suas 

restrições. As incertezas da doença e de seu fluxo de piora e recuperação conduzem aqueles 

que adoeceram a identificarem como necessário o afastamento do trabalho, das atividades 

sociais e das atividades diárias para que possam se preservar, apesar dos altos custos que isso 

produz em suas auto-imagens, por exemplo (Charmaz, 1983). Assim, é difícil imaginar que 

uma pessoa com fortes dores levante-se para andar um pouco no meio de uma sessão de 

cinema. A idéia de estar doente e saudável ao mesmo tempo quando se adoece de uma 

enfermidade crônica sofre a influência da organização social, uma vez que muitos aspectos da 

vida permanecem saudáveis mesmo com a doença, mas podem não ser devidamente 

explorados no cotidiano, tendo em vista os valores atribuídos à doença e às dificuldades 

adaptativas que a própria sociedade impõe na organização de suas atividades. 

 

6.2.6 A presença de limites 

Esse elemento das representações sociais de enfermidade crônica está articulado com o último 

ponto discutido (estar doente e estar saudável), uma vez que aborda os aspectos vividos 

cotidianamente por quem adoeceu. De acordo com as narrativas, foi possível identificar o 

quanto a presença de uma doença organiza a vida de quem a possui. Além disso, com o fato 

desta doença ser crônica, há a inserção de elementos característicos no dia-a-dia de quem 

adoeceu, tendo em vista a permanência prolongada da doença e também a ocorrência de 

muitas mudanças.  

Os relatos analisados indicaram o quanto a vida passa a ter restrições e, muitas vezes, a ser 

sentida como ameaçada pela presença do problema de saúde. Como já dito anteriormente, 

muitas rotinas são estabelecidas por causa da enfermidade, reorientando comportamentos, 

crenças, expectativas, não só de quem adoeceu, mas também do seu grupo social. A 

autonomia do sujeito questionada pela doença também é um elemento importante para a 

compreensão do que a cronicidade de uma doença pode significar para uma pessoa. É nesse 

contexto que os limites surgem e são percebidos por quem os vive, compondo também as 

representações sociais deste tipo de agravo e orientando práticas a respeito da enfermidade. 
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As limitações narradas nas histórias dos participantes foram diversas e a análise do discurso 

realizada apontou para o fato de não estar presente apenas um tipo de limite trazido pela 

doença. O que, a princípio, poderia ser interpretado como pertencente à esfera exclusiva da 

impossibilidade de se realizar algo, aos poucos se desdobrou em três possibilidades de se 

compreender as limitações trazidas pela doença crônica na vida de quem adoeceu. Dessa 

forma, foi possível identificar que a limitação está associada ao não funcionamento esperado 

do corpo, ou parte dele, que passa a não desempenhar “normalmente” as suas funções, sendo 

aproximada da idéia de deficiência; além disso, também está relacionada à dificuldade da 

pessoa em se manter realizando as tarefas que antes desempenhava. Este ponto diz respeito à 

idéia de incapacidade, ao desempenho das atividades da vida diária e à limitação física trazida 

pela doença. E por último, a limitação está associada à adaptação, que só é possível quando há 

o reconhecimento da presença de limites e da necessidade em se criar uma forma alternativa 

para o desempenho da tarefa já conhecida. Essas três possibilidades de interpretação dos 

limites trazidos pela doença crônica estiveram presentes no discurso dos participantes, cujos 

trechos são ilustrativos dessa diferenciação. 

No que se refere à primeira associação, limite como deficiência, é importante destacar que os 

participantes identificaram que há uma deficiência do corpo, ou do órgão, no que diz respeito 

à sua atividade. A aproximação entre a doença crônica e a deficiência é feita pela parte do 

corpo que não cumpre mais a sua função, tornando possível, como aparece na fala de Dalva o 

diálogo entre essas duas realidades: 

(...) É o que eu pergunto porque eu conheço uma pessoa que ela, ela teve paralisia infantil, ai ela: 
“mas eu não tenho a dor que você tem, eu tenho a paralisia, vivo muito bem e você que não tem 
paralisia, não tem nada, talvez eu viva melhor do que você”, por causa da dor . (...) Mas ele já nasceu 
desde pequeno já sabe andar daquele jeito. E quando você está bem que você, de repente, identifica e 
começa a descobrir que aquilo está aparecendo. Não é mais difícil? Com certeza. É mesmo que uma 
pessoa perder uma perna, está perfeita e tudo,(...) e, de repente, você perder uma perna aquilo ali o 
que às vezes, tem gente que vai a loucura. 

A limitação que é identificada com a deficiência está relacionada com o corpo ou parte dele, 

não sendo aplicada, por exemplo, à identidade de quem tem uma doença crônica. Nesse 

sentido, a narrativa de Rosa esclarece:  

Eu não procuro ver assim que eu sou uma pessoa deficiente até porque eu acho assim é uma 
deficiência que está lá e eu não estou vendo. Eu sei que tenho, mas eu não estou vendo, é, eu acho 
assim que seria muito pior se eu tivesse perdido uma perna, um braço, não sei o que, eu estaria vendo 
visualmente todo dia aquilo, uma falta em mim. Como é um rim, possa ser que eu tenha uma 
deficiência, mas está lá, mas eu não estou vendo, eu sei que tem. (...) Eu acho que privilégio é a pessoa 
que tem problema renal é ela ser perfeita, né?(...) Eu não me acho deficiente. Eu acho assim, eu não 
me acho deficiente, não. 
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O fato de uma deficiência não poder ser visualizada, como no caso da perda de uma mão ou 

braço, retiram a pessoa da possibilidade de ser identificada com a doença pelos outros e, 

consequentemente, de ser chamado de deficiente. Rosa localiza a existência de uma 

deficiência em uma parte de seu corpo, mas não nela. A identificação do local que não está 

mais desempenhando a função que precisava, esteve presente em diversas histórias e aponta 

não apenas para a existência da relação entre doença crônica e deficiência, mas também para 

o fato de que essa relação tem limites, não se aplicando a todos os fatores da vida ou a todas 

as modificações trazidas pela doença: 

Agora teve uma temporada que eu fiquei bem do diabete.(...) Eu fiquei mais de três anos com o açúcar 
normal. Depois voltou. Ele não tem cura. A gente que bota na cabeça, né? È uma deficiência do 
pâncreas que não queima o açúcar, né? Então, não tem cura. (Denise) 

Eu acredito que seja uma deficiência, né? Não assim para impossibilitar de fazer alguma coisa, né? 
Tipo uma demência, alguma coisa assim, mas é uma deficiência, você fica limitada. (Diana) 

Além disso, as noções de deficiência e de deficiente estão envolvidas no contexto do 

reconhecimento da mudança e na aceitação de uma nova condição, diferente da anterior, 

quando não havia doença. Essa idéia traz implícita a concepção de novo aprendizado, 

reconhecimento dos limites trazidos por uma doença, aceitação destes e superação dos 

mesmos, elementos também muito presentes nos discursos a respeito da deficiência. A 

narrativa de Dora, ao trazer o seu diálogo com um médico, proporciona essa compreensão: 

...porque eu já não faço mais nada né, porque eu fiquei com limitações que no começo eu não queria 
aceitar e os médicos diziam que eu tinha de aceitar porque eu agora tenho limitações. Aí eu tinha que 
aprender, assim como uma criança aprende passo a passo tudo, assim seria eu, que tinha que aprender 
entendeu? Aí ele me deu um exemplo de “uma pessoa se acidenta e perde o movimento das pernas e... 
é como começar a andar as primeiras passadas, então assim é você tem que aprender e tal”.  

Assim, foi possível identificar a construção da relação entre deficiência e enfermidade 

crônica, que são situações de saúde que não estão associadas necessariamente, mas que, na 

construção cotidiana tanto de uma como de outra, apresentam alguns elementos em comum 

(permanência da limitação, por exemplo), aproximando-se. Mas também ficou evidente, por 

meio das narrativas, que não há uma completa identificação entre esses dois aspectos, tendo-

se uma delimitação das possibilidades de aproximação entre eles. A imagem e a idéia de uma 

deficiência são elementos que ajudam no processo de ancoragem e de objetivação dessa 

representação social, mas necessitam de ajustes para que a doença crônica possa ser mais bem 

compreendida, mecanismo identificado quando se percebeu que a deficiência é do órgão e não 

da pessoa. 

Quanto à associação dos limites com a incapacidade, é importante destacar que esta se refere 

à relação entre o limite trazido ao corpo pela doença e o desempenho das atividades que antes 
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eram rotineiras. É o aspecto que demonstra para a pessoa e para o grupo social que não se 

pode mais fazer aquela tarefa, apontando que “não se é mais o mesmo que antes”.  

Os limites trazidos pela enfermidade crônica apareceram nos mais diversos setores da vida de 

quem adoeceu, podendo estar presentes no trabalho, na relação com a família e no 

desempenho das atividades que são avaliadas como simples e comuns. A falta de condição 

física para o desempenho da atividade e a tomada de consciência dessa limitação, conduz o 

sujeito, muitas vezes a sentimentos de incapacidade e invalidez, quando não provocam 

situações constrangedoras, tendo em vista a pouca possibilidade para a realização de tarefas 

costumeiras e de sobrevivência. Muitos trechos das narrativas abordam esses aspectos, e 

foram selecionados apenas alguns que exemplificam as situações enumeradas:  

Quando eu trabalhava, quando eu chegava em casa, da rua pra minha casa tem uns degrauzinhos, né? 
Eu não subia normal não, eu subia de quatro, me arrastando. (Diana) 

Não posso é pegar peso, como já peguei saco de cimento, essas coisas. (Renato) 

Até pra, tipo assim, atividade sexual, já estava interferindo porque eu já não tinha mais aquela, aquela 
disposição toda, porque qualquer coisa que fosse fazer, a posição já me incomodava, aí interferiu, 
interferiu e muito. Tanto que até eu resolvi foi ficar só com a minha dor mesmo, que era melhor pra 
mim, que me estressava menos, terminei que eu fiquei sozinha e estou só até hoje. (Diana) 

Era uma pessoa muito ativa muito agitada, trabalhava entendeu, muito e hoje eu me sinto assim 
incapaz, no começo eu, foi tão difícil assim né de eu aceitar essa, essa doença, aceitar que eu fiquei 
incapaz, impotente, entendeu, me sentindo inútil entendeu? (Dora) 

As limitações trazidas pela doença têm impacto sobre o nível de independência e de 

autonomia que o sujeito sente sobre si mesmo, como percebido nesses trechos. Um alto nível 

de incapacidade trazido pela doença insere o sujeito em uma dimensão de pouco poder sobre 

si mesmo, agregando sofrimento à experiência de adoecimento. Nesse sentido, Denise 

declarou: 

Essa doença crônica com essa diabete, tem horas que a gente cai em depressão, com essas doenças. 
Porque você quer fazer uma coisa, não pode, quer fazer outra, não pode. E eu não suporto dizer que eu 
não posso fazer. Eu não tenho o que fazer. Eu acho que eu posso tudo, entendeu? Eu posso não dever 
fazer, mas fazer, eu acho que eu tenho o direito de fazer tudo, desde quando eu sou um ser humano já 
com cinqüenta e um anos com o livre arbítrio. Aí quando diz: “Você não pode isso”, aquilo é mesmo 
que me matar. Ou então: “Você tem que fazer isso”. Eu não tenho. Eu faço o eu gosto e o que eu 
quero. Até com a doença mesmo, eu combato muito com ela, mas ela não... não se compreende. [risos] 
Não me deixa um pouco em paz [risos]. 

Denise explicita o nível de impedimentos que as suas doenças crônicas (diabetes e dor) 

trazem para ela e o quanto fica com pouco poder para decidir o que fazer, indicado quando ela 

discorda quando ouve que não pode fazer algo. A troca do verbo “poder” para a expressão 

“dever fazer” é indicativo do quanto o poder decidir é importante para aqueles que têm 

restrições no seu cotidiano. Mais uma vez, a presença da pouca condição de estabelecer 

normas para si, como considera Canguilhem (1990), aparece como um elemento importante 
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para a condição de saúde da pessoa, orientando práticas e concepções acerca da doença. Para 

a participante, aceitar que não pode realizar uma determinada tarefa é retirar-lhe o direito de 

decidir se quer ou não fazer o que lhe é proposto, mostrando o quanto a limitação está 

presente nas idéias e imagens relacionadas à enfermidade crônica. 

Esse ponto introduz a próxima relação que foi identificada com a limitação, que é a existência 

da adaptação. A adaptação surge nas histórias juntamente com o reconhecimento do limite, de 

que não é possível realizar as atividades como antes, e que uma nova forma para o 

desempenho da tarefa se torna viável e necessária:  

Tá ali? Tá. Deu pra fazer, deu, não deu pra fazer, não deu. A gente não vai se acabar porque uma 
coisa que a gente faz, porque qualquer um pode fazer. Só que pra mim, eu estou vivendo conforme, a 
minha mente pede e meu esforço dá. (Dalva) 

Com o braço assim mesmo eu lavo, tiro o sujo, boto de molho, deixo lá, digo “vou tirar mais tarde”, 
boto no álcool. Aí, “não dá pra tirar hoje não que eu não estou agüentando”. Aí, deixo no outro dia de 
manhã logo cedo, aí, tiro logo antes que ele piore, aí, eu tomo remédio. E vou fazendo as coisas, vou 
levando como diz assim. (Denise) 

Eu vou pra igreja, faço minhas caminhadas, assim, coisa, nunca fico parado. Não posso é pegar peso, 
como já peguei saco de cimento, essas coisas. Mas coisa leve assim no meu quintal, eu limpo meu 
quintal, uma “estradinha” pequena de jardim, eu vou e limpo. (Renato) 

Diante dos limites e da capacidade adaptativa por parte de quem adoeceu é importante refletir 

novamente acerca da idéia de ser e de estar doente. A deficiência traz a noção de permanência 

de doença, ou seja, um ser doente. No entanto, ser doente não reflete plenamente todas as 

representações do portador de doença crônica, uma vez que a adaptação resgata o 

desempenho das tarefas: 

Aí, quando começam a dizer que eu estou com a cara de lerda, eu pego, começo a diminuir o remédio, 
para não ficar parecendo que eu estou com sono, que eu to assim tão louca, o povo não querer me 
fazer de besta. Estou lerda, mas não sou lerda. Eu sou bem ativa até demais.(Dalva) 

Assim, a limitação compõe a representação social de enfermidade crônica, apontando para os 

aspectos “deficiência”, “incapacidade” e “adaptação”. O sujeito alterna entre o ser e o estar 

doente, a depender do aspecto da enfermidade que ele aborda. O limite e seus diferentes 

significados construídos no cotidiano da enfermidade demonstram as exigências de adaptação 

e as muitas mudanças impostas pela nova condição de saúde. Esse ponto reflete, mais uma 

vez, quão complexo é o fenômeno da enfermidade crônica, tendo em vista a presença de 

tantos elementos contraditórios e distantes de significações lineares e únicas.  

Além disso, também é possível estabelecer relação entre esse conteúdo das representações 

sociais e a discussão acerca da funcionalidade que a OMS contempla ao propor a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Com o objetivo 

de fornecer uma linguagem padronizada e um modelo para a descrição da saúde e dos seus 
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estados relacionados à saúde, a CIF descreve a funcionalidade e a incapacidade relacionadas 

às condições de saúde de quem adoeceu (OMS, 2004b). Segundo Farias e Buchalla (2005), as 

funções dos órgãos, estruturas e sistemas do corpo, assim como as limitações de atividades e 

da participação social no meio ambiente onde a pessoa vive são elementos a serem avaliados 

para que uma classificação acerca da funcionalidade aconteça, não se restringindo aos 

aspectos físicos. A avaliação que a OMS propõe com a CIF envolve tanto as dimensões 

físicas, como as sociais e psicológicas de quem adoeceu. A base da CIF é a funcionalidade 

(que envolve as estruturas do corpo, a atividade e a participação social) e o seu aspecto 

negativo é a incapacidade. Segundo os autores, esta é o resultado da interação entre a 

disfunção apresentada pelo indivíduo, a limitação de suas atividades e a restrição na 

participação social e dos fatores ambientais que podem ser facilitadores ou não para o 

desempenho das atividades e participações. A deficiência aparece como um aspecto da 

incapacidade, assim como a limitação da atividade e a restrição da participação em situações 

sociais. 

Os elementos associados aos limites trazidos pela enfermidade e identificados nas narrativas 

apontam para uma compreensão mais complexa acerca da saúde e da enfermidade, que vai 

além da presença ou ausência de patologia e envolve o reconhecimento de estados e funções 

alteradas no corpo, assim como de dificuldades e de adaptações possíveis para a realização de 

atividades e participação social. O modelo da CIF apresentado pela OMS contempla todos 

esses fatores, indicando o quanto eles são pertinentes na construção não apenas da doença, 

mas também da imagem que se tem de quem adoeceu. Para Farias e Buchalla (2005), a 

necessidade de se conhecer o que acontece com as pessoas após o diagnóstico, principalmente 

no caso de doenças crônicas e acidentes, é algo muito importante para o planejamento de 

ações em saúde. É justamente considerando-se a doença de maneira mais ampla, 

contemplando-se os limites e possibilidades que ela traz e se avaliando as pessoas com 

parâmetros que vão além do diagnóstico da patologia que se torna possível um olhar mais 

global acerca do adoecimento, menos limitador e que possibilita a existência de novas normas 

funcionais, mesmo com a presença de uma doença. 

Ampliar a concepção de doença e de saúde, no contexto das doenças crônicas, é também 

reconhecer a participação social no estabelecimento dos parâmetros de incapacidade e 

deficiência. Williams (2000) considera que, se por um lado a questão fisiológica de uma 

doença traz prejuízos ao corpo e ao desempenho de muitas funções, por outro, a sociedade 

amplia as estruturas da deficiência, estabelecendo padrões para ela, compondo, por meio da 
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opressão social, a incapacidade e a deficiência. Ao se identificar a presença desse tema 

compondo as representações sociais de enfermidade crônica, considera-se também que esse 

discurso sobre habilidades, incapacidades, deficiências e adaptações, presentes nas histórias 

dos participantes, é socialmente construído. 

Ao abordar a temática dos limites trazidos pela enfermidade crônica, juntamente com a 

questão da cura, do impacto do tratamento, do estar saudável e doente, torna-se possível, 

agora, discutir a centralidade da doença na vida de quem adoeceu 

  

6.2.7 A doença é central na vida 

Este elemento das representações sociais de enfermidade crônica refere-se à idéia de que a 

doença ocupa um lugar central na vida de quem adoece, orientando as práticas, organizando 

as rotinas de quem adoeceu em sua função e ganhando lugar de destaque em relação a outros 

aspectos da vida, como o lazer e o trabalho. 

A partir do momento em que uma enfermidade é considerada como organizadora da vida de 

quem adoeceu, e, consequentemente, daqueles que estão próximos ao doente em alguma 

medida, ela passa a ser também um elemento orientador do que uma pessoa pode ou não 

fazer, delimitando a sua vida e sendo um marcador temporal dos eventos. A vida pode passar 

a ser dividida em antes e depois da doença e, no caso das doenças crônicas, a dimensão do 

futuro também é incluída, já que não há uma previsão para o fim da enfermidade.  

A identificação deste elemento enquanto um componente das representações sociais da 

enfermidade crônica partiu do reconhecimento da organização temporal da vida em torno da 

doença, ou seja, a vida foi organizada temporalmente em passado (antes da doença), presente 

(agora com a doença) e futuro (incerto devido à doença). A enfermidade como um marcador 

temporal ganhou destaque justamente pela imagem que se tem associada à doença de que, 

após a sua presença, todos os comportamentos devem ser orientados em função dela. 

Nas narrativas analisadas, o passado foi organizado como o momento da vida sem a doença e 

com saúde. Nesse sentido, Dalva narrou o período antes do seu adoecimento como um estado 

de saúde, nos mais diversos aspectos: saúde do corpo, sensação de capacidade e estabilidade 

emocional: “e eu não era mulher de ficar chorando, que eu não chorava, era um negocio 

sério que o pessoal dizia assim: ‘ô ruindade’”; tendo também: “de uns tempos pra cá, eu não 

sei, qualquer coisa me irrita, eu fico irritada”. Dalva destacou que mudou muito depois que 

adoeceu, que não chorava nem se fragilizava com as situações que ocorriam. Descreveu-se 
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como muito ativa e definiu que gostava de dançar, trabalhar e ter independência. A vida antes 

da doença foi apresentada como de satisfação, associando a saúde à felicidade: “quando a 

gente está bem, tudo está bem. Quando a gente está feliz, ave Maria, tudo assim felicidade 

por demais”.  

Essa perspectiva também esteve presente na história de Rosa, em que o passado foi narrado 

como um grande período que envolvia o autocuidado e uma vida sadia. A ausência de doença 

foi associada à normalidade e os hábitos saudáveis justificavam uma vida sem doença: 

Eu sempre me alimentei bem, sempre tomei muito liquido, exercício sempre fiz, assim, sempre fiz 
exercício, sempre assim, eu acho assim, que sempre tive uma vida saudável, nunca fui assim de 
exagerar em, em besteira, essas coisas assim, até porque eu nem gosto, nunca fui assim, assim, tomava 
sempre uma cervejinha, mas é uma coisa que eu fazia direto, que me prejudicasse entendeu? Nunca 
pensei de ficar perdendo noite, e tal [inaudível] farra essas coisas, então eu acho assim, sempre tive 
uma vida muito sadia. (...) Eu não sentia nada, até então, era uma pessoa normal, sadia, ia ao médico 
assim, uma vez por ano. 

O período anterior à doença foi identificado como um momento de realização das atividades, 

autonomia, liberdade e satisfação. Muitas vezes foi narrado como um bom período, momento 

em que a pessoa se apresentava como “realmente” era, o que não ocorre no presente. Neste 

sentido têm-se como exemplo: 

Por isso que minha família me entende, me compreende porque sabe que eu toda vida eu fui 
batalhadora, trabalhadeira, nunca fui encostona, nunca entendeu? Nas minhas festas, nas festas da 
família, eu sou a primeira a chegar pra ajudar, pra fazer, porque eu queria fazer um bolo, queria fazer 
isto, quero fazer a comida, quero fazer. Então todo mundo sabe que eu não sou uma encostona, 
entendeu? (Dora) 

A interpretação realizada das narrativas evidenciou que a saúde está ancorada na idéia de 

liberdade, uma vez que se estando saudável, é possível fazer o que se planeja, não há 

dependência de outras pessoas (autonomia) e a capacidade funcional para realizar o que se 

quer está preservada. Como destaca Dalva: “eu mesmo ganhava meu mundo, eu sambava 

desesperadamente, eu dançava que era de horror, hoje em dia eu não dou um passo mais”.  

Essa característica está relacionada ao que Canguilhem (1990) chamou de normatividade, que 

seria a capacidade do homem instituir as suas próprias normas, não ficando restrito a apenas 

uma norma de vida, que, por sua vez, é sentida como restritiva, definição já apresentada 

anteriormente. A saúde, para o autor, contempla a condição de poder instituir novas normas 

para si, podendo-se, então, admitir a autonomia e a liberdade trazidas pelos participantes 

como dimensões importantes para a sua saúde e perdidas, pelo menos em parte, com a 

presença da doença. Por sua vez, como sugere Canguilhem (1990), a doença só possibilita 

uma norma, tornando o doente incapaz de ser normativo. 
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Assim, o tempo passado, sem doença, foi construído como o tempo da liberdade, da 

autonomia, da independência e da felicidade, uma vez que esses fatores estão associados à 

saúde e à ausência de doença. 

O tempo presente, por sua vez, foi organizado como o tempo da doença e das mudanças, 

marcado pelo início dos sintomas e pelo tratamento. De acordo com Rosa, a doença apareceu 

de maneira repentina, causando muito mal-estar. Foi de difícil diagnóstico e o recebimento da 

notícia da presença de uma doença que não era passageira gerou uma situação difícil de ser 

elaborada: 

É ruim isso foi muito difícil, né? É assim, um choque interno que você toma, de repente saber que você, 
saber que está com uma doença que você vai fazer um tratamento tão chato, tão doloroso que é a 
hemodiálise.(...) No início eu cheguei aqui muito mal, muito mal mesmo, depois de uns doze, onze dias 
mais ou menos é que eu fui evoluindo, melhorando e entendendo o que eu tinha. Até então eu nem 
sabia o que eu tinha ainda direito, ou seja, eu achava que eu ia passar por hemodiálise, tudo, e depois, 
ia sair dessa. Aí, depois desse período que eu fiquei realmente sabendo o que eu tinha, que eu ia ter 
que ficar fazendo hemodiálise, tal.  

A enfermidade, depois de diagnosticada, é vivida cotidianamente, como relata Rosa, e 

compreendida como norteadora das ações que podem ou não ser desempenhadas. Como 

destacam Adam e Herzlich (2001), a incerteza está no âmago da experiência de um número 

considerável de doenças crônicas e, uma vez que projetos a longo prazo tornam-se 

impossíveis, é preferível viver o dia, valorizando-se o presente. A presença constante da 

doença indica o modo de vida, como apontado nos seguintes trechos: 

Eu não estou dizendo a você, como eu te disse, que tem dias que eu não, não me ajudo. Não é não me 
ajudar. É não ter força, mas na hora que a dor diminui, ó eu em pé. Tomo banho, peço a meu esposo 
pra pentear meu cabelo, pra lavar minha cabeça porque suou. (Dora) 

Pra você ver, eu só vivo desse jeito, ó, entendeu? Essas dores são demais. Eu só vivo assim. (Dalva) 

Viver apenas de um mesmo jeito, como descrito na fala de Dalva, significa ter o presente 

permanentemente, no sentido de ser possível apenas viver desse jeito e não de outro, uma vez 

que a enfermidade está no corpo e não permite fazer diferente, mesmo que se tente, como 

propõe Dora. O presente passa a ser alongado, tendo em vista as características da doença e a 

imprevisibilidade para o seu fim. De acordo com Good (2007), as pessoas que adoecem, 

principalmente de doenças que ameaçam a vida, experimentam o tempo de maneira diferente: 

como precioso, curto e que não pode ser desperdiçado, o presente se alonga indefinidamente e 

a vulnerabilidade, para aqueles com doença crônica, é uma presença constante.  

Ao abordar a alteração do ritmo social natural de quem adoece, Kirmayer (1988) destaca o 

quanto o corpo se torna objeto de quem adoeceu, subvertendo o ritmo da experiência pessoal 

e social. Nesse sentido, a doença, neste presente que permanece uma vez que o futuro não 

anuncia perspectivas de mudanças, passa a ser compreendida como sem controle, interferindo 
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na autonomia de quem adoeceu. Dalva e Dora, ao narrarem um pouco do seu cotidiano, 

trouxeram exemplos de como a doença lhes parece insubordinada à sua vontade: 

Quer dizer, eu tinha saído daqui, daqui a pouco a dor aumentou na rua desesperadamente e a pessoa 
pergunta a mim porque eu tenho que sair só. Mas eu não estava assim. Então, as coisas vêm, 
acontecem assim, vuup, em um toque de mágica. (Dalva) 

Por isto que eu tenho pavor de estar saindo só. Por que já aconteceu varias coisas comigo no meio da 
rua. E, às vezes, eu saio bem, que eu nunca saio com muita dor sozinha. Aí quando eu chego, estou mal 
no meio da rua. Aí quando eu vejo as coisas piorarem, que eu vejo o mundo rodar, aí eu aciono 
alguém pelo celular. (Dora) 

A doença, segundo estes trechos, parece não obedecer às necessidades de quem a possui, 

piorando os seus sintomas mesmo em situações em que isso não é nem desejado nem 

permitido, e sem anunciar que isso ocorrerá para que se possa preparar-se para lidar melhor 

com o evento. 

Como já apontado anteriormente, a doença crônica tem o seu início sem demarcação clara e o 

seu fim também não é anunciado, não sendo sequer planejado na maioria das vezes. Isso 

contribui para que essa enfermidade seja compreendida como sem controle, estando presente 

nas narrativas a idéia de que não há autonomia do sujeito em relação à doença, uma vez que 

até ele mesmo foi modificado em função da enfermidade e ela não se apresenta de maneira 

uniforme. Quem adoeceu, por sua vez, planeja-se em função da doença, colocando-a em um 

lugar central em sua vida. Nesse sentido, Renato também relata como se organiza atualmente 

para sair de casa, em função da doença: 

Eu não posso andar daqui a ali sozinho porque pressão é uma coisa traiçoeira, né? (...) Só não ando 
sozinho porque ela [esposa] também tem medo, porque assim como a pressão pode cair, cair aí, pode 
cair no meio da rua, eu pegar o transporte, né? Aí eu pago... eu pago não, dou uma ajuda, um agrado 
à menina pra vim me trazer, terças e quintas. 

A colocação da doença em um lugar de destaque também ocorre pela compreensão de que ela, 

por ser insubordinada, pode piorar ou melhorar a qualquer momento, como destacado por 

Renato, ao qualificar a sua hipertensão arterial como “traiçoeira”. Essa idéia de que a doença 

tem melhoras e pioras, que por sua vez não obedecem a nenhuma regra fixa, também está 

presente em outras narrativas, como na de Dora e na de Rita, ao se perceberem como mais 

susceptíveis a pioras:  

Tem dias, tem semanas que eu fico controlada. Mas tem semanas, mesmo eu tomando ele certinho, não 
controla. Quer dizer aí eu chamo isso aí de uma crise. Entendeu? Eu digo: “Ó, eu estou em crise. Por 
isso não está controlando”. Mas que eu estou tomando a medicação certa, estou. E aí vou levando. 
(Dora) 

Tem né sua, seus altos e baixos né, que com um problema que você tem no corpo, você sempre tem 
aquela né, aquela indefesa no seu corpo né?Pior que quando você não está bem, você fica indefeso. 
(Rita) 
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Dessa forma, foi possível identificar que, ao abordarem as adaptações necessárias à vida 

cotidiana em função da doença, os participantes relataram as suas decisões como se não 

fossem escolhas próprias, mas sim, necessidades ou orientações que a doença impõe. 

Consequentemente, em muitos momentos, a enfermidade foi compreendida como algo que 

ocorre no corpo, delimita ações, mas que não pertence à pessoa, uma vez que não obedece às 

suas decisões, e sim, impõe certas circunstâncias, podendo ser pensada como uma entidade à 

parte, independente do sujeito.  

Ao abordar as mudanças que a enfermidade traz na construção da vida diária, Good (2007), 

referindo-se a Schutz, destaca que existe uma forma específica de experimentar o si mesmo 

que é típica da realidade do senso comum. O si mesmo é experimentado como autor das 

atividades e indivisível. Para Good (2007), essa experiência muda com a presença de uma 

doença, podendo o corpo ser distinto da experiência de si mesmo e um agente aversivo. 

Assim, o si mesmo torna-se divisível e nem sempre assume a autoria dos eventos. Esse 

aspecto trazido pelo autor, mantém relação com a perspectiva presente nas narrativas: a 

pessoa nem sempre tem o controle das decisões, sendo a doença responsável por muitos 

comportamentos, parecendo ter autonomia e independência em relação a quem a possui.  

Como desdobramento deste aspecto, a sensação de que nem sempre se decide exatamente 

pelo que se quer, mas sim pelo que a doença permite, contribuindo para a idéia de divisão de 

si mesmo, colabora para a compreensão de uma doença independente e autônoma. Por sua 

vez, surge a imagem de uma doença, que por sua independência e indesejabilidade, não 

pertence à pessoa, contrariando a idéia de que quem adoeceu tem uma doença e essa doença 

pertence ao seu portador. Essa concepção vai de encontro à idéia que se tem de que a doença 

ocorre em um corpo personalizado, sendo a pessoa portadora da doença, e, portanto, doente, 

em alguma medida. Na abordagem da doença como não pertencente à pessoa, têm-se os 

seguintes trechos das narrativas: 

Eu acho assim...eu não quero tomar essa dor pra mim. Essa dor não é minha. Eu devo pensar positivo. 
Que Jesus já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. (Dora) 

Porque, assim, doença... essa doença que eu tenho, essa coisa de dizer assim é minha. Eu não nasci 
com isso, não senti coisas desse jeito (...). (Dalva) 

Essa idéia de que a doença não é da pessoa, presente tanto na narrativa de Dora como na de 

Dalva, pode indicar o quanto quem adoeceu não se reconhece na vida atual que vive, 

considerando-se as limitações, mudanças e mal-estares envolvidos na permanência de uma 

enfermidade. É possível perceber que a enfermidade tornou-se uma presença constante, 

mesmo que não seja lembrada a todo o momento. Não é uma vida sempre com a enfermidade, 
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mas é viver com momentos em que ela se faz presente e, muitas vezes, parece ter autonomia e 

independência do sujeito. Ter uma doença crônica, dessa forma, implica, para aqueles que 

adoeceram, ter um presente alongado por uma doença que é diária e não parece ter prazo para 

acabar. Todos os dias são iguais, em todos os dias se permanece com uma enfermidade (com 

presença maior ou menor dos sintomas e desconfortos), não possibilitando o desengajamento 

abordado por Bauman (2001). O futuro passa a ser questionado. A doença parece ter 

autonomia sobre o sujeito, “apenas” compartilhando com ele o corpo e, assim, pondo em 

dúvida a autonomia de quem adoeceu. 

Ao tratar das diversas características que compõem a sociedade moderna ocidental e que 

interferem nas práticas relacionadas à saúde, Kirmayer (2003) destaca que situações que 

geram a imagem de perda de controle ou de submissão à influência de outros interferem 

negativamente nas noções ocidentais de autonomia, independência e auto-orientação. Isto 

ocorre pela tendência de valorização da vigilância externa, da realidade consensual e da auto-

orientação racional do comportamento e da experiência. Essas características justificam a 

importância da autonomia nessa discussão acerca da centralidade da doença no tempo 

presente de quem a vive (Kirmayer, 2003). 

A respeito do futuro, este se apresenta como incerto dadas as características da enfermidade 

crônica. Durante as narrativas, quando esse aspecto da vida surgia, não eram incomuns os 

relatos como o de Diana: “os meus planos de vida com a doença? Como é que fica? Como é 

que fica? Não fica. Como é que doente tem algum plano? Fazer alguma coisa? Eu nem me 

programo mais”.  

De acordo com Diana, o futuro passou a ser visto como inatingível de certa forma, 

considerando-se que o presente com a doença não acaba, ao se tomar a enfermidade como 

referência para demarcar esses três tempos. Ao mesmo tempo, o futuro, por uma questão de 

sucessão do tempo, é vivido no presente, pois o relato dos anos passando indica que o que se 

planejava passou a não ocorrer, mesmo tendo-se chegado o momento previsto para o plano. 

Assim, essa dimensão temporal sofre uma dupla interferência: o futuro permanece distante e 

impossível e sem boas perspectivas. Dora, em seu relato, exemplifica o papel que a doença 

passou a ter na organização dos seus planos para o futuro (que permanece distante) e na sua 

vida cotidiana: 

Às vezes, é muito difícil pensar no futuro você sentindo uma dor crônica ali constante. Entendeu? 
Muito difícil mesmo. Que tem horas que você dá um desânimo. Então é, é muita dor e é difícil ficar 
pensando num futuro (...) Eu tinha, eu tinha um futuro. Fazer minha faculdade. Eu tinha passado, 
entendeu? Eu ia fazer faculdade. Não fiz, nem cheguei a me matricular, só fiz passar, porque foi logo 
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quando comecei a sentir dor. Já tinha feito. Eu estava esperando o resultado, quando eu vi, eu passei, 
mas no dia, na semana da inscrição eu estava em crise e aí não fiz, não fiz. Eu tinha um plano, um 
sonho a realizar, mas acabou. O que eu quero mesmo é me libertar da dor. 

Esse trecho da narrativa de Dora mostra o quanto o futuro foi transformado em passado (“eu 

tinha um futuro”, “eu tinha um plano”), tornando-se inacessível a ela e que, com a doença, o 

que é possível é organizar a vida em sua volta, fazendo com que os planos do futuro se tornem 

ainda mais distantes do presente, uma vez que as necessidades atuais giram em torno da 

doença e não de cursar a faculdade, por exemplo. Nesse sentido, Diana, quando perguntada a 

respeito dos seus planos, também afirma que o plano do futuro foi transformado em um plano 

presente de melhorar: 

Me livrar de tudo isso. No dia que eu me livrar de tudo isso eu vou ficar bem. Vou melhorar bastante. 
Mas pelo jeito a tendência: mais idade mais problema, mas eu espero que eu fique com mais idade e 
com menos problemas. [Risos]  

Além disso, em sua narrativa também afirmou que foi necessário reestruturar a sua relação 

com o tempo futuro, precisando antecipar projetos e intenções para não deixar de viver o que 

deseja:  

Diana: Antes eu me programava pra poder viajar, pra poder sair alguma coisa assim que eu quisesse 
fazer. Hoje não, hoje tenho, eu estou aqui se eu der vontade de ir lá lonjão, lá eu já vou. Entendeu? Já 
não me programo para fazer as coisas certinhas, já não faço isso. Já tenho que antecipar. Porque o 
amanhã a Deus pertence. [Risos] 

Pesquisadora: O futuro veio pro presente? 

Diana: Ta vindo. [Risos] Estou tendo que antecipar. Tenho que antecipar tudo. Não dá para esperar o 
futuro não. Não dá para esperar eu chegar até ele não. Não, ele chegar até mim. Eu que estou indo 
atrás dele, poder aproveitar logo. 

Nesse sentido, foi possível identificar que a enfermidade crônica oferece insegurança quanto 

ao que será possível de ser realizado no futuro, interferindo na relação que se estabelece não 

apenas com o planejamento, mas com a própria idéia que se tem de futuro. Há uma mudança 

no que se considera como pertencente ao passado, presente e futuro, com a presença marcante 

da doença. Essa divisão do tempo, muito importante para a organização da vida, como propõe 

Elias (1998), mantém-se com a doença crônica, mas a relação que cada pessoa estabelece com 

o tempo modifica-se com a presença da cronicidade da doença e com a centralidade que ela 

ocupa na vida de quem adoece e, por consequência, na de quem convive com este tipo de 

problema de saúde. Mesmo que não se esteja doente, é possível identificar-se a interferência 

que este tipo de problema de saúde tem na vida cotidiana de maneira geral. A doença crônica 

não apenas evidencia algumas formas costumeiras de se construir a relação com o passado, o 

presente e o futuro, como também proporciona mudanças nela, a partir do momento em que 

passa a ser um marcador importante na relação que se mantém com o tempo. 
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Um outro aspecto importante a ser discutido acerca desse tópico e sua vinculação com a 

enfermidade crônica é a aproximação que essa doença pode fazer entre os idosos com suas 

enfermidades e a população mais jovem que adoeceu. De certa maneira, o adoecimento do 

idoso é esperado e considerado como inevitável e, quando ocorre, é avaliado mais como um 

evento comum do que disruptivo (Williams, 2000). No entanto, o adulto em idade produtiva 

que adoece é, em alguma medida, inesperado na sociedade moderna. Dalva traz em sua 

narrativa esse elemento de aproximação entre o seu adoecimento e o de seus familiares que 

sentem dor: 

Quando eu vejo os outros velhos e eu com a idade que eu tenho, eu vejo minha mãe com setenta e 
cinco, levantar da... agora, tem pouco tempo, porque minha mãe ta desse jeito, minha mãe é toda 
enérgica, ela levantar assim, eu digo: “Oh, mãe, eu sei o que é isso. Venha eu sei o que é isso. Eu 
tenho isso de hoje, eu sei o que é isso”. Uma tia minha também, que tem oitenta e três anos (...) 
“Venha eu sei o que é isso”. 

Ao narrar essa sua experiência com familiares idosos, Dalva também lança a questão de que 

algo que era esperado para uma idade posterior ocorreu mais precocemente e, 

consequentemente, outras questões mais características da velhice passaram também a estar 

projetadas para os adultos que adoeceram. Um outro tipo de futuro, não aquele relacionado 

aos planos, desejos e capacidades das pessoas, mas relacionado ao que está reservado para 

velhice e, em alguma medida, aos limites e à morte, se aproxima de quem adoece na idade 

adulta, diminuindo o distanciamento entre o que está previsto para ocorrer para os idosos 

(diminuição da autonomia, limites, morte) e o que é próprio da idade adulta (autonomia, 

importância social), como propõe Elias (2001). Esses dois aspectos, limitações e morte, 

também serão abordados posteriormente, por comporem o campo das representações sociais 

da enfermidade crônica. 

A idéia familiar, doença para os idosos, foi questionada pela doença crônica quando ela 

ocorre para os adultos, precisando ser repensada para que a doença crônica nessas condições 

possa ser ancorada. Assim, quando um adulto adoece e passa a lidar com os limites trazidos 

pela doença e, consequentemente, tem que depender de outras pessoas, sua imagem passa 

estar associada à do idoso, que antes era quem objetivava o tipo de pessoas às quais as 

doenças estavam destinadas. Em seguida, não apenas essa característica torna-se próxima dos 

adultos, mas também, o que pertencia às expectativas destinadas aos idosos é aproximado dos 

mais jovens, o que facilita a ancoragem da idéia de que adultos também podem adoecer por 

enfermidades típicas da velhice. 

Dessa forma, a representação social da doença crônica envolve a centralidade da doença na 

vida de seu portador, tendo em vista a organização temporal da vida a partir da enfermidade: 



 141 

presença do passado, presente e futuro delimitados pela doença. É possível que, para doenças 

agudas, por exemplo, o tempo seja organizado de maneira diferente, mas, uma vez que a 

doença crônica se caracteriza por sua permanência, o presente “estendido” demarca um 

período de experiência, diferenciando-se do passado-sem-doença e do futuro-incerto. Assim, a 

modificação da relação estabelecida com o tempo estende-se a outras áreas, como a 

aproximação da idade adulta da velhice, a qual estava prevista para um futuro, talvez, 

distante. 

 

6.2.8 A morte está próxima 

A morte é um fenômeno presente na história de todo homem e não associado apenas ao 

adoecimento. Muitas vezes, como propõe Elias (2001), ocorre lenta e gradualmente, 

separando quem vive dos que envelhecem, por exemplo, mas constituindo-se eminentemente 

como um problema dos vivos, ou seja, apenas se estando vivo é que se pode preocupar-se 

com ela. Para o autor, o processo civilizador marcou uma mudança específica e com 

determinada ordem na sucessão dos problemas humanos, o que inclui a temática da morte, e a 

vida se tornou mais previsível, menos ameaçada, sendo o aumento da expectativa de vida dos 

indivíduos também um reflexo do aumento da segurança. O controle de doenças infecciosas 

representou uma vitória na luta contra a morte, que passou a ser cada vez mais um fenômeno 

privado. Porem, não é apenas o fato da morte ter se tornado um fenômeno mais privado que a 

faz ser um mito para todos, mas, principalmente por significar o fim absoluto da pessoa, a 

dimensão do temor em torno dela se destaca (Elias, 2001). 

Naturalmente é sabido que a morte está para todos como um processo natural, mas, com o 

desenvolvimento da ciência, cada vez mais se espera que ela seja adiada ao máximo, tendo em 

vista a habilidade dos médicos, a dieta, os remédios, etc (Elias, 2001). Se, por um lado, tem-se 

a esperança de adiamento da morte (que disfarça a sua inevitabilidade), por outro lado, a 

presença das doenças marca a existência dessa ameaça, uma vez que o controle humano sobre 

a natureza tem limites. É nessa perspectiva que a morte surge compondo o campo das 

representações sociais da enfermidade crônica. 

Nas narrativas analisadas, a morte apareceu como um fenômeno natural (tendo em vista a 

idade avançada) e como uma consequência esperada para quem adoece:  

Porque tem tanta gente aí, ruim, depois tanta gente moderna, novinha que nada tem, morre. Os mais 
velhos ficam aí, agüentando. Minha tia morreu com oitenta e seis anos, e nunca teve colesterol alto (...) 
Morreu e nunca teve colesterol. (Denise) 
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Eu sei que o câncer ainda mata, a AIDS ainda mata, a tuberculose ainda mata, mas não mata tanto 
quanto no início. Né? (Dora) 

Diante do fato de perceberem-se como tendo uma doença, os participantes também 

aproximaram a sua enfermidade da possibilidade de morte, admitindo esse risco, mas sem 

tomá-lo como iminente: 

Olhe, logo no início que eu comecei a fazer hemodiálise, quando eu estava mal mesmo, eu ficava muito 
sentindo dor, muita coisa assim, mas, como eu já disse uma vez pra uma senhora, eu nunca, nunca, às 
vezes, a gente tem aquele medo assim, mas eu nunca, nunca pensei de morte. (Rita) 

Rita, ao falar sobre a morte, mesmo sem dizer que achou que fosse morrer, aponta para o fato 

deste tema estar relacionado com a doença crônica, pois, ele não surgiria se não fosse 

importante ou estivesse presente na vida de quem adoece. Como já citado anteriormente, na 

narrativa de Rosa há uma aproximação clara entre as enfermidades crônicas e a morte, pela 

característica de permanência da doença e a idéia de que a morte está perto de quem adoeceu: 

Saber que não teria mais cura de jeito nenhum, como o câncer, mesmo, você sabe que não tem cura, 
você faz o tratamento e quase que não tem cura. É a mesma coisa de você estar com uma doença 
incurável e saber que não tem cura. (...) Então, você não tem ânimo pra fazer mais nada, é como se 
tivesse esperando a morte chegar.  

A relação com a morte passa a estar mais próxima quando se tem uma doença que não tem 

cura, e, consequentemente, a vida fica mais ameaçada, seja porque a doença que se apresenta 

pode ser fatal, ou porque pode trazer novas dificuldades e estas, sim, a morte, sendo apenas 

uma questão de tempo a sua ocorrência. Este aspecto pôde ser interpretado por meio dos 

seguintes trechos: 

Altera a pressão, a pressão aumenta, você fica irritada, você pensa que você vai morrer, porque o 
coração começa... ou ele bate demais ou ele bate de menos ou ele some (...). (Diana) 

É isso que é, a minha preocupação é essa, porque quando é outra doença, aí tem o tempo pra acabar e 
essa não tem, né? (Renato) 

Esse mesmo irmão meu me disse que a fibromialgia não mata: “Olhe, Dora, vai sofrer, sofre, mas não, 
mas não vai te matar”. Eu falei assim: “eu sei que a fibromialgia, que não vai me matar, mas eu já 
estou tomando tanto medicamento, posso desenvolver outra doença e pode me levar até a morte”. 
(Dora) 

A existência de uma doença, a constatação de que o corpo desempenha as suas funções com 

falhas, de que existe algum tipo de alteração nesse organismo, remetem à idéia de fim da vida 

e esta imagem ganha mais força quando este mau funcionamento persiste, quando os 

tratamentos são necessários permanentemente, quando há piora dos sintomas, as visitas ao 

médico precisam ser periódicas ou quando não é possível a cura ou um controle preciso do 

avanço da doença, características marcantes da doença crônica: 

...teve uma pessoa mesmo que falou pra mim, perguntou se eu tava fazendo hemodiálise. Eu disse: 
“Tô.”. Aí, ela falou pra mim: “é mesma coisa que uma pessoa estar morta a pessoa fazendo esse 
tratamento.”. Eu disse: “realmente. Se eu estivesse morta eu não estaria conversando com você aqui 
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agora.”. Então, eles achavam assim que, se eu fazia hemodiálise, era porque eu já estava ali... já 
estava já, né, no ponto final mesmo ali.(Rita) 

A expectativa de morte construída socialmente fica evidente nesta passagem, uma vez que o 

esperado é que a doença traga fim à vida. Assim, a idéia de morte objetiva essa representação, 

inserindo características específicas deste contexto: aparece como ameaça, mas não se 

concretiza, uma vez que é possível viver com a doença crônica; além disso, como há uma 

mudança importante no cotidiano, no comportamento, nas emoções e crenças da pessoa que 

adoece, evidencia-se uma morte simbólica de quem adoeceu (que remete à discussão de se ser 

ou não o mesmo depois da doença); e o tratamento torna-se muito importante, pois, por mais 

que ele não proporcione a cura, mantém a morte mais distante:  

Um dia desse mesmo, fiquei sem vim [fazer a hemodiálise]. Fiquei sem vim. (...) Se fosse antes, nem se 
fosse andando por cima do mar eu vinha que eu ficava com medo de não fazer hemodiálise, pensando 
que ia morrer. (Rita) 

Neste caso, a hemodiálise é compreendida como indispensável à vida e a falta ao tratamento 

ameaça o bem-estar. Neste trecho Rita conta que está flexibilizando esta idéia, mas que ela já 

foi orientadora de suas práticas com relação ao autocuidado. 

O tratamento, a permanência da doença, a falta de perspectiva de cura, a presença de sintomas 

(com suas oscilações) geram, muitas vezes, sofrimento para quem adoeceu e essa sensação 

desagradável, e a princípio sem solução, também desencadeia pensamentos em torno da 

morte, podendo esta ser entendida como única solução possível, alívio para o sofrimento, 

caminho natural para a doença: 

Aí, eu falava com o médico assim, quando via uma pessoa, eu falava com os médicos, “eu não quero 
ficar igual àquela pessoa assim, não, abatida, assim parecia estar num, parecendo que não tem jeito 
mais na vida”. (Rita) 

Na hora, que eu estou com muita dor, eu penso em muita coisa. Entendeu? Eu penso em morrer, eu 
penso em sair louca, gritando pelo meio da rua. Eu penso em, em me apagar ali mesmo pra aliviar 
minha dor. (Dora) 

Nesse sentido, mesmo quando a participante Rita aborda a temática da morte tentando evitá-

la, ao mencioná-la, aponta para a sua possível presença e do quanto ela é uma ameaça, 

considerando-se o seu estado de saúde. Por sua vez, Dora deixa claro o quanto já pensou em 

morrer como uma forma de aliviar o sofrimento decorrente de sua doença. 

Não é possível dizer que todas as pessoas que possuem uma enfermidade crônica, 

independente do seu diagnóstico específico, irão organizar o seu discurso em torno da doença 

crônica e da morte de uma mesma maneira. Existem variações importantes, não apenas 

individuais, mas também que sofrem influência das características específicas das doenças: 

algumas são mais letais, trazem mais sofrimento, mudanças nas rotinas, sensações 
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desconfortáveis do que outras, e isso interfere na aproximação ou distanciamento da morte e 

em como essa pode ser compreendida (caminho natural, alívio). No entanto, o principal 

objetivo aqui é destacar que a morte compõe o campo das representações sociais acerca da 

enfermidade crônica, uma vez que a permanência da doença é ameaçadora à vida e instala 

novas rotinas, que implicam em mortes simbólicas e insegurança.  

Nessa mesma perspectiva, foi possível identificar que há também uma expectativa social 

acerca da morte para quem adoeceu. De acordo com Dalva e Rita, essas idéias estão presentes 

em situações diversas e cotidianas, demonstrando o quanto compõem uma realidade 

socialmente compartilhada:  

Se o povo diz na cara: ‘quando a gente tem dor a gente melhora ou morre’, que já me disseram isso, 
‘vive de dor ou melhora ou se mata’. Como é que uma pessoa diz pra outra pessoa ‘se mata’, se mata 
por causa da dor? (Dalva) 

Olha pra gente com pena. Essas coisas toda, né? Até em casa mesmo, chega em casa, minha mãe quer: 
“Não faça isso, não faça aquilo.”. “Ah, minha mãe, deixa eu fazer minhas coisas que eu não estou 
morta, não.” Aí, pronto.(...) E... e se a gente for pra um lugar assim, que vai trabalhar, às vezes, a 
pessoa fica... sei lá, olhando assim muito a pessoa, sei lá imaginando “daqui a pouco a mulher morre 
aí”. (Rita) 

Ao narrarem sobre a vida com uma enfermidade crônica, os participantes compuseram um 

campo específico e complexo acerca do que é viver com e apesar de uma doença, explicitando 

diversos componentes que interatuam na organização deste fenômeno, o que inclui a idéia de 

que se perdeu o controle sobre a vida depois da doença, estando mais frágil ou exposta a 

riscos, como o da própria morte. No entanto, como destaca Diana em sua narrativa, a idéia 

que se tem de que a vida e, por consequência, a saúde, estão sobre o controle de quem as 

possui, não condiz com o que ocorre na realidade e o mesmo vale para aquele que adoeceu ou 

que permanece com uma enfermidade: 

Tenho medo, porque eu nunca sei como é que eu vou estar amanhã. Amanhã não, daqui a pouco, mais 
um pouco. É imprevisível. Você nunca sabe o que vai... Quer dizer, a vida é isso né? A gente nunca 
sabe o que pode acontecer, daqui a meia hora, uma hora, duas, três, 24, 48. A gente nunca sabe o que 
vai acontecer. (Diana) 

Essa passagem da narrativa de Diana exemplifica o quanto as temáticas da morte e da falta de 

controle absoluto sobre a vida estão presentes não apenas no campo da saúde, mas também, 

no campo da existência humana. A questão específica que a enfermidade crônica traz para a 

vida de quem adoeceu, no que se refere à morte, é que a doença convida quem a possui a 

pensar, com uma certa frequência, sobre a falta de controle sobre a vida e sobre o seu próprio 

fim, possibilidades que, cotidianamente insiste-se em se esquecer, tendo em vista os 

sentimentos de sofrimento e insegurança que elas provocam (Elias, 2001). Em alguns 

momentos, a vida de quem adoeceu se parece com o que sobrou depois da doença, já que a 
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morte ainda não chegou. Neste sentido, a discussão sobre a obrigatoriedade da vida para quem 

permanece doente torna-se pertinente e complementar ao atual tópico. 

 

6.2.9 A vida é obrigatória 

Conceber a vida como obrigatória para quem tem uma enfermidade crônica parece, 

inicialmente, contradizer alguns dos pontos já apresentados, uma vez que, ao acompanhar a 

narrativa das pessoas que a possuem, identifica-se o quanto a vida e a saúde adquiriram 

grande valor. Como é possível que a vida passe a ter uma conotação de obrigatoriedade, uma 

vez que se luta tanto pela cura e contra a morte?  

Para poder entender melhor o que esse elemento das representações sociais da enfermidade 

crônica significa, é importante pensar a respeito de que vida as pessoas elegem como uma 

vida a ser vivida e a partir de que momento ela passa a ser suportada, transformada em 

sobrevida ou como algo obrigatório. Inicialmente, um trecho da narrativa de Rita indica o 

lugar de valor que a saúde tem para a vida e o quanto esta passa a ser orientada pela saúde, 

tendo-se em vista a presença de uma doença: “eu sempre, eu sempre agora digo para as 

pessoas: quem tem sua saúde, que tente preservar sua saúde, porque saúde é muito 

importante. Saúde é uma coisa muito preciosa que Deus deu”.  

Rita colocou, ao longo de sua narrativa, a mudança subjetiva que teve, depois de adoecer, na 

sua compreensão sobre o valor da sua vida, sempre destacando o quanto a saúde é importante 

e a necessidade de recuperar a vida que tinha antes. Essa característica não esteve presente 

apenas na sua história, mas em outras narrativas, como a de Rosa: 

Eu acho assim que a gente, às vezes, reclama muito da vida. Depois que a gente passa por alguma 
doença como essa, a gente dá bem mais valor à vida. Porque, poxa, tem tanta gente reclamando de 
tanta besteira, tanta coisa assim, reclama de tudo. Então, assim, quando você passa por isso, você 
percebe que, poxa, você vivia no céu, você era, pô, maravilhosa, tinha tanta riqueza, entendeu? Então, 
eu acho que a gente aprende a dar mais valor àquilo. Eu, mesma, hoje mesmo eu aprendo a dar mais 
valor à vida.  

A vida antes da doença passou a ser vista como muito boa, suficiente para a realização 

pessoal, sendo a saúde indispensável para o reconhecimento do valor positivo da vida. A 

presença da doença estabelece um novo status para essa vida que precisa ser mantida, mas 

não oferece mais tantas possibilidades e exige, de alguma maneira, certos esforços. Essa vida 

com a doença não é mais tão boa, mas mesmo assim, merece ser defendida, como declarou 

Rita: 

Porque quando acontece uma coisa dessa com a gente é que a gente vai ver que a gente não é nada 
mesmo. A gente não é nada. Nada, nada, nada. Que às vezes a gente nem quer pisar no chão, não quer 



 146 

nem... só quer andar se pudesse pelo tapete vermelho e às vezes a gente tem que andar pelo tapete 
preto pra poder sobreviver. Entendeu? Então, com essa hemodiálise, eu tenho visto muitas coisas. 
Muitas coisas mesmo que eu pensei de nunca ver, eu nem imaginava em ver, nem imaginava que 
existia.  

Uma vez que a morte não ocorreu e a vida com a doença mostrou-se possível, mesmo que não 

se configure como a vida que se quer viver (já que ela impõe “andar no tapete preto”), torna-

se necessário continuar vivendo, organizando-se em torno da enfermidade e para além dela: 

Eu acho que tem que ter muita força de vontade. Muita força e resignação pra conseguir viver. Não é 
bom, não. A gente pensa em um monte de coisa. Já pensei tanta coisa.(...) É difícil, viu, conviver com a 
dor. A gente vive porque não tem jeito, tem gente que não tem coragem. (Denise) 

Esse trecho da narrativa de Denise demonstra o quanto a vida com a doença crônica é difícil, 

indesejável em alguns momentos, pois quando ela diz que já pensou em muita coisa está 

fazendo referência aos desejos de morte relatados em passagens anteriores à esta, e que não 

lhe resta outra opção a não ser continuar vivendo, ato que precisa também de coragem. 

A obrigatoriedade da vida aproxima-se da idéia de irreversibilidade da doença crônica, ou 

seja, uma vez que a enfermidade se apresenta, torna-se necessário conviver com ela e, 

consequentemente, viver essa vida com a doença. Nesse sentido, Dalva explicitou como 

organizou esta convivência obrigatória: 

Mas quando diz assim, crônica a gente logo vê. Porque o pessoal olha pra você e fala: “a doença é 
crônica”, sabe? Que não tem cura. Então, como é que você vai viver sem ...não tem cura não? Então, 
vumbora. É a mesma coisa que ter um filho, que você tem que ficar com ele até o dia que Deus disser: 
“pronto, você vai”, ou vai você ou vai o filho. E você tem que tomar conta, é como se você tivesse um 
filho e esse filho for o quê? Um ladrão? Você vai matar? Vai dizer que você vai ficar livre daquilo? 
Não. Eu vou me matar porque a dor existir mais? Não. Eu tenho que comer ela até o dia que ela quiser 
ficar e até o dia em que eu for me embora. Eu penso desse jeito. 

A vida que permanece foi apontada como uma vida modificada, com muitas características 

indesejadas, mas que tem que ser vivida. A morte deve ser afastada, o suicídio evitado e a 

vida suportada com coragem e resignação, mesmo porque, de acordo com os relatos, o fim da 

vida da pessoa não encerra a presença da enfermidade, não traz alívio para os familiares e 

também é sinônimo de fraqueza: 

E agora queria dizer o seguinte, já pensei. Mas, graças a Deus já tirei isso da minha mente há muito 
tempo, quando tava no ferry-boat de me jogar pra não querer mais ver ninguém. Depois eu repensei, 
né, eu tenho uma filha que precisa de mim e minha morte que vai dar jeito nada...(Dalva) 

Eu tenho que continuar vivendo, não é fácil, mas paciência. A vida não pode parar porque se eu for, se 
eu for parar de viver por eu tenho uma doença crônica, imagine, até que exemplo eu vou estar dando 
para as outras pessoas se eu, se eu for desistir de viver. (Rosa) 

A vida se torna obrigatória para quem adoeceu, pois, considerando-se que a morte não 

ocorreu e que a vida antes da doença passou a ter grande valor, é preciso continuar. Essa 

continuação da vida sofre inúmeras interferências, incluindo do grupo social mais próximo, 

pois este grupo também ajudará na construção do que é esperado dessa vida com doença 
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crônica. A presença de sintomas que são experimentados individualmente, difíceis de serem 

relatados, com alterações súbitas, parecendo ter autonomia sobre o sujeito e pouco divididos 

com amigos e familiares, geram uma experiência de sofrimento, pouco compartilhada, tendo 

como consequência, uma vida que precisa ser vivida isoladamente e com pouco apoio 

(Charmaz, 1983). É importante destacar que, mesmo com a idéia de obrigatoriedade da vida 

estar compondo as representações sociais de enfermidade crônica, a vida não é compreendida 

todo o tempo por quem adoeceu, pelo seu grupo social ou pela sociedade como um todo como 

uma vida ruim, sem benefícios, ou como um castigo, mas mantém-se a imagem de que, 

juntamente com a presença da doença, permanece-se vivo e, portanto, essa vida precisa 

obrigatoriamente ser vivida e aproveitada. 

Assim, com a exposição e discussão de todos esses elementos que organizam a representação 

social da doença crônica, é possível conhecer melhor esse tema e localizá-lo na complexidade 

da discussão sobre saúde e doença. Foram discutidas inúmeras contribuições sociais e 

culturais para a composição deste fenômeno, que apareceram traduzidas nos relatos dos 

familiares e equipe de saúde presentes nas narrativas dos participantes. A doença crônica 

situa-se como uma construção realizada no diálogo entre quem adoeceu, seu grupo social, 

grupo assistencial, aspectos culturais trazidos por quem interage com quem tem a doença e 

com a equipe, aspectos históricos que são atualizados nas práticas de cuidado, entre outros 

elementos. A redução da enfermidade crônica a um fenômeno patológico restrito à esfera 

biológica limita a compreensão do fenômeno e colabora com práticas de saúde equivocadas e 

perpetuadoras de preconceitos e comportamentos excludentes e restringidores das condições 

de quem adoeceu. 

É sabido que um modelo assistencial de saúde baseado nas práticas curativas e na resolução 

de doenças agudas não favorece àqueles que permanecem doentes, tendo inúmeras 

consequências. Uma delas é o número elevado de hospitalizações e de tempo prolongado de 

internamento, gerando, não apenas um alto custo para quem adoece e para o Estado como 

também o isolamento de quem adoece do seu grupo de apoio e dificuldade para aqueles que o 

acompanham, uma vez que não há uma flexibilização da sociedade para estas situações em 

termos de rotinas diferentes de trabalho, transporte adequado, entre outros (Charmaz, 1983; 

Strauss, 1987; Lessa, 2004).  

Mudanças na assistência às pessoas com doenças crônicas torna-se uma temática pungente, 

tendo em vista a sua complexidade e a distância que os grupos de assistência têm delas 

atualmente. De acordo com Strauss (1987) é necessária uma assistência mais personalizada da 
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equipe em relação ao doente crônico, sem mudanças na escala, revezamento dos responsáveis 

em acompanhar o paciente (em ambulatório ou internado) e reconhecimento e suporte em 

outros aspectos além do biológico. Além disso, o acompanhamento em casa, muitas vezes o 

local de maior permanência para muitas pessoas com enfermidades crônicas, também precisa 

ser considerado. Também ficou evidente a importância da informação para aquele que adoece, 

tendo em vista a sua convivência obrigatória com a doença, e este conhecimento sobre causas, 

consequências, formas de tratamento, possíveis complicações, ameaça ou não de morte, 

formas de agravamento e controle da doença precisam ser compreendidas por quem adoece, 

no mínimo para que a sua autonomia e liberdade frente a muitas decisões seja preservada 

(Williams, 2000). Assim, muitas mudanças ainda precisam ser efetivadas na forma de cuidado 

com aqueles que possuem uma doença crônica, com o objetivo de se legitimar a saúde que 

possuem, respeitar os limites desenvolvidos e possibilitar avanços na sua recuperação ou 

condição de vida. Essas mudanças não estão restritas ao âmbito familiar ou hospitalar, mas 

relacionam-se a uma organização social mais ampla que realmente considere, como sugere 

uma das participantes, aquele que adoeceu como um cidadão. 
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7 Considerações finais 

 

A investigação das representações sociais de doença crônica em pessoas que a possuem 

possibilitou um avanço na compreensão deste fenômeno, uma vez que as pesquisas nesse 

campo tendiam a ter o foco apenas do indivíduo ou na doença. A articulação do aspecto 

biológico com elementos individuais e sociais fazia-se necessária para que ocorresse uma 

modificação na interpretação desse objeto de estudo tão complexo: o foco nos aspectos 

biológicos não possibilitava a interpretação de fenômenos como a adesão ao tratamento e a 

importância do apoio social, resultando em uma dificuldade em melhorarem-se as práticas de 

assistência, por exemplo; enquanto que a perspectiva exclusiva em questões individuais 

relacionadas ao adoecimento crônico, mesmo trazendo temas importantes como qualidade de 

vida, estresse e enfrentamento, não contribui para o questionamento da tendência à 

individualização do problema do adoecimento crônico, o qual gera algumas questões como a 

culpabilização do indivíduo pelo seu adoecimento. 

A identificação da relação entre os impactos trazidos pelo adoecimento (como os limites 

físicos), questões individuais (sofrimento pelas perdas) e sociais (intensificação dos limites ao 

não possibilitar o trabalho e o lazer, por exemplo) contribui para a construção de novos 

elementos que podem ser inseridos nas práticas de atenção a quem adoeceu e a sua família, 

como também para a compreensão da cronicidade e de seus efeitos para o indivíduo, mas não 

restrito a ele. Torna-se possível, com a discussão promovida, a identificação dessas diversas 

esferas e a escolha por maneiras diferentes de se abordar esse problema de saúde, em termos 

práticos e de pesquisa. 

Diante dos resultados alcançados, a cronicidade configurou-se como um tema possível de ser 

explorado, tendo em vista a sua dimensão e impactos avaliados, não sendo necessário que os 

estudos investiguem as doenças específicas apenas (câncer, escleroses, asma), mas também a 

característica crônica que as une. O presente trabalho demonstrou que é possível estudar este 

aspecto das doenças, mesmo com uma variação reduzida de diagnósticos, já que a 

característica “crônico” foi importante o suficiente para promover o surgimento de 

significados, metáforas e imagens que mobilizam a formação de representações sociais. 

Como um elemento chave para a compreensão destas representações, surgiu a concepção de 

que a vida não é possível com uma doença permanente. Deste elemento, desdobraram-se 

outros aspectos, uma vez que essa contradição (vida com doença) precisava ser organizada e 
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traduzida para poder ser entendida e mobilizar novos comportamentos. É neste sentido que se 

percebe a importância de se ter uma causa para doença e o seu percurso. Isso aconteceu pela 

compreensão compartilhada de que um estado patológico não pode surgir sem motivos e que, 

consequentemente, algo pode ser feito para ser evitado. A condição de evitação da 

cronicidade da doença diz respeito ao seu suposto percurso (agudo-crônico) e é possível 

quando o diagnóstico é feito precocemente. Assim, surge a compreensão compartilhada de 

que se uma doença cronificou-se é porque houve uma falha na sua identificação, muito 

provavelmente por responsabilidade de quem adoeceu, uma vez que não adotou práticas de 

saúde seguras ou foi descuidado consigo mesmo. Pôde-se ver como essa construção 

culpabiliza quem adoeceu por este evento, questionando-se pouco o percurso natural da 

doença ou a participação do sistema de saúde nesse processo. 

A cura, de possível, tornou-se improvável, obedecendo-se a esse conhecimento construído 

sobre a doença. Como ideal biomédico, ela foi identificada como presente nas expectativas de 

quem adoece e nos discursos médicos, mesmo que a negando. A dificuldade em manter-se 

doente e vivo concomitantemente, de alguma forma, por tempo indeterminado, e ainda sob 

tratamento foi organizada de muitas maneiras, como com a expectativa de que a cura pudesse 

ocorrer com o desenvolvimento científico, ou de maneiras baseadas em outros conhecimentos, 

práticas culturais ou experiências de cura sem explicações médicas, mas disseminadas como 

possíveis. 

O tratamento aparece então como a forma mais indicada de se conseguir sucesso no controle 

e, quiçá, na remissão da doença. É uma forma de torná-la concreta, já que envolve práticas 

diárias que remetem quem adoeceu e seu grupo familiar e social à sua existência. Como a cura 

não ocorre de acordo com as expectativas existentes e o tratamento traz outras consequências 

inesperadas (reações adversas), é difícil estabelecer uma única associação dele com a doença 

e com a saúde: proporciona melhoras assim como pioras, pode colaborar com a autonomia de 

quem se submete a ele, ou com a sua dependência. A relação com a autonomia e dependência, 

juntamente com o aumento ou diminuição do sentir-se doente foram elementos identificados 

como intervenientes na adesão ao tratamento, uma vez que o tema da desistência do mesmo 

surgiu ao longo das histórias. 

A doença crônica também insere a condição dupla de se estar doente e saudável ao mesmo 

tempo. Nas narrativas foi demonstrado que e a doença traz limites, dificuldades e alterações 

na vida, mas muitos elementos e características permanecem para além de sua existência, 

mantendo-se algumas atividades já conhecidas e se reconhecendo como saudáveis diversos 
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aspectos da vida. Nesse sentido também surge a questão: afinal, é possível ou não se 

acostumar com uma doença? Na qual estão implícitas outras dúvidas: o quanto a doença por si 

só interfere na vida, o quanto não interfere e em que medida quem adoece atua na composição 

de limites e mudanças para a própria vida (e neste caso, não é só quem adoece, mas toda a 

sociedade que pode colaborar para este tipo de intervenção). 

Um outro ponto básico que a TRS permitiu investigar em relação à cronicidade foi a 

centralidade da doença na vida de quem adoeceu. Esta passa a ter uma demarcação temporal 

baseada, também, na doença. Assim, o passado torna-se o momento da vida sem doença, 

geralmente avaliado como positivo e, de alguma maneira, esperado que se repita no futuro. O 

presente, por sua vez, é alongado pela presença constante e indefinida da doença e o futuro, 

consequentemente, torna-se distante, pois para ele estão projetadas as idéias de recuperação 

da saúde. Diante disso, a doença crônica surge como autônoma e sem controle, praticamente 

uma entidade à parte do sujeito, contradizendo em parte a concepção de que a doença está em 

um corpo personalizado, existindo, dessa forma, de maneira independente de quem a possui. 

A existência da enfermidade crônica e de suas consequências gera, por sua vez, muitos 

limites, os quais, pela TRS, puderam ser compreendidos de maneiras diferentes a partir das 

situações narradas pelos participantes. Estiveram relacionados à deficiência, quando era 

identificada a mudança na função do corpo ou de parte dele, não sendo possível dizer que as 

pessoas com enfermidades crônicas nomeiam-se como deficientes, mas apenas como 

possuindo uma determinada deficiência localizada em algum órgão. Além disso, os limites 

foram compreendidos como incapacidade quando essa deficiência, na relação com as 

atividades a serem desenvolvidas no meio social, resultou em mudanças e dificuldades na 

realização das tarefas. Esta característica dos limites só foi possível de ser identificada quando 

posta na interação com os outros que compõem a esfera relacional de quem adoeceu, assim 

como a terceira forma de organizar os limites, que diz respeito ao reconhecimento de sua 

existência e à construção de uma forma adaptativa para a manutenção da realização das 

atividades. 

É importante destacar mais uma vez o quanto a construção dos limites para quem adoeceu 

cronicamente também está relacionada à condição social que lhe é colocada, sendo a situação 

de “doente crônico” permeada, todo tempo, pelas circunstâncias e construções sociais acerca 

da doença e da capacidade, por exemplo. 

Como o tema do adoecimento está muito associado também à questão da morte, este elemento 

surgiu de maneira marcante nas narrativas. Adoecer e permanecer nesta condição aproxima a 
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morte da vida. A falha do corpo, a presença de limitações e a expectativa social em torno da 

morte colaboram para a construção de um cenário ambíguo e repleto de inseguranças. Mesmo 

que ela não tenha se anunciado, por meio de situações difíceis, sua imagem permanece como 

uma ameaça para quem adoeceu. 

O fato de a vida ter se tornado obrigatória foi o último aspecto identificado como presente na 

representação social da cronicidade das doenças. Este elemento foi reconhecido por meio de 

alguns relatos que diziam o quanto a vida era boa e que havia se modificado, que viver com a 

doença não era fácil e precisava de coragem e que não se podia fazer outra coisa a não ser 

continuar vivendo. Assim, foi percebido que, mesmo temendo-se a morte, a vida com a 

doença não tinha sido desejada, mas sim, suportada, apontando para o quanto ela é 

obrigatória, já que foi o que, de uma certa forma, restou depois do surgimento da doença e da 

não chegada da morte. 

Todos esses pontos identificados e discutidos em torno da cronicidade conduzem a alguns 

questionamentos já realizados, como o papel da sociedade na construção dos limites e 

possibilidades de quem tem uma doença crônica, assim como a importância da revisão dos 

modelos assistenciais pautados nas doenças agudas e que trazem muitas consequências ruins 

para aqueles que são classificados como “doentes crônicos”, como uma assistência 

centralizada na hospitalização e na dificuldade de identificação de uma equipe de cuidado, 

uma vez que há uma grande rotatividade dessas nas instituições de saúde, além da própria 

importância de se estabelecer como cuidado outras práticas além da ação médica. 

Foi possível identificar, por meio das representações sociais, a situação de insegurança em 

que essas pessoas com problemas crônicos de saúde vivem, idéia já conhecida, mas, com este 

estudo, ela foi situada no âmbito da cronicidade e não apenas resultando de questões 

individuais. Dos elementos elencados, todos dizem respeito a condições que trazem 

insegurança e/ou ambiguidade para aqueles que adoeceram, o que faz pensar sobre o nível de 

sofrimento em que essas pessoas estão envolvidas. Muitas vezes, a situação de exclusão se faz 

presente em suas rotinas, nos mais variados níveis (trabalho, lazer, grupo de amigos, ações da 

comunidade, grupo familiar e até mesmo retirado da condição de reconhecer-se como antes). 

Essas sucessivas perdas trazem muitas consequências, que ultrapassam as dos limites físicos, 

como perdas financeiras, de identidade, de função social e do controle sobre muitas decisões. 

Este sofrimento por tantas perdas conduz a uma dificuldade no reconhecimento de quem se é, 

após tantas mudanças (Charmaz, 1983). Reorganizar a vida com as restrições, além de tentar 
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planejar um futuro (mesmo a curto prazo) tornam-se atividades muito difíceis, diante dessa 

situação (Strauss, 1987). 

As condições sócio-culturais reforçam este alto índice de perdas, não colaborando para a 

inclusão nas mais diversas atividades sociais de quem adoeceu. A existência do decreto 

número 5296, de 2004, regulamenta as condições de acessibilidade para muitas pessoas 

portadoras de dificuldades, organizando atividades como o atendimento prioritário, a 

condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, pela pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, o que indica um avanço na discussão sobre inclusão 

daqueles que têm dificuldades e limitações trazidas pelo adoecimento. No entanto, ainda é 

necessária a expansão dessa discussão para questões que ultrapassem a acessibilidade e 

contemplem, por exemplo, a permanência, uma vez que é necessário não só ter acesso ao 

local de trabalho, mas também às condições para permanecer trabalhando. Além disso, o 

referido decreto diz respeito às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, não contemplando muitas situações envolvidas no adoecimento crônico. 

Nesse sentido, torna-se indispensável a discussão nos níveis de atenção à saúde e nas esferas 

políticas sobre a manutenção das atividades e capacidades das pessoas que têm doença 

crônica, o que significa reconhecer a saúde existente naqueles que adoeceram. É também 

dessa forma que se pode pensar positivamente a saúde, além da doença como um aspecto da 

vida e não oposto da saúde (Canguilhem, 1990; Almeida Filho, 2001; Coelho & Almeida 

Filho, 2002), elementos presentes nas histórias analisadas.  

A família, apesar de não ter sido um ponto principal deste trabalho, apareceu diversas vezes 

tanto como uma elucidadora das construções culturais sobre o tema, como a principal rede de 

apoio para quem adoeceu. Diante da importância que possui, precisa cada vez mais ser 

compreendida como um elemento indispensável no cuidado a quem adoece, merecendo 

também, receber suporte de diversas instâncias sociais para que possa facilitar as condições de 

vida de quem adoeceu, sem, no entanto, construir essa tarefa como um fardo. 

Dessa forma, a doença crônica foi organizada como um fenômeno complexo, tendo em vista 

as muitas características e ambiguidades identificadas nos discursos estudados. Ficou claro 

que não pode ser reduzida ao fenômeno biológico, mas este se apresenta como um elemento 

importante, considerando-se a sua influência nos aspectos discutidos, como início e percurso 

da doença, proposta terapêutica e cura. Além disso, este tipo de doença sofre influência de 
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outros modelos de adoecimento, como o das doenças agudas e terminais, ao se observar a 

importância dos fatores relacionados à cura e à morte, por exemplo. As construções 

socioculturais e individuais, além de organizarem esses elementos já mencionados, interferem 

na construção da idéia de limites, de ser e estar doente, de tratamento, de estar doente e 

saudável, na centralidade da doença e na obrigatoriedade da vida. 

Não se identificou nenhum estudo que trouxesse esse tipo de discussão e esclarecimento 

acerca das doenças crônicas, o que torna evidente a importância desse tema, não apenas na 

atualidade, mas também sob a perspectiva abordada. Os dados apresentados e os pontos 

discutidos demonstram com clareza a situação de sofrimento que quem adoeceu está 

envolvido, juntamente com uma série de aspectos que compõem o cenário de se ter uma 

doença crônica e o envolvimento de muitas esferas nessa questão. A individualização da 

responsabilidade pelo adoecimento, já anunciada em outros estudos, também se fez presente 

aqui, mas apontou para uma situação específica que é a culpabilização do indivíduo por uma 

situação que, muitas vezes, ele tem pouco ou nenhum controle. Como propõe Laplantine 

(2004), atualmente quem adoece é responsável pelo ocorrido por não ter se prevenido, não ter 

tido controle sobre o aparecimento da doença ou ter desenvolvido comportamentos já 

apontados como perigosos pela medicina. Essa idéia se estende às mais diversas doenças, 

incluindo as crônicas. 

O presente estudo, diante dos dados apresentados e da discussão promovida, conseguiu 

identificar e descrever os elementos constituintes das representações sociais de doença 

crônica, com a população estudada, analisando diversos pontos que, a princípio pareciam 

ambíguos e conflituosos. As homogeneidades foram consideradas, assim como os elementos 

heterogêneos, construindo-se uma análise que contemplou a diversidade da experiência de se 

estar doente, mas também identificando elementos socialmente organizados presentes nos 

discursos. A TRS ofereceu suporte adequado para a investigação, uma vez que considera as 

diversas esferas (individual, social, cultural, histórica) na construção dos fenômenos e dá 

subsídios para a compreensão dos mecanismos presentes na constituição de crenças, imagens 

e metáforas envolvidas no adoecimento crônico.  

A entrevista narrativa e a análise de discurso utilizadas possibilitaram a interpretação das 

histórias de acordo com a abordagem processual da TRS, oferecendo apoio para a coleta dos 

dados (cuja intenção era a produção de um discurso mais livre) e para o trabalho interpretativo 

das narrativas. Apesar do número reduzido de participantes e nas variações das doenças, a 

análise de discurso, ao considerar o sujeito como representativo do seu grupo, deu condições 
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para uma análise crítica e representativa de uma condição mais ampla relacionada à 

cronicidade das doenças. 

O número reduzido de participantes e a pequena variação das doenças, mesmo com o suporte 

teórico utilizado, apresentaram-se como limites importantes do alcance desta pesquisa, tendo 

em vista que as condições crônicas de saúde são muito variadas. A presença de pessoas com 

doenças crônicas congênitas, por exemplo, poderia contribuir com novos elementos para a 

discussão aqui apresentada. O questionamento acerca da generalização de alguns pontos 

apresentados para uma pessoa que já nasceu com uma determinada doença fica sem resposta 

no atual estudo. 

Além disso, os níveis de atribuição à doença ou ao sistema de saúde da responsabilidade do 

adoecimento precisariam sem melhor explorados, bem como as consequências da 

individualização desta responsabilidade identificada. Ela gera sofrimento e como este se 

articula com as situações vividas? Quem adoeceu questiona-se a respeito disso? Qual a 

compreensão que se tem acerca da responsabilidade dos níveis de assistência à saúde para 

com as doenças crônicas?  

O presente trabalho também fomenta outros tipos de questionamento como a construção da 

relação entre doença crônica e deficiência e em que nível o acesso a direitos, como a 

gratuidade da passagem em transporte coletivo para alguns grupos com enfermidades 

crônicas, que também estão presentes para pessoas com deficiências, aproxima estas duas 

realidades. 

Além disso, considerando-se a questão da vida com doença e da ameaça que a morte constitui 

para os que adoeceram, além do uso da palavra “paliativo” para definir o tratamento para 

patologias crônicas, é possível estabelecer um paralelo entre essas doenças e as consideradas 

terminais? 

Um outro elemento que não pôde ser investigado em profundidade por não estar entre os 

objetivos deste trabalho está relacionado ao sofrimento. Como este é aproximado ou 

distanciado da situação de adoecimento? De que formas ele aparece no cotidiano dessas 

pessoas e organiza as práticas em torno da doença? A equipe de saúde percebe-se constituinte 

deste sofrimento, em que nível? E as Instituições? Quais são os elementos sociais que 

colaboram para o seu surgimento? Quais são os mecanismos utilizados para a naturalização 

do sofrimento para quem adoece? Em que nível eles podem ser públicos e em que aspectos 

eles são considerados privados? 
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Estes foram alguns dos questionamentos que surgiram com o desenvolvimento deste estudo e 

não puderam ser respondidos seja por causa dos seus limites, seja por não terem sido 

avaliados como pertencentes aos objetivos dessa pesquisa. No entanto, aparecem como um 

desdobramento desta descrição e análise das representações sociais da doença crônica e ficam 

como desafios a serem respondidos por psicólogos e outros profissionais da área social e da 

saúde em futuros estudos. A temática das doenças crônicas configura-se como de extrema 

importância para o campo da saúde, tendo em vista o impacto que têm na sociedade e na vida 

daqueles que adoecem e permanecem, de alguma forma doentes. É com a exploração deste 

tema e das questões que ele suscita que também será possível colaborar com novas práticas e 

políticas voltadas para esse problema de saúde e se melhorar as condições de existência para 

os que estão convivendo com essa situação. 
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ANEXO A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Eu, Aline Tonheiro Palmeira, psicóloga, convido você a participar de uma pesquisa sobre as 

representações sociais de adoecimento crônico em pacientes com doença crônica. 

É sabido que cada vez mais pessoas desenvolvem doenças que são crônicas, precisando de 

longo tempo de tratamento, tendo muitas mudanças no seu dia-a-dia, na sua relação com 

outras pessoas e consigo mesmo. Dessa forma, é importante investigar o que pessoas com 

diagnóstico de doença crônica pensam, acreditam e compartilham sobre o que é conviver com 

uma doença que é crônica. Como a cronicidade é um fenômeno complexo, as pessoas com 

doenças crônicas têm muito a contribuir para uma melhor compreensão desse fenômeno. 

Para identificar as representações sociais de adoecimento crônico em pacientes com doença 

crônica, serão realizadas com você, entrevistas narrativas, sobre a história do seu 

adoecimento. Você irá narrar a sua história de doença, como percebe o seu tratamento, as 

mudanças que aconteceram na sua vida, o que você pensa sobre o fato de sua doença ser 

crônica, entre outras coisas importantes no seu adoecimento. Essas entrevistas serão gravadas 

em áudio (gravador). Como cada história de doença é única, pode ser que sejam necessárias 

mais de uma entrevista com você. 

Os dados obtidos nessas entrevistas serão usados para a construção de uma dissertação de 

mestrado e podem ser publicados em revista científica, mas a sua identidade será preservada. 

Também garanto sigilo no que for dito durante as entrevistas e que essa pesquisa não trará 

nenhum prejuízo no seu tratamento ou na sua relação com os profissionais da equipe.  

Você poderá tirar dúvidas sobre a pesquisa a qualquer momento, assim como ter acesso aos 

dados registrados. Também poderá não participar ou desistir de participar da pesquisa em 

qualquer fase desta, bastando apenas comunicar a mim (a pesquisadora). Não haverá nenhum 

tipo de prejuízo para você caso isso ocorra.  

Caso você tenha despesas para poder participar dessa pesquisa, você será ressarcido – vale 

transporte. 

Agradeço a sua colaboração e solicito que, se de acordo, assine no espaço reservado abaixo. 

Você receberá uma via deste ofício e a outra ficará arquivada. 
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Eu ___________________________________________________________ portador do 

RG ________________________, declaro que compreendi as explicações, estando livre 

para aceitar ou recusar a minha participação nessa pesquisa. Entendi que terei acesso 

aos dados registrados e que poderei desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem penalidades ou perdas de benefícios aos quais tenho direito. Também 

estou ciente de que poderei tirar dúvidas em qualquer etapa dessa pesquisa. Assim 

sendo, após refletir sobre o assunto, decido aceitar participar da pesquisa, sem ter sido 

submetido à coação, indução ou intimidação. 

DATA ____/____/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________           ____________________________ 

                 Participante                                             

 

 

Contatos: Comitê de Ética em Pesquisa/CEP – SESAB: 3116-5333 

        Aline T. Palmeira (pesquisadora):  

 

 

Aline Tonheiro Palmeira 
Pesquisadora 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Eu, Aline Tonheiro Palmeira, psicóloga (do Núcleo de Avaliação Psicológica do Centro de 

Dor da Universidade Federal da Bahia – UFBA) convido você a participar de uma pesquisa 

sobre as representações sociais de adoecimento crônico em pacientes com doença crônica. 

É sabido que cada vez mais pessoas desenvolvem doenças que são crônicas, precisando de 

longo tempo de tratamento, tendo muitas mudanças no seu dia-a-dia, na sua relação com 

outras pessoas e consigo mesmo. Dessa forma, é importante investigar o que pessoas com 

diagnóstico de doença crônica pensam, acreditam e compartilham sobre o que é conviver com 

uma doença que é crônica. Como a cronicidade é um fenômeno complexo, as pessoas com 

doenças crônicas têm muito a contribuir para uma melhor compreensão desse fenômeno. 

Para identificar as representações sociais de adoecimento crônico em pacientes com doença 

crônica, serão realizadas com você, entrevistas narrativas, sobre a história do seu 

adoecimento. Você irá narrar a sua história de doença, como percebe o seu tratamento, as 

mudanças que aconteceram na sua vida, o que você pensa sobre o fato de sua doença ser 

crônica, entre outras coisas importantes no seu adoecimento. Essas entrevistas serão gravadas 

em áudio (gravador). Como cada história de doença é única, pode ser que sejam necessárias 

mais de uma entrevista com você. 

Os dados obtidos nessas entrevistas serão usados para a construção de uma dissertação de 

mestrado e podem ser publicados em revista científica, mas a sua identidade será preservada. 

Também garanto sigilo no que for dito durante as entrevistas e que essa pesquisa não trará 

nenhum prejuízo no seu tratamento ou na sua relação com os profissionais da equipe.  

Você poderá tirar dúvidas sobre a pesquisa a qualquer momento, assim como ter acesso aos 

dados registrados. Também poderá não participar ou desistir de participar da pesquisa em 

qualquer fase desta, bastando apenas comunicar a mim (a pesquisadora). Não haverá nenhum 

tipo de prejuízo para você caso isso ocorra.  

Caso você tenha despesas para poder participar dessa pesquisa, você será ressarcido – vale 

transporte. 

Agradeço a sua colaboração e solicito que, se de acordo, assine no espaço reservado abaixo. 

Você receberá uma via deste ofício e a outra ficará arquivada. 
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Eu ___________________________________________________________ portador do 

RG ________________________, declaro que compreendi as explicações, estando livre 

para aceitar ou recusar a minha participação nessa pesquisa. Entendi que terei acesso 

aos dados registrados e que poderei desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem penalidades ou perdas de benefícios aos quais tenho direito. Também 

estou ciente de que poderei tirar dúvidas em qualquer etapa dessa pesquisa. Assim 

sendo, após refletir sobre o assunto, decido aceitar participar da pesquisa, sem ter sido 

submetido à coação, indução ou intimidação. 

 

DATA  ____/____/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                 ____________________________ 

                 Participante                                             

 

 

Contatos – Comitê de Ética em Pesquisa/COM-HUPES: 3339-6394 

    – Aline T. Palmeira (pesquisadora):  

Aline Tonheiro Palmeira 
Pesquisadora 
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ANEXO C – Questionário de dados pessoais: 
 

Pesquisa de mestrado: Representações Sociais de Adoecimento Crônico em 

Pessoas com Doença Crônica 

Pesquisador responsável: Aline Palmeira 

 

Dados pessoais: 

a. Qual o seu nome? 

___________________________________________________________________ 

b. Qual a sua data de nascimento? _______________________________________ 

c. Em que local você nasceu? __________________________________________ 

d. Qual o seu estado civil? _____________________________________________ 

e. Telefones: _______________________________________________________ 

f. Como quem você mora?  

___________________________________________________________________ 

g. Tem filhos? Quantos? 

___________________________________________________________________ 

h. Cursou a escola até que série? ________________________________________ 

i. Desenvolve alguma atividade de trabalho? Qual? Se não, por que não? 

___________________________________________________________________ 

j. Possui fonte de renda? Qual? (valor aproximado em salários mínimos). Caso esteja 

afastado pelo INSS ou aposentado, qual o motivo? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

k. Tem alguma religião? Quais são suas crenças religiosas? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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l.  Qual é o tratamento que você faz nessa instituição? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

m.  Qual o diagnóstico e tempo de tratamento? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

n. Dias de tratamento? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ANEXO D – Roteiro para a entrevista narrativa 

 
Roteiro para a entrevista narrativa 

1.Explicar o que é essa pesquisa: 

Essa é uma pesquisa de mestrado sobre representação social de adoecimento crônico, ou 

seja, eu quero entender o que as pessoas com doença crônica pensam e sentem sobre o 

fato de terem uma doença que é crônica. 

2. Explicar o método: contar uma história livre, perguntar depois. Pode ser necessário 

mais de uma entrevista. 

3. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

4. Formulário com perguntas 

5. Pedir permissão para gravar 

6. Explicar o que é uma narração: 

Sr Fulano, o que eu gostaria de lhe pedir é que contasse uma história, assim como 

contamos uma história sobre alguma coisa que aconteceu para alguém que não está 

sabendo do ocorrido. Cada um tem um jeito de contar essa história e o que o Sr. vai me 

contar é uma história muito importante. Essa história é sobre o seu adoecimento. O Sr. Vai 

me contar essa história do inicinho até hoje, com tudo o que acha que é importante sobre o 

seu adoecimento que é crônico. Assim, como todo contador de história, não se preocupe 

com o tempo. O Sr tem o tempo que precisar. Eu estarei ouvindo a sua história. Quando o 

Sr acabar, se eu tiver alguma pergunta, eu vou fazer e o Sr responde como quiser. Certo? 

7. Introduzir o tema 

Hoje em dia, nós estamos vendo muitas pessoas ficarem doentes. Mas cada pessoa fica 

doente de um jeito e vive seu adoecimento de uma forma. Umas pessoa têm doenças que 

com um tratamento melhoram, outras têm uma doença aguda, que passa e a pessoa fica 

curada. Outras doenças não têm cura. Cada doença tem uma história e significa algo de 

acordo com cada um. Algumas pessoas ficam sabendo que têm uma doença que é crônica. 

Eu gostaria de ouvir do Sr a sua história. A sua história sobre o seu adoecimento, me conte 

como foi: 
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8. FALA LIVRE (anotar dúvidas). Ao final “é tudo que o Sr. gostaria de me contar?” 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. Questionamento 

Perguntas chave: 

“como é conviver com uma doença que é crônica?” 

“a expressão doença crônica faz você pensar em quê?” 

Explorar tempo, cura, qualidade de vida. 

10. Encerrar – desligar o gravador 

11. Fazer perguntas finais. 

 
 

 

 
 
 
 


