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Resumo 
 

Objetivo: Reconhecer o cuidado indo além da assistência à saúde, dando visibilidade 
às fricções e conexões entre o cuidado biomédico, que geralmente ocorre de forma 
mais marcada por dentro das paredes do hospital – como um “espaço sagrado” – e o 
cuidado de si – como “espaço profano”, mais múltiplo, mais difuso e mais complexo, 
que se acentua, principalmente, depois da alta hospitalar. Método: trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, produzida em duas etapas: a primeira realizada em um Hospital 
de Urgência-Emergência (HUE) na região do Grande ABC, a partir da observação 
participante durante dez meses, com uso de diário de bordo para registro das 
dimensões micropolíticas do relacionamento entre usuários, acompanhantes e equipe. 
Na segunda etapa foram produzidas narrativas das Histórias da Vida de pessoas com 
condições crônicas que passaram por internação neste HUE. Os encontros ocorreram 
em locais escolhidos por elas e tiveram a intenção de compreender a sua experiência 
de cuidado durante, mas principalmente após a internação hospitalar. Resultados e 
discussão: o material empírico possibilitou colocar em discussão o cuidado, dando 
visibilidade às múltiplas dimensões da gestão do cuidado em saúde; o quanto ainda são 
operantes os protocolos disfarçados de cuidado, como acontece nos espaços 
hospitalares (o templo do sagrado), mas não só neles, pois esta lógica está instituída 
nos diferentes serviços e atores da instituição saúde; o quanto os usuários não são 
entidades fixas, pelo contrário, são coemergentes, inventam de forma contínua modos 
de existência, de cuidar e de ser cuidado, e com isto, a construção de mapas de cuidado 
pelo método da bricolagem, orientados por suas experiências, pelo seu agir 
autopoético. Conclusão: Muito mais do que tratar e monitorar a condição crônica, é 
preciso cuidar da, para e na vida; cuidar do sofrimento que esta condição pode impor. 
Um cuidado agenciado micropoliticamente, que aposte nos encontros que tenham a 
capacidade de escutar o outro para ampliar a potência de agir destes usuários, em 
busca de saídas que favoreçam o fluir da vida de forma múltipla e ao mesmo tempo 
singular. Uma aposta na ressurgência do cuidado como produção do comum, como 
uma reapropriação criativa dos fazeres e saberes e que foram, em grande parte, 
expropriados pelo saber biomédico e pela própria saúde coletiva, particularmente, em 
sua vertente preventivista. 

 
Palavras-chave: cuidado; doença crônica; relações interpessoais; necessidades de 
saúde; experiência de vida. 
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Abstract 

Purpose: Recognize the care going beyond the health assistance, giving visibility to 
the frictions and connections between biomedical care, which generally occurs in a 
more remarkable manner inside the hospital walls – as a “sacred space” – and the 
care itself – as an “unhallowed ground”, more multiple, more diffuse and more complex, 
which accentuates, mainly, after the hospital discharge. Método: trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, produzida em duas etapas: a primeira realizada em um Hospital 
de Urgência-Emergência (HUE) na região do Grande ABC, a partir da observação 
participante durante dez meses, com uso de diário de bordo para registro das 
dimensões micropolíticas do relacionamento entre usuários, acompanhantes e 
equipe. Na segunda etapa foram produzidas narrativas das Histórias da Vida de 
pessoas com condições crônicas que passaram por internação neste HUE. Os 
encontros ocorreram em locais escolhidos por elas e tiveram a intenção de 
compreender a sua experiência de cuidado durante, mas principalmente após a 
internação hospitalar. Method: this is a qualitative research, produced in two stages: 
the first is conducted in a Urgency-Emergency Hospital (Hospital de Urgência-
Emergência – HUE) in the Grande ABC area (São Paulo – Brazil), from the participant 
observation during ten months, with the use of a journal to register the micropolitical 
dimensions of the relationship between users, chaperones and team. In the second 
stage narratives were produced with the life-stories of people with chronicle conditions 
who were hospitalized in this hospital. The meetings occurred in in places chosen by 
them and had the intention of understanding their care experience during, but mainly 
after the hospitalization. Results and discussion: the empirical material allowed to 
put in discussion the care, giving visibility to the multiple dimensions of the health care 
management; how the protocols disguised as care are still operating, as it happens in 
hospital spaces (the temple of the sacred), but not only there, because this logic is 
instituted in the different services and actors of the health institution; how the users are 
not fixed units, on the contrary, they are coemergent, they invent continuously means 
of existence, of caring and being taken care of, and thus, the construction of maps of 
care using the method of bricolage, oriented by their experiences, by their autopoietic 
action. Conclusion: More than treating and monitoring the chronical condition, it is 
needed to care of, for and in the life; take care of the suffering this condition may 
impose. A micropolitically brokered care, which wages in the meetings that have the 
capacity of hearing the other to amplify the action potency of those users, searching 
for exits that favour the life flow in a multiple and at the same time singular manner. A 
wage in the resurgence of care as a production of the common, as a creative 
reappropriation of the doing/making and knowledges which were, at a great extent, 
expropriated by the biomedical knowledge and by the collective health itself, 
particularly in its preventivist form. 

Keywords: care; chronical diseases; interpersonal relations; health needs; life 
experience. 
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1 PREFÁCIO 
 

A tese que apresentamos é o resultado de vários movimentos e abalos 

decorrentes não apenas da própria opção epistemológica que compreende a ciência, 

não como uma maneira de responder de forma definitiva e extensiva às perguntas da 

investigação, mas pelas mudanças no campo da Pesquisa Matriz “Arranjos 

tecnológicos de gestão do cuidado em um Hospital de Pronto Socorro” (Cecílio et al., 

2016), a “nave mãe”, à qual este estudo se conectou inicialmente, para depois ganhar 

autonomia de voo e produzir outros caminhos. Mas, sobretudo, foram abalos pelas 

vidas que atravessaram a minha própria vida. No decorrer do doutorado engravidei, 

me tornei mãe. Meu orientador, Luiz Carlos de Oliveira Cecílio1, ao se aposentar, 

declinou deste papel. O cuidado com minha mãe, que me atravessou desde o início 

da minha juventude, como poderemos ver no capítulo ‘Onde tudo começa’, ganhou 

novos contornos e necessidades, pois agora também havia cuidado a ser produzido 

diretamente comigo de forma mais intensiva, ao mesmo tempo em que eu 

experienciava o cuidado com uma família ampliada pelo nascimento da Flora. 

Diante disso, vivi no corpo rupturas... perturbações (Maturana, Varela, 1995). 

Experienciei lutos: luto pela perda de capacidade funcional da minha mãe e, logo, de 

uma certa inversão de papeis mãe-filha; luto pela saída do Luiz da orientação, com 

quem eu compartilhava minha vida acadêmica e de afetos desde 2014; luto pela morte 

de Fênix – personagem principal desta tese; luto de mim mesma, pelas 

transformações viscerais e existenciais que a maternidade provoca. Ou seja, meu 

território existencial também mudou durante este processo de produção, meu desejo 

foi deslocado, o que impactou em alguns momentos na minha mobilização para esta 

produção. E o quanto isso também não acontece com o cuidado em saúde? O quanto 

os territórios existenciais dos trabalhadores também atravessam suas relações com 

os usuários, o que pode potencializar, mas também fragilizar o cuidado? 

Tudo isso associado a quase dois anos de pandemia da COVID-19, que 

suspendeu nossas vidas, nossos planos e que ainda nos assusta e nos assombra, tanto 

em sua dimensão individual quanto social, com mais de quinhentas e setenta mil mortes2. 

Além da tragédia pela perda de vidas insubstituíveis ou pelas sequelas prolongadas que 

 
1 No final de 2019 Luiz Cecílio se aposentou, foi quando Rosemarie Andreazza assumiu minha 
orientação. 
2 Dados de setembro de 2021. 
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esta doença provoca e que ainda estamos por enfrentar no sistema de saúde, além da 

catástrofe econômica e social, acirrada por um governo-pesadelo, a pandemia da 

COVID-19 nos coloca no lugar da impotência, do não saber, no lugar do imponderável. 

Com tudo isso, fui acompanhada por uma sensação de desmoronamento, de 

areia que escorre pelas mãos. Afinal, qual é a minha tese? Essa sensação me afetou 

durante quase todo o tempo da produção deste trabalho. Mesmo “ao ser encontrada 

pelo objeto” da tese, que é o cuidado em saúde, a sensação de desmanchamento e 

desterritorialização me deslocaram constantemente. Uma aventura violenta. 

 
É que, no momento em que alguém dá um passo fora do que já foi pensado, 
quando se aventura para fora do reconhecível e do tranquilizador, quando 
precisa inventar novos conceitos para terras desconhecidas, caem os 
métodos e as morais, e pensar torna-se, como diz Foucault, um “ato 
arriscado”, uma violência que se exerce primeiro sobre si mesmo (Deleuze, 
2010, p. 132). 

 

O sagrado dos nossos mantras e certezas parece não servir mais, como 

veremos a partir das narrativas da vida de três personagens que acompanhei (Barco, 

Senhor Máquina e Fênix), e ainda sou acompanhada devido às afecções que 

produziram em mim, nas suas travessias hospital-casa. Como diz Agamben (2009), é 

preciso profanar o sagrado. 

 
Isso significa que a estratégia que devemos adotar no nosso corpo a corpo com 
os dispositivos não pode ser simples, já que se trata de liberar o que foi 
capturado e separado por meio dos dispositivos e restituí-los a um possível uso 
comum. É nesta perspectiva que gostaria agora de falar-lhes de um conceito 
sobre o qual me ocorreu trabalhar recentemente. Trata-se de um termo que 
provém da esfera do direito e da religião [...]: profanação. Segundo o direito 
romano, sagradas e religiosas eram as coisas que pertenciam de algum modo 
aos deuses. Como tais, eram subtraídas ao livre uso e ao comércio dos homens 
[...] Sacrilégio era todo ato que violasse ou transgredisse esta especial 
indisponibilidade que as reservava exclusivamente aos deuses celestes (e 
eram então chamadas propriamente “sagradas”) ou inferiores (neste caso, 
chamavam-se simplesmente “religiosas''). E se consagrar (sacrare) era o termo 
que designava a saída das coisas da esfera do direito humano, profanar 
significava, ao contrário, restituir ao livre uso dos homens. [...] aquilo que 
foi ritualmente separado pode ser restituído pelo rito à esfera profana. A 
profanação é o contradispositivo que restitui ao uso comum aquilo que o 
sacrifício tinha separado e dividido (Agamben, 2009, p. 44-45, grifo nosso). 

 

Aqui está o desafio desta tese, que objetiva: reconhecer o cuidado indo além 

da assistência à saúde, da clínica biomédica e da gestão em saúde. Um cuidado que 

é constitutivo da nossa existência, mas que foi, em grande parte, capturado pelo saber 

biomédico. 
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Voltando aos abalos. O primeiro abalo surgiu quando, ao iniciar a Pesquisa 

Matriz, que tinha como objetivo geral analisar os processos de coordenação e gestão 

do cuidado em um Hospital de Pronto Socorro, já tínhamos uma mudança de governo 

municipal na cidade onde localizava-se o hospital a ser estudado. Mudança não 

apenas de coloração partidária, mas também da concepção de saúde, o que de fato 

influiu na própria organização e na política de saúde municipal de até então. Dos 

dispositivos a serem estudados, implantados anteriormente, quais se manteriam na 

nova gestão? Vejamos. 

Inicialmente acoplado à Pesquisa Matriz, o objeto da pesquisa dessa tese 

estava vinculado à minha experiência junto ao Departamento de Apoio à Gestão da 

Secretaria Municipal de Saúde deste município que se localiza na região do Grande 

ABC/SP. Trabalhei lá no período de 2011 a 2013, um momento em que eram 

experimentados arranjos de gestão e cuidado de forma efervescente e eu era uma 

das pessoas que compunha a equipe de implementação e acompanhamento dessas 

experimentações, a partir da gerência de humanização e gestão participativa. 

Além de uma clara diretriz técnica-política de qualificação do cuidado no 

Sistema Único de Saúde (SUS), o município dispunha de recursos financeiros que 

possibilitaram a ampliação e reestruturação da rede de saúde. Um dos dispositivos3 

mais importantes e transversais implementados nessa época foi a estratégia dos 

Apoiadores de Rede. Este município foi se tornando referência nacional, um 

laboratório do “SUS que dá certo”, uma rede que poderia ser considerada do tipo ideal, 

com uma equipe técnica robusta; com número de equipamentos de saúde compatíveis 

com a distribuição da população e passando por continuadas iniciativas de 

qualificação do processo de trabalho; com estratégias de articulação de rede que 

tinham o potencial de produzir um SUS cuidador. Mas, a despeito de todo o 

investimento realizado, algo parecia escapar desta contratualidade. Uma pergunta 

que eu frequentemente me fazia era: O que escapava? 

 
3 Para Foucault, o conceito dispositivo refere-se a: “(...) um conjunto decididamente heterogêneo que 
engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito 
e o não dito (...). O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos” (Foucault, 
1979, p. 244). Assim sendo, o dispositivo implica linhas de força que produzem deslocamentos na 
relação saber-poder. Da mesma forma, para Agamben (2011), o dispositivo tem função estratégica 
concreta e se inscreve, sempre, numa relação de poder, resultando do cruzando de relações de poder 
e relações de saber, podendo produzir novidades a partir deste cruzamento. 
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Estas experiências, que me constituíram pessoal e profissionalmente, também 

me moveram no campo da pesquisa. Há alguns anos componho o Grupo de Pesquisa 

de Gestão do Cuidado e o Trabalho e(m) Saúde, da área de Política, Planejamento e 

Gestão, filiado ao Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP). 

Comecei a participar no grupo quando se desenvolvia a pesquisa denominada  

“As múltiplas lógicas de construção de redes de cuidado no SUS: indo além da 

regulação governamental do acesso e utilização de serviços de saúde”, cujo produto 

final foi a produção do livro “Os mapas de cuidado: o agir leigo em saúde” (Cecílio; 

Carapinheiro; Andreazza, 2014). A Regulação Leiga, a Regulação Profissional, o Agir 

Leigo e os Mapas de Cuidado foram conceitos forjados pelos achados desta pesquisa, 

que trouxeram contribuições relevantes ao campo da Saúde Coletiva e me ajudaram 

em minha prática profissional. Me mantive no grupo e minha dissertação de mestrado4 

foi vinculada a outra pesquisa desenvolvida intitulada “A Atenção Primária em Saúde 

como estratégia para (re)configuração das Políticas Nacionais de Saúde: a 

perspectiva de seus profissionais e usuários” (Cecílio, Andreazza, 2015). Pude, nessa 

investigação, experimentar a potência de desenvolver uma pesquisa de forma 

ampliada, em composição com outros pesquisadores, o que qualifica as reflexões de 

ordem teórico-metodológicas e epistemológicas, formando e estimulando o 

amadurecimento do pesquisador. 

Para o doutorado decidi, em conjunto com meu orientador, à época, que 

também coordenava o grupo de pesquisa, dar continuidade a este modo de fazer 

pesquisa e vincular a minha investigação com a Pesquisa Matriz citada anteriormente. 

A potência de realizar uma pesquisa em composição com outra investigação é 

acompanhada por desafios de magnitude semelhante, em particular, equacionar o 

tempo da Pesquisa Matriz com o tempo da pesquisa de doutorado e circunscrever um 

recorte de investigação que tivesse alinhamento e, ao mesmo tempo, diferenciação 

com esta pesquisa. 

O Hospital de Urgência-Emergência (HUE) escolhido como campo da Pesquisa 

Matriz e que, a partir de agora, chamarei de Hospital Porto, é certificado como hospital 

de ensino. É o hospital de referência para o atendimento de urgência e emergência, 

atendendo tanto à demanda espontânea – hospital “porta-aberta” –, como à 

 
4 A dissertação “O cotidiano de trabalho de trabalho do ACS: trilhando caminhos entre prescrições e 
invenções” foi defendida em agosto de 2016. 
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referenciada pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), assim como aquela 

procedente das nove Unidades de Pronto-Atendimento (UPA - 24h) do município. 

De acordo com o projeto da Pesquisa Matriz: 

 
O critério para a escolha [do Hospital Porto] foi a constatação que este é um 
local onde vários dos arranjos tecnológicos propostos pela política de 
Qualificação da Atenção à Saúde (QUALISUS), incluído a adoção de 
dispositivos e arranjos da Política Nacional de Humanização (PNH), como o 
acolhimento com classificação de risco, estão implantados há algum tempo. 
Este aspecto aliado a complexidade e a demanda [do Hospital Porto] nos 
indicou que este seria um campo no qual poderemos, além de atingir o 
objetivo geral desse projeto que é o de analisar os processos de coordenação 
e gestão do cuidado em um Hospital de Pronto Socorro, contribuir para 
desenhos futuros de estudos de hospitais com tais características. 
Assumimos, portanto, quase como um pressuposto de que ele funcionaria 
como laboratório privilegiado de observação desses arranjos tecnológicos 
(Cecilio et al, 2016). 

 

Nesta pesquisa foram estudados dois arranjos tecnológicos: a Classificação de 

Risco (Protocolo de Manchester) e o Kanban. 

O Hospital Porto tinha como característica muito própria o esforço de fazer a 

articulação do Kanban, um arranjo tecnológico mais interno ao hospital, relacionado à 

gestão de leitos e de aprimoramento da gestão clínica com a rede de serviços loco-

regional. Neste equipamento, a estratégia do Kanban foi adotada em conformidade 

com uma equipe multiprofissional, no intuito de ampliar a responsabilidade dos 

sujeitos implicados no cuidado, na tentativa de diminuir a centralidade do médico na 

produção de respostas da gestão do cuidado do usuário. Buscou-se, no processo de 

implementação, uma maior articulação com a rede de serviços na tentativa de atender 

melhor às necessidades dos usuários e garantir a continuidade da atenção. Mas é 

importante não ignorar o aspecto relacionado à gestão dos leitos do Kanban, 

frequentemente associada à função de fazer o “leito rodar”, como diziam alguns 

enfermeiros do Hospital Porto. 

A implantação deste arranjo de gestão no Hospital Porto contou com a alta 

liderança como protagonista do processo, o que conferiu uma grande legitimidade 

para a tomada de decisão de processos de mudança intra-hospitalar forjadas pelo 

Kanban. Para conseguir a articulação “para fora” do hospital foi fundamental a aposta 

na atuação dos apoiadores de rede que tinham entre suas atribuições justamente 

acompanhar e estimular a criação de pontes, vínculos e circuitos entre o hospital e 

demais serviços de saúde, na perspectiva de garantir a articulação de rede. 
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Os efeitos da combinação desses dois arranjos, Kanban e a atuação dos 

apoiadores de rede, era o que a primeira formulação do projeto de doutorado buscava 

compreender. Esta escolha inicial partiu da compreensão de que investigar a 

produção de um novo dispositivo, com a pretensão de modificar a relação entre os 

serviços e que aposta na qualificação do cuidado, prezando pela integralidade e 

produção de rede – como parecia ser o caso do Kanban e dos Apoiadores de Rede 

no Hospital Porto – seria importante no sentido de produzir conhecimento que 

subsidiasse pesquisadores, gestores e trabalhadores na implementação de práticas 

que pudessem favorecer um cuidado pautado em necessidades integrais dos 

usuários, em particular, aqueles com condições crônicas. 

A aproximação com a rede de saúde fez com que, segundo um dos dirigentes 

do Hospital Porto5, o “hospital mudasse seu comportamento”, porque até então “o 

hospital não confiava na rede” e isto interferia inclusive no processo de alta. A partir 

da participação dos apoiadores no Kanban, foi possível fazer monitoramento dos 

usuários e “amarrações” para continuidade do cuidado a partir da alta hospitalar. 

 

Tinha uma fala fortíssima [no Hospital Porto] de que a rede era uma 
porcaria, que a rede não respondia pra nada e que os pacientes voltavam. 
E sempre a culpa ou era da rede que não cuidava direito, ou do paciente 
que não aderia, como se aderência fosse avaliada desse jeito [...]. Isso é 
importante pra ter conexão, porque senão o Hospital vai sempre se achar 
o excelente e vai desqualificar toda a rede (Superintendente do Hospital 
Porto à época da implantação do Kanban). 

 

Foi reforçado por este dirigente o quanto o Kanban foi progressivamente 

qualificando o processo de alta dos usuários, principalmente àqueles com condições 

crônicas: 

O paciente que estava internado, não todos, é claro que tem internações 
agudas que resolve ali, mas a grande maioria dos crônicos, crônicos 
agudizados, sem acompanhamento, perdidos, a gente já direcionava, claro 
que a Atenção Básica tinha que estar nesse circuito, mas [tentávamos 

 
5 Com a aprovação da Pesquisa Matriz, uma das primeiras atividades realizadas foram entrevistas 

com os atores-chave que implementaram o Kanban no Hospital Porto. Nesta ocasião, eles ressaltaram 
como aconteceu o processo de implantação do Kanban, as idas e vindas; as resistências iniciais da 
equipe, principalmente dos médicos, à este arranjo, o quanto que o protagonismo da superintendência 
na coordenação e condução das reuniões que aconteciam diariamente foi importante para sustentar a 
agenda; a potencialização do trabalho da equipe multidisciplinar fazendo frente ao poder médico na 
tomada de decisão; e a experimentação do Kanban de uma agenda interna ao hospital para um 
dispositivo de articulação de rede, o que foi possível pela entrada dos apoiadores. 
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agilizar porque] não dava pra por ele lá na fila da oftalmo, da cardio, da 
pneumo [como acontecia no encaminhamento feito pela AB], né? 
 

A oportunidade das equipes prestarem assistência de forma mais ampliada à 

pessoa internada a partir desta conjunção Kanban-Apoio parece ter feito com que 

outras estratégias pudessem ser acopladas neste espaço de discussão dos casos: 

 

Bebemos muito da fonte do que que é um Projeto Terapêutico Singular, trazendo 
algumas dimensões, que não é só a dimensão da doença, do nosológico, né? 
Traziam dimensões da necessidade pregressa, do risco que estava lá fora e que 
a gente não conseguiu olhar pra ele e que está desdobrando no risco atual... e 
também fazia uma convocatória pra que esse projeto tivesse uma consequência 
com o fora do Hospital (Diretor do Departamento de Atenção Hospitalar da SMS 
na época da implantação do Kanban). 
 

Sendo assim, o que se pretendia ofertar com a primeira formulação deste 

estudo era a análise micropolítica das múltiplas configurações que uma estratégia de 

gestão da clínica hospitalar pode assumir quando combinada com outras estratégias, 

como no caso da atuação dos apoiadores, uma perspectiva de produção de um 

cuidado compartilhado em rede. 

As entrevistas com estes gestores apontam para a possibilidade de uma 

reconstrução permanente dos serviços de saúde, abrindo a possibilidade para um outro 

jeito de produzir cuidado a partir da combinação de arranjos e, principalmente, da ação 

viva dos trabalhadores de saúde e dos gestores, mesmo nos serviços hospitalares, que 

têm como tradição uma maior normatização em protocolos, fluxos e arranjos de gestão 

mais rígidos. Mas será que, do ponto de vista dos usuários, os efeitos do Kanban foram 

percebidos da mesma forma? Os arranjos implementados para dentro e para fora do 

hospital realmente impactaram o cuidado intra e pós-hospitalar? 

Interessava-nos compreender também, a partir de uma abordagem crítica, se 

o modo de operar o Kanban e os Apoiadores na construção de rede para a alta 

hospitalar no município estudado de fato se configurava com a potência ressaltada 

pelos gestores-idealizadores da proposta. Esta intenção partiu de uma inquietação já 

enunciada de que, apesar do investimento, algo parecia não convergir com a fala 

destes gestores, ou seja, o Cuidado parecia não estar garantido com a utilização de 

tais estratégias, a intencionalidade e a implementação de arranjos não 

necessariamente o qualificam em um dispositivo que tenha a potência de transformar 

práticas. Com as observações realizadas no Hospital Porto e as narrativas de Barco, 
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Senhor Máquina e Fênix foi possível perceber o quanto a força do instituído 

atravessou e limitou estas mudanças pretendidas, deslocando ações de caráter 

inovador e com pretensões mudancistas na direção de um modo de operar normativo 

e prescritivo (Cecílio, 2007) e que tais mudanças, mesmo que experimentadas durante 

um certo tempo, podem não se sustentar, por mais bem intencionadas que sejam as 

suas formulações e, de fato, não se sustentaram. 

Considerando que o cuidado acontece no plano da micropolítica, no qual se 

produzem subjetividades e modos de agir e, portanto, modos de cuidar em 

composição com a macropolítica que lhe atravessa (Sundfeld, 2016), outra dimensão 

que seria considerada no projeto inicial dizia respeito justamente à sustentabilidade 

destes dois arranjos frente à mudança de gestão após as eleições municipais de 2016. 

No contexto de um novo governo, a conjunção Kanban-Apoio, uma aposta 

tecnopolítica da gestão anterior, alvo de muito investimento, mas ainda não 

consolidada, seria mantida ou assumiria novas configurações? 

A despeito da qualificação do processo de trabalho e cuidado com a inserção 

dos Apoiadores no Kanban, o que se observou, no decorrer dos primeiros meses da 

nova gestão foram mudanças substantivas na estratégia de gestão dos Apoiadores 

de Rede, em particular seu lócus de atuação e objetivos de seu trabalho. Quando 

iniciamos o trabalho de campo no Hospital Porto com a Pesquisa Matriz, realizei 

algumas entrevistas-teste para a pesquisa de doutorado com Apoiadores com os 

quais eu mantinha relações pessoais e/ou profissionais mais próximas, e que atuavam 

junto ao Kanban até então. Nesse momento tive a informação de que os Apoiadores 

foram transformados em equipes NASF, vinculados exclusivamente à Atenção Básica 

e, portanto, com outros papéis, não mais como articuladores de rede de uma forma 

mais ampliada, mas responsáveis por processos de trabalho e cuidado circunscritos 

ao território da Unidade Básica de Saúde (UBS). Uma transformação importante em 

relação ao seu estatuto de trabalho anterior. 

Diante da desconfiguração da proposta inicial de pesquisa, mas, ainda 

mobilizada pela experiência de cuidado de pessoas com condições crônicas que tem 

me acompanhado no decorrer da vida, a aposta foi transformar o projeto de doutorado 

em uma pesquisa usuário-centrada. Ele buscou compreender o cuidado nas suas 

múltiplas dimensões a partir da ótica do usuário e o seu agir, nomeado por Cecílio, 

Carapinheiro e Andreazza (2014) como “Agir Leigo”, em particular: como o usuário 

com condição crônica realiza a travessia hospital-domicílio, momento no qual um 
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conjunto de fragilidades e necessidades são postas de modo muito agudo? Como a 

maior ou a menor existência de redes de cuidado mais estruturadas, a maior ou menor 

articulação do hospital com tais redes, tem centralidade para a efetivação do cuidado? 

A intenção foi dar visibilidade às fricções e conexões entre o cuidado mais 

biomédico, que geralmente ocorre de forma mais marcada por dentro das paredes do 

hospital – como um “espaço sagrado” – e o cuidado de si – como “espaço profano”, 

mais múltiplo, mais difuso e mais complexo, que se acentua, principalmente, depois 

da alta hospitalar. Este é um momento em que, em tese, o usuário tem mais condições 

de forjar processos de autonomização, por não estar sob a égide do poder 

disciplinador e de regulamentação de condutas do Hospital. O que nos interessou foi 

a possibilidade de acessar diferentes saberes, afetos e práticas de cuidado, o que 

pode colocar em discussão a consigna de cuidado frequentemente utilizada pela 

Saúde Coletiva, tendo como objetivo geral analisar, a partir da experiência de pessoas 

com condições crônicas, como se produz o cuidado durante e após a alta hospitalar 

em um Hospital de Urgência-Emergência. Inspirada em Foucault, o que mobilizou este 

estudo, e que representa um desafio, são as práticas: 

 
O que quero analisar são as práticas, é a lógica imanente à prática, são as 
estratégias que sustentam a lógica dessas práticas e, por conseguinte, a 
maneira pela qual os indivíduos, livremente, em suas lutas, em seus 
afrontamentos, em seus projetos, constituem-se como sujeitos de suas 
práticas ou recusam, pelo contrário, as práticas que lhe são propostas 
(Foucault apud Castelo Branco, 2001, p. 243, tradução livre)6. 

 

O alinhamento desta investigação com a Pesquisa Matriz se deu com o 

aprofundamento de um dos seus objetivos específicos que era o de se aproximar da 

experiência de pessoas que passaram pela hospitalização no Hospital Porto. A ideia 

condutora do projeto foi percorrer desde dentro do hospital, a experiência de pessoas 

durante o período de hospitalização, buscando identificar aspectos da sua experiência, 

seus agires, em conexão com as outras dimensões do cuidado, necessárias para a 

garantia da continuidade e integralidade do cuidado e como (e se) produzem outras 

formas de cuidar-se após a alta hospitalar. Neste momento a investigação ganha 

autonomia, desprende-se da “nave mãe”, e a experiência do fazer-saber ganha força. 

A revisão bibliográfica realizada aponta a relevância e a complexidade da 

transição hospital-domicílio e que esta dimensão tem sido pouco estudada (Flesch, 

 
6 Essa citação de Foucault é do livro Dits et écrits (1994), cuja tradução eu não encontrei em português. 
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Araujo, 2014), embora a complexidade deste momento e o índice significativo de 

reinternações convoquem os pesquisadores a produzirem maiores conhecimentos e 

estratégias para o enfrentamento desta realidade. 

Além disso, os estudos sobre o pós-alta têm focado no autocuidado dos 

pacientes em relação às prescrições dos profissionais de saúde (Flesch, Araujo, 2014; 

Linn, Azzolin, Souza, 2016), sem levar em consideração as invenções, produções de 

mapas de cuidado que os usuários fazem no cotidiano para produzirem seu cuidado 

e lidarem com suas necessidades concretas, no geral, são mais complexas do que 

àquelas captadas pelas equipes de saúde. Isto porque partimos da perspectiva de que 

têm modos de produzir a continuidade do cuidado que não dependem apenas dos 

arranjos institucionais, questão também demonstrada por Carapinheiro (2001). 

O segundo abalo da tese foi, e é, termos produzido nesse caminho de idas e 

vindas dois movimentos distintos de aproximação ao objeto. No primeiro deles, a 

observação participante dos espaços de cuidado no Hospital do Porto, foi possível 

verificar como os usuários, mesmo “com suas vidas roubadas” pela internação 

hospitalar, protagonizam seu cuidado. Constroem explicações, observam, e 

modificam com maior ou menor sucesso o seu processo de cuidado, pois as relações 

de saber-poder aqui se expressam com vários dispositivos já conhecidos da 

assistência hospitalar de disciplinamento e de controle dos corpos, dos tempos e dos 

espaços. Entretanto, os pacientes criam tensão e ousam profanar o sagrado. 

O outro movimento também previsto da pesquisa matriz vai ao encontro dos 

usuários na sua travessia hospital-casa. Entrar em contato com os usuários em seus 

modos de andar na vida, em suas singulares histórias da vida, nos colocaram em outra 

dimensão epistemológica, pois a teoria potente que tínhamos produzido até então no 

grupo de pesquisa não parecia ser suficiente para analisar o material empírico que 

encontrávamos e nos atravessava. Os usuários-pesquisadores, nos afetaram, não só 

porque produzem conhecimento prático, mas também porque enunciam teorias a 

partir de seus distintos e singulares modos de existência. Abalam assim os nossos 

conhecimentos como profissionais de saúde, como pesquisadores da saúde coletiva. 

Os referencias potentes das dimensões da gestão do cuidado (Cecílio, 2009, 2011), 

dos mapas do cuidado e o agir leigo (Cecílio, 2014; Cecílio, Carapinheiro, Andreazza, 

2014) entre outros, precisam ser revisitados, pois eles também deixavam pontos 

cegos, pistas de que há algo a mais. Nem tudo poderá ser revelado, pois há sempre 

um inefável (Oliveira, 2021). 
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Nas histórias da vida dos nossos personagens o Hospital Porto some, desaparece, 

torna-se, como um porto, um lugar de ancoragem temporária, de passagem em suas 

existências. O objeto ainda fugidio, parece nos encontrar, ganha vida, cor e brilho próprio. 

Estamos longe da nave mãe. Há uma outra investigação em produção. 

Nossa dúvida então: manter ou não no texto da tese a discussão sobre a 

internação, fruto de observação participante no Hospital Porto? Colocá-lo como 

anexo? Produzir um artigo sobre este primeiro movimento7? Simplesmente tirar? Por 

fim, resolvemos mantê-lo, na parte nomeada “Segundo Movimento: O processo de 

Internação no Hospital Porto”, pois ele retrata o hospital contemporâneo, como lugar 

reconhecido como um espaço sagrado da biomedicina nas práticas de saúde. 

Desta forma, é possível ler esta tese a partir de movimentos distintos, mas eles 

se entrecruzam e nos ajudaram a pensar o cuidado em saúde em sua dobra entre o 

sagrado e profano, a partir das experiências de pessoas que vivem com condições 

crônicas de saúde. 

   

 
7 Este artigo será produzido como desdobramento de um trabalho apresentado no 4º Congresso 
Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde (ABRASCO) em março de 2021, intitulado 
“Investigações (PPSUS) sobre Atenção Hospitalar: uma abordagem micropolítica sobre produção do 
cuidado e protagonismo dos usuários”. 
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PRIMEIRO MOVIMENTO: A aproximação ao objeto 
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2 ONDE TUDO COMEÇA 
 

O ano é 2002. Um dia comum. No momento que cruzei a esquina, voltando da 

faculdade recém-ingressada, vejo uma movimentação estranha na porta de casa. Dois 

homens, com uniforme do supermercado que ficava na rua debaixo, aguardavam para 

dar a notícia que mudaria a vida do meu núcleo familiar e as minhas escolhas de vida 

futura. Quando cheguei, ambos me olharam meio sem jeito e, com uma expressão 

pesarosa, me contaram que minha mãe “tinha caído em frente à banca de verduras, 

desacordada” e foi levada pela ambulância para o Pronto Socorro Municipal (PSM). 

Foi um choque! Eu ainda era uma jovem de dezoito anos, cheia de sonhos, com uma 

vida sem muitos compromissos e de repente, me vejo diante de um assombroso medo 

da morte, de perder a minha referência de vida, de amor e de cuidado8. 

Quando cheguei no PSM, fui ao encontro dela, que já estava acordada, mas 

confusa, com uma expressão física que eu não reconhecia. O enfermeiro ou médico 

responsável – não consegui reconhecer e ele também não se apresentou – chegou 

dizendo que ela estava bem, que possivelmente tinha tido “um ataque histérico” 

porque seu exame físico estava com os “parâmetros normais”, disse, ainda, que ela 

estava em observação e possivelmente teria alta nas próximas horas. Perguntou se 

ela já tinha tido algum “ataque” parecido antes e que possivelmente ela estava 

querendo “chamar a atenção”. Mas eu não enxergava “normalidade” naquele olhar 

distante e na sua expressão embotada que parecia não reconhecer onde estava e 

quem eu era. Pouco tempo depois – se não me falha a memória – a sua face ficou 

ainda mais estranha, o desvio de canto de boca e perda de tônus muscular já se 

mostravam evidentes. Resolveram fazer novos exames. Diferente do “diagnóstico” 

dado em tom pejorativo pelo profissional de saúde que a acompanhava até então, 

detectaram um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e um aneurisma. 

Ela não teve alta, foi transferida para o setor de internação naquele mesmo dia. 

Lembro-me da primeira conversa com a neurocirurgiã que foi acionada para atendê-

la. Ela me chamou para uma sala apertada dentro do PSM, me cumprimentou 

rapidamente e disse na lata: “Olha, a sua mãe está com um problema grave, está com 

uma bomba relógio na cabeça, corre risco de morte e temos que fazer um exame com 

 
8 Meus pais se separaram quando eu tinha cinco anos e minha mãe assumiu os cuidados dos dois 
filhos sozinha, se tornando, como muitas, uma mãe solo. 
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iodo para avaliar as condições cirúrgicas de clipagem do aneurisma, que também é 

muito arriscado e pode ser que ela não saia da mesa [do procedimento]. Você autoriza 

fazer?” Além da sensação de céu desabando, as suas palavras embaralhavam na 

minha cabeça, não conseguia compreender bem o que ela estava dizendo, senti-me 

refém e totalmente incapaz de tomar uma decisão como aquela: arriscar a vida da 

minha mãe ao optar por não fazer o tal exame, mas ao mesmo tempo correr o risco 

de perdê-la “na mesa” ao decidir que a médica deveria realizá-lo. Nenhum outro 

subsídio ou apoio foi oferecido para esta decisão. Nenhum acolhimento para uma filha 

que, desamparada, chorava na sala pela dor da perda iminente e se sentindo 

responsável por algo que não fazia ideia de como resolver. 

Na época eu cursava o primeiro ano de Psicologia e tinha um professor médico 

neurocirurgião da disciplina de neuroanatomia, que eu admirava pela serenidade e 

competência que demonstrava na área. Resolvi procurá-lo. Expliquei a situação e 

perguntei se ele poderia assumir o caso da minha mãe. Com o seu aceite, pedi 

transferência do PSM para um Hospital do convênio que tínhamos e em que ele 

atendia. Ele me explicou detalhadamente como seria o exame e quais os próximos 

passos, me senti confiante. Com o resultado em mãos a cirurgia foi agendada. Minha 

mãe passou longas horas na mesa de operação, aguardei durante todo o tempo na 

recepção para ter notícias. Assim que finalizou, ele veio falar comigo, contou como foi 

o processo da cirurgia, como seriam as próximas horas, os próximos dias e a 

expectativa de recuperação. Todos os dias ele visitava minha mãe na UTI, conversava 

de forma atenciosa com ela. Nos primeiros dias ela não me reconheceu, estava 

bastante abatida, por muitas vezes ele me acolheu, pessoalmente ou por ligações 

telefônicas, tentando sempre se certificar de que eu estava compreendendo o que ele 

dizia e se tinha dúvidas em relação ao lento processo de recuperação que estava por 

vir. Nos sentimos cuidadas. Minha mãe, depois da alta e até os dias de hoje, fala do 

amor e gratidão que tem por este médico. Durante muitos anos ela foi acompanhada 

por ele, mesmo depois que ele saiu do convênio, mesmo depois da “alta neurológica”, 

ela decidiu pagar as consultas para continuar sob seus cuidados, adotando-o como 

seu médico de referência. Nas consultas, o que mais ele perguntava e orientava era 

sobre a vida e não sobre a doença, “prescrevia” que ela tentasse se envolver com 

coisas que lhe dessem prazer e que com isso manteria “a sua saúde em dia”. 

Para além do acompanhamento médico, a recuperação da minha mãe 

demandou diferentes intervenções multidisciplinares, em particular da fisioterapia e 
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psicologia, dado que ela entrou em intenso sofrimento psíquico pela perda de 

funcionalidade e do emprego, o que ela associava a um sentido de vida9. Recordo-me 

das minhas buscas solitárias por estes serviços através de redes informais, uma vez 

que não tínhamos recursos financeiros para pagar, o convênio não dispunha e o SUS 

municipal tardava em dar respostas; da dificuldade que era fazer uma escala de 

revezamento entre cuidadores da família para apoiá-la em atividades da vida diária 

quando eu precisava me ausentar; das transgressões em relação à prescrição médica 

e toda uma produção de agires buscando atender melhor o que eu entendia 

intuitivamente como um bom cuidado. 

Com o passar dos anos ela foi restabelecendo o que costumamos chamar de 

saúde, fisicamente a sua recuperação foi surpreendente, como o próprio médico 

exaltou. Faz acompanhamento do diabetes mellitus, ignorando quase todas as 

orientações de restrição prescritas pelo médico que atualmente a acompanha e com 

o qual ela não estabeleceu vínculo, o que faz com que a sua glicemia esteja 

frequentemente descontrolada, e também toma medicação anti-hipertensivas. Mas o 

que me chama a atenção é que ela parece ter assumido o status de doente para 

acompanhá-la pela vida afora, com uma dificuldade de reencarnar o protagonismo 

que tinha antes da doença e produzir um modo de andar na vida mais criativo, de 

prazeres, como orientou seu médico “predileto” e com o qual ela não tem mais relação, 

e menos desértico.10 

Esta experiência como cuidadora me marcou por toda a vida. Quando terminei 

a graduação em Psicologia, decidi prestar o Aprimoramento em Psicologia Hospitalar 

no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP), foi assim 

que me mudei para São Paulo em 2008. No HC-FMUSP concentrei minhas atividades 

de aprimoranda no Núcleo de Atendimento Domiciliar Interdisciplinar (NADI), que 

atende prioritariamente pessoas com doenças crônicas graves, na sua maioria idosos. 

A minha atuação no NADI foi importante, dentre outras coisas, para consolidar 

a minha compreensão do quão complexas e multifacetadas são as necessidades de 

saúde; as diferentes dimensões do cuidado após uma alta hospitalar, em particular 

 
9 Depois que terminou a licença de saúde, minha mãe chegou a retornar para o trabalho, ela desejava 
muito retornar à vida de antes, como se isso fosse possível, mas foi convencida pelo departamento 
pessoal da instituição em que trabalhava a se aposentar, o que impactou sobremaneira a sua vida. 
10 Eu escrevi esta narrativa há bastante tempo. Hoje me dou conta do quanto esse julgamento de uma 
vida desértica pode ter relação com um modo prescritor de analisar o outro que ainda me habita, daquilo 
que eu considero importante para se ter uma vida saudável e feliz, como se minha mãe também tivesse 
que sustentar esse modo de viver. 
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para pessoas que demandam este cuidado continuado longitudinalmente, como é o 

caso das doenças crônicas, e a necessária rede de apoio para que estas pessoas 

sejam atendidas em suas necessidades. 

Quando terminei o Aprimoramento, trabalhei em um serviço de Home Care, no 

período de 2009 a 2011, novamente acompanhando a invenção de múltiplos 

percursos e produção de redes tecidas por pessoas com doenças crônicas e pelos 

seus cuidadores. Pude compreender o quanto ter um cuidador, particularmente 

quando se trata de uma doença crônica grave, que geralmente é acompanhada por 

uma perda drástica de autonomia, pode ser um divisor entre o cuidado e o descuidado. 

Estas diferentes experiências, portanto, me possibilitaram acessar algumas 

camadas do que chamamos de cuidado, na sua perspectiva do acesso, da oferta de 

tecnologias e o quanto a falta desses elementos impacta nas condições de vida das 

pessoas com cronicidade, mas também compreender que o cuidado pensado apenas 

pela via do acesso e procedimentos biomédicos pareciam ser insuficientes. A partir 

daí a inquietação sobre o sentido da palavra cuidado passou a me acompanhar. No 

campo da saúde frequentemente a palavra Cuidado é utilizada como sinônimo de 

acesso, mas ofertar é cuidar? O que poderia ser considerado um bom cuidado? Afinal, 

o que é o Cuidado? 
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3 AS IMPLICAÇÕES POSTAS NA MESA E O OBJETO FUGIDIO 
 

As experiências relatadas até aqui são importantes para compor o exercício da 

análise de implicação e para a própria construção do objeto. Sou uma pesquisadora 

posicionada no campo estudado, tanto por minha identidade política e ideológica, 

como por ter atuado na coprodução do campo e por ter tido experiências profissionais 

e afetivas com este objeto. Atesto a minha posição de não neutralidade neste estudo, 

em particular pelo meu tríplice estatuto pesquisadora-trabalhadora-militante do SUS, 

como apontado por Cecílio (2014), ou melhor, um quádruplo estatuto, 

usuária/cuidadora-pesquisadora-trabalhadora-militante do SUS. A esta relação com 

as diferentes instituições que atravessam os indivíduos, e nesse caso, a 

pesquisadora, e causam efeitos, mesmo que aparentemente imperceptíveis, a Análise 

Institucional chama de implicação, e demandou constante reflexão. 

Segundo Abrahão et al., a análise de implicação é: 

 
Uma análise que se amplia no movimento de produção do sujeito em ato e 
de suas afecções, pertença, referências, motivações, investimentos libidinais, 
bem como das relações de saber-poder sempre produzidas nos encontros 
entre o pesquisador e seus objetos. Aqui se abre espaço para a experiência, 
para o exercício de produzir um conhecimento interessado, implicado na 
transformação de práticas e saberes que, por exemplo, prescrevem formas 
universais de se andar a vida (Abrahão et al., [s.d.], p. 134). 

 

Esta questão também é abordada por Barros e Silva (2013) quando afirmam 

que, na pesquisa com orientação cartográfica – referencial que este estudo adotou 

como uma das inspirações epistemológicas e metodológicas –, o pesquisador deve 

apropriar-se da atividade cartográfica como fenômeno a ser estudado. Pois, não 

somente os dados de pesquisa, mas também a atividade do próprio pesquisador deve 

ser analisada, visto que para esta abordagem a pesquisa produz não apenas o campo, 

mas também o próprio pesquisador. 

O grupo de pesquisa com o qual eu me vinculo teve importância central nesta 

condução. Com uma agenda de encontros quinzenais, este grupo tem como 

característica ser heterogêneo, com pesquisadores de diferentes vinculações com o 

SUS e inserções acadêmicas: gestores de serviços; trabalhadores da assistência –

inclusive do próprio Hospital Porto, que foram convidados para compor o grupo à 
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época, no sentido de aumentar a lateralidade11 da pesquisa; docentes e 

pesquisadores da UNIFESP, que há mais de uma década desenvolvem pesquisas no 

SUS. É um espaço importante e estratégico para discussões de ordem teórico-

metodológicas e epistemológicas e análise das implicações dos pesquisadores. Os 

encontros de pesquisa também se constituíram enquanto um arranjo de conexão, um 

território fronteiriço que fez intersecção entre a pesquisa matriz e a potente produção 

coletiva que dela derivou, e com a minha pesquisa, com suas reflexões e produções 

singulares, principalmente na primeira etapa da investigação. 

As filiações, as histórias dos participantes da pesquisa e minhas memórias 

afetivas me atravessaram e produziram efeitos em mim e na condução da 

investigação. Não à toa que diferentes pesquisadores produzem diferentes pesquisas, 

mesmo que tenham o mesmo ponto de partida. É na interação entre sujeitos que a 

pesquisa se produz, e portanto, ao se pesquisar se produz teoria, mas também o 

campo, assim como o próprio objeto. 

A discussão sobre campo-tema, proposto por Spink (2003), traz contribuições 

significativas neste sentido, ao afirmar que o campo não é um lugar onde o 

pesquisador se propõe a pesquisar, a coletar dados e analisar, “o campo não é mais 

um lugar específico, mas se refere à processualidade de temas situados” (Spink, 

2003, p.18). Na pesquisa “[...] ao relatar, ao conversar, ao buscar mais detalhes, 

também formamos parte do campo; parte do processo e de seus eventos no tempo” 

(Spink, 2003, p.25). Para este autor, o campo de pesquisa começa com a vinculação 

do pesquisador com o tema. 

Abordagens como a Sociologia Reflexiva (Melucci, 2005) e a Cartografia 

(Passos, Kastrup, Escócia, 2009; Passos, Kastrup, Tedesco, 2014) foram elementos 

epistemológicos e metodológicos considerados nesta pesquisa e mantém coerência 

com esta discussão. Em particular, no que se refere ao reconhecimento da não 

neutralidade na pesquisa, uma vez que o pesquisador faz parte, produz e modifica o 

campo de pesquisa; que o ato de pesquisar abre para outras questões de pesquisa, 

não por acaso o problema de pesquisa foi sendo recolocado em diferentes momentos 

da pesquisa. Partimos do entendimento de que o objeto caminha junto com a própria 

 
11 No início da pesquisa matriz uma interlocutora do Hospital Porto, a mesma que nos recebia durante 
as observações no Hospital, participava dos encontros quinzenais. No decorrer da pesquisa sua 
participação foi ficando esporádica, justificada por excesso de trabalho, até a ausência total do meio 
para o final da investigação. 
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pesquisa; é quase fugidio, pois ele se desloca, desfoca, visibiliza novas camadas, se 

esconde... Portanto, não tivemos a pretensão de responder de forma definitiva e 

extensiva às perguntas da investigação, o que se buscou foi a abertura para que o 

devir-pesquisador pudesse atravessar e ser atravessado pelo processo de pesquisar 

(Ferigato, Carvalho, 2011), dando visibilidade à construção processual da pesquisa. 

Um instrumento importante para visibilizar este processo é o chamado diário 

de campo. Lourau (1993), ao analisar diários de etnólogos e sociólogos, discute sobre 

a sua condição “fora do texto”, que de certa forma impede a publicização de tais diários 

pelo risco de revelarem os “segredos” da pesquisa. “Tais textos relevam as 

implicações do pesquisador e realizam restituições insuportáveis à instituição 

científica. Falam sobre a vivência de campo cotidiana e mostram como, realmente, se 

faz a pesquisa. E é isso que não se deve dizer ou mostrar” (Lourau, 1993, p. 39). Este 

autor enfatiza que a intimidade é uma categoria refutada pela ciência, pelo menos 

àquelas filiadas ao paradigma positivista. 

Podemos falar aqui também do cuidado: como deslocar a ideia do cuidado ao 

sermos profissionais de saúde, militantes do SUS12, do campo da Saúde Coletiva? Como 

suportar que “nosso prédio” de saberes pode ruir? Ou tremer? Como desterritorializar 

para, de fato, nos inundarmos de novas línguas? Sem que tenhamos respostas a dar? 

Soluções prescritivas que repetem ad nauseam receituários desbotados. 

Minha implicação, me conectou com outros personagens dessa tese, em 

particular, pela sua ação solitária, que ao ser de todos, também me jogou novamente 

na minha juventude tendo que enfrentar solitariamente decisões de vida e morte. Mas 

me conectaram também com a experiência da produção de vida, com a maternidade, 

com a potência de me inundar de novos e impensados modos de existência. Pessoas 

que me instigavam e algumas vezes me incomodavam com uma intimidade 

profundamente fugaz, que adentravam na minha vida, sem assinar o termo de 

consentimento livre esclarecido. 

Contrapondo ao paradigma positivista, nos preocupamos nesta tese em expor 

vicissitudes desta relação pesquisador-pesquisado que produziu e recompôs 

 
12 Desde a minha inserção como trabalhadora do SUS estive inserida em espaços de militância 
institucional do SUS, como membro da diretoria da Associação Paulista de Saúde Pública (APSP); 
conselheira municipal e estadual de saúde do seguimento trabalhador no Conselho Estadual de Saúde 
(CES-SP). Neste período, além de participar de diversas comissões, também atuei como relatora geral 
da 7ª Conferência Estadual de Saúde (em 2015), assim como relatora da 15ª Conferência Nacional de 
Saúde (no ano de 2016), acompanhando por outra instância do SUS as potências, as disputas, os 
pactos e as capturas da macropolítica da saúde pública brasileira. 



20 

 

caminhos durante a investigação. A proposta é apresentar uma “Tese Suja”, expondo 

e colocando em análise elementos geralmente desprezados em estudos acadêmicos, 

textos que, em sua maioria, aparentam uma certa linearidade de produção do campo. 

Da mesma forma, para a organização deste trabalho também nos esforçamos em 

apresentar a pesquisa em sua processualidade, evitando discriminar os momentos de 

coleta, criação e análise, porque acreditamos que tais processos aconteçam de forma 

simultânea e codependente. 

A intenção é expor o mundo que fica de fora (Pozzoli, Cecílio, 2020) da 

produção científica, qual seja, os interstícios da pesquisa, seus bastidores, não 

apenas valorizando caminhos percorridos, mas também os descaminhos. Uma 

produção impregnada de idas e vindas, de tentativas frustradas que culminaram em 

outras escolhas, em abandonos de rotas, em novas descobertas, em acasos, na 

tentativa de não reduzir a tese a uma entidade estática. Ou seja, assumimos também 

uma tese narrativa, que conta as idas e as vindas, como apresentado no prefácio. 

Podemos nos inspirar na analogia utilizada por Castilho (“Unicamp - Sala de 

Imprensa”, [s.d.]) ao tratar da língua escrita e falada: 

 
Costumo usar a seguinte comparação para distinguir a língua escrita da 
falada. Quando você olha um prédio pronto, se você não é familiarizado com 
a nossa sociedade urbana, você fica se perguntando como foi possível 
construir aquilo. Mas se você olha o prédio em construção, com os seus 
andaimes armados à volta, você entende como surgiram as paredes e o 
telhado de um prédio de apartamentos, por exemplo (“Unicamp - Sala de 
Imprensa”, [s.d.], p. 7).  

 

O que pretendemos na tese é expor os andaimes do prédio-tese, mais do que 

seu edifício pronto, um rascunho que subsidia e convive com a versão final, como 

argumenta Castilho. 
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4 PRÁTICAS DE SAÚDE E CUIDADO: DUAS FACES DA MESMA MOEDA? 
 

Historicamente associado à figura da mulher que tinha como dever cuidar com 

devoção dos seus, o Cuidado até a Idade Média era de responsabilidade familiar, um 

saber prático passado de geração a geração e restrito ao contexto privado, questão que 

começou a se modificar com a fundação dos primeiros hospitais, quando o Cuidado 

passa progressivamente a ser exercido também na esfera pública. Assim, as práticas 

de cuidado, com frequência focalizadas no campo da saúde, são consideradas as mais 

antigas práticas da história da humanidade, constitutivas da vida humana. 

Caracterizado como um apoio social intenso indispensável para a sociedade, o Cuidado 

é um influenciador da vida coletiva (Contatore, Malfitano, Barros, 2019). 

As práticas de cuidado de incumbência da mulher da família vão sendo 

progressivamente endereçadas às mulheres consagradas que atuavam em instituições 

asilares, o hospital embrionário. Esta transição que vai do fim da idade média até o 

século XIX, passa associar a doença ao pecado e a cura à penitência, vinculando o 

corpo a um corpo sofredor, que deveria ser cuidado a partir da lógica da salvação 

religiosa (Barbosa, 2014). Portanto, até então o hospital não era uma instituição médica, 

assim como a medicina não habitava o espaço hospitalar. Os primeiros hospitais 

possuíam um caráter caritativo, de cunho religioso, de assistência aos pobres e 

desvalidos e não um meio de cura. Caracterizava-se também enquanto um instrumento 

de separação e exclusão, com a função de isolar os pobres que poderiam apresentar 

um perigo potencial de espalhar doenças na cidade. Os doentes eram assistidos 

material e espiritualmente em seu leito de morte, enquanto os responsáveis por esta 

assistência, através da caridade vislumbravam sua salvação eterna (Foucault, 1979). 

Com a ampliação de demandas socioeconômicas a partir do mercantilismo, iniciou-

se um processo de reorganização dos hospitais. No entanto, o foco não foi a preocupação 

com o tratamento das pessoas doentes, a sua recuperação, mas diminuir o impacto 

negativo que o hospital causava, em particular a desordem e a mortalidade nestes 

espaços. No mercantilismo o preço do homem passa a valer mais e aumenta a demanda 

por sua mão de obra. “É nesta época que a formação do indivíduo, sua capacidade, suas 

aptidões passam a ter um preço para a sociedade” (Foucault, 1979, p. 104). 

O hospital passa a ser reordenado não por uma técnica médica, mas política, 

através da tecnologia disciplinar. Rege-se uma multiplicidade de seres individuais, através 

de procedimentos de separação, de serialização, de observação constante. Corpos 
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vigiados e registrados, são essas algumas atividades que vão permitindo que o hospital se 

medicalize. Paralelamente, o saber médico também vai se transformando, deslocando a 

intervenção médica para o meio que circunda doença e não só na atuação frente ao 

episódio de crise da doença como a medicina vinha se desenvolvendo até então. 

Para Foucault: 

 
Esses dois fenômenos distintos em sua origem [reorganização do hospital de 
um lado e da medicina de outro], vão poder se ajustar com o aparecimento de 
uma disciplina hospitalar que terá por função assegurar o esquadrinhamento, 
a vigilância, a disciplinarização do mundo confuso do doente e da doença, 
como também transformar as condições do meio em que os doentes são 
colocados. Se individualizará e distribuirá os doentes em um espaço onde 
possam ser vigiados e onde seja registrado o que acontece; ao mesmo tempo 
se modificará o ar que respiram, a temperatura do meio, a água que bebem, o 
regime, de modo que o quadro hospitalar que os disciplina seja um instrumento 
de modificação com função terapêutica (Foucault, 1979, p. 108). 

 

À medida em que o hospital passa a intervir no corpo adoecido, no órgão 

avariado, fazendo com que este estabelecimento se torne um instrumento de cura e 

o espaço hospitalar um instrumento terapêutico, o médico vai assumindo a autoridade 

sobre o processo de saúde e doença; lugar ocupado anteriormente por religiosos, 

engendrando padrões de normalidade e desqualificando o saber pessoal e religioso 

(Andrade, Givigi, Abrahão, 2017; Foucault, 1979). 

A institucionalização do cuidado pelo hospital é um resgate de caráter histórico, 

mesmo que de forma breve, importante para compreendermos como foi sendo produzida 

a hegemonia biomédica nas práticas de cuidado. Elas foram progressivamente 

operacionalizadas a partir de tecnologias de um saber-poder. Passaram a ganhar uma 

ampliação e aceitação que contrapõe à perspectiva sociológica que identifica o cuidado 

como um modo de agir resultado de redes sociais de sujeitos. A tal ponto que é possível 

ver que a assistência à saúde, a intervenção nos corpos para a cura ou o 

restabelecimento de uma dada normalidade funcional, inegavelmente importante para a 

sobrevivência humana, passa a ser compreendida como cuidado. 

Ou seja, importa reafirmar que a partir do momento em que mulheres 

consagradas passam a ser responsáveis pelo cuidado dos sofredores, e que o 

hospital surge enquanto um lugar de retaguarda para pessoas desassistidas no leito 

de morte e, posteriormente, a organização do hospital enquanto uma instituição 

terapêutica, o cuidado deixa de ter um caráter positivado de prazer, satisfação e 

preservação da vida numa perspectiva mais ampla. Ele passa a ser supervalorizado 
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como um ato de recuperação do corpo diante de uma doença, de um órgão que 

precisa ser restabelecido, um corpo cindido e não como um modo de agir que é 

produzido a partir da experiência das relações sociais que permitiriam a expressão do 

ser e o do seu desenvolvimento (Barbosa, 2014). 

Com a medicalização do hospital, uma nova tecnologia de poder passa a 

operar. A biopolítica tem início na ampliação e diferenciação da tecnologia disciplinar. 

Ao passo em que a disciplina gere corpos individuais, a biopolítica, se dirige à massa 

global do homem-espécie e a administra por meio de um conjunto de processos 

biológicos. Se torna atividade do Estado, ações de poder sobre a vida biológica dos 

indivíduos, da sociedade, da espécie humana como um todo (Foucault, 1988). 

Vale lembrar que a Medicina, conforme descrita por Foucault, inaugura-se enquanto 

medicina social. Tem início a partir de intervenções de vigilância e médicas a nível de 

Estado com vistas à salubridade e higiene social, exercendo um controle médico da 

população, “uma medicina que é essencialmente um controle da saúde e do corpo das 

classes mais pobres para torná-las mais aptas ao trabalho e menos perigosas às classes 

mais ricas” (Foucault, 2011, p. 97). Tomada como técnica geral da saúde, a medicina: 

 
[...] assume um lugar cada vez mais importante nas estruturas administrativas 
e nesta maquinaria de poder que, durante o século XVIII, não cessa de se 
estender e de se afirmar. O médico penetra em diferentes instâncias de 
poder. [...]. E constitui-se, igualmente, uma ascendência político-médica 
sobre uma população que se enquadra com uma série de prescrições 
que dizem respeito não só à doença mas às formas gerais da existência 
e do comportamento (Foucault, 1979, p. 202, grifo nosso). 

 

A higiene pública se constitui na própria raiz do saber e campo de intervenção 

da biopolítica ao proporcionar a centralização da informação e a coordenação das 

ações sobre a natalidade, a mortalidade, a morbidade e a incapacidade, servindo à 

lógica da produção capitalística em emergência: assim o indivíduo passa a produzir 

mais e a estar menos suscetível às endemias e outros efeitos que podem padecer o 

corpo e causar interferência negativa sobre suas funções no trabalho e na sua 

produção. A reestruturação do hospital enquanto instituição terapêutica, lócus 

privilegiado da biomedicina, que tem, por primazia, um caráter de vigilância e de 

regulamentação da vida, são aliados fundamentais da biopolítica. Como afirma 

Foucault (1979, p. 80): “[...] a medicina é uma estratégia bio-política”. 

A biopolítica define, pelo menos parcialmente, para além do modo pelo qual 

somos governados, o modo como pensamos política e refletimos sobre nós mesmos. 
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Em entrevista, Daniele Lorenzini ressalta que “o poder disciplinar e biopolítico funciona 

principalmente de maneira automática, invisível e perfeitamente ordinária” (Moura, 

2020, sem paginação), tornando-o mais perigoso quando justamente não o 

percebemos. Somos sujeitos dóceis e obedientes. “O poder biopolítico não é (apenas) 

exercido em nossas vidas do ‘exterior’, por assim dizer, mas faz parte do que somos, 

de nossa forma histórica de (produção de) subjetividade, no mínimo, pelos últimos 

duzentos anos” (Moura, 2020, sem paginação). 

Barbosa (2014) salienta, a partir dos estudos de Michel Foucault, que a 

centralidade dos cuidados hospitalares no doente em sofrimento e o objeto da 

Medicina – cada vez mais tecnicista – localizado no corpo portador da doença que 

deveria ser diagnosticada e tratada, contribuiu para uma sobrevalorização dos 

cuidados curativos, obstaculizando a escuta do doente em sua subjetividade. 

O tecnicismo e instrumentalidade do cuidado, orientado pela doença, também 

estabeleceu novas formas de relações sociais entre doentes e “especialistas” da 

biomedicina, fazendo com que se fortalecesse a hierarquia entre os que sabem e os 

que não sabem, deslegitimando o posicionamento e questionamento do doente sobre 

o seu processo de saúde-doença. Favorecendo a entrega de suas vidas àqueles que 

sabem por eles – os detentores dos saberes sagrados –, fazendo com que perdessem 

o direito sobre o próprio corpo e, por consequência, sua autonomia no tratamento e 

em seu modo de existência (Barbosa, 2014; Martins, 2004). A Medicina tradicional, 

ainda hoje, sustenta um ideal de saúde, a partir do seu saber-poder, valendo-se de 

uma legitimidade técnica-científica universalizante, que medicaliza a vida e associa a 

saúde como uma ausência de doença ou como eliminação do sintoma biológico. 

O modelo tradicional da biomedicina, que prescreve condutas universalizantes, 

normatizando o que entende ser o melhor para a pessoa em sofrimento, tem 

demonstrado fragilidades. Diferentes estudos têm apontado que os mesmos 

tratamentos aplicados em pessoas diferentes com o mesmo problema de saúde têm 

efeitos distintos. Ou seja, as pessoas reagem de forma singular em relação a 

diagnósticos anatomopatalógicos semelhantes. Estes achados também: 

 
(...) vem demonstrar a fragilidade implícita da ideia de que cuidado e qualquer 
resultado positivo advindo de suas ações podem ser representados apenas 
pela esfera técnica/tecnológica da assistência à saúde (Contatore, Malfitano, 
Barros, 2019, p. 8). 
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Ainda que se reconheça a importância desta dimensão, elas não atuam 

isoladamente. O cuidado, portanto, precisa ser pensado em suas dimensões macro e 

micropolíticas e no reconhecimento da sua dimensão subjetiva e estas são disputas 

que a Saúde Coletiva, enquanto campo de conhecimentos e de práticas de 

enfrentamento a um modelo exclusivamente biologicista, tem buscado pautar, visando 

a consolidação e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O esforço de pensar o cuidado sob a perspectiva da Saúde Coletiva demanda, 

portanto, superar a lógica do procedimento técnico simplificado e assumi-lo enquanto 

uma ação integral, resultado da relação entre pessoas, que compreende a inclusão 

da diferença entre os sujeitos, destacando a produção de subjetividades enquanto 

constitutiva das práticas de cuidado. Porém, este objetivo pouco tem sido atingindo. 

Ferreira Neto et al. (2011), em uma análise histórica-conceitual, destacaram 

três funções do uso da subjetividade na Saúde Coletiva: 1) a construção de atores 

sociais para a reforma sanitária; 2) a intersubjetividade no cuidado e na gestão; 3) a 

produção de autonomia. Estes autores advertem que a entrada da noção da 

subjetividade neste campo se deu tardiamente e a sua primeira função teve como 

principal mote “enfatizar a implicação subjetiva dos diferentes atores sociais 

(principalmente trabalhadores e usuários) no avanço ou retrocesso da reforma 

sanitária” (Ferreira Neto et al., 2011, p. 834). Assumem, assim, a subjetividade 

enquanto uma dimensão política, conectada aos processos macrossociais. 

A segunda função realça o caráter relacional da subjetividade e, portanto, 

práticas de saúde estabelecidas na relação entre sujeitos. A Política Nacional de 

Humanização (PNH) foi reconhecida por estes autores como uma das iniciativas 

importantes para a concretização do uso da subjetividade na saúde e na afirmação da 

“indissociabilidade entre atenção e gestão”, alertando que os modos de cuidar e gerir 

não podem ser analisados e operados de forma separada. 

Já a terceira função, que relaciona o uso da subjetividade à produção de 

autonomia, é compreendida como o objetivo do trabalho em saúde e mantém conexão 

com as anteriores, mas é identificada como a que mais provoca tensões e dissensos 

no campo da Saúde Coletiva pelo valor e mau uso atribuído à discussão da autonomia. 

Principalmente quando esta é tratada na perspectiva do empoderamento e 

participação, que acabam por apresentar – frequentemente – estratégias 

moralizadoras e autoritárias, de promoção de saúde sob controle do Estado e de 

culpabilização individual. Por outro lado, os autores destacam a autonomia “como um 
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processo complexo que envolve aspectos biológicos, subjetivos, socioculturais, 

econômicos, coletivos” (Ferreira Neto et al., 2011, p. 838). 

 
As três [funções do uso da subjetividade na Saúde Coletiva] apontam na 
direção de viabilizar a plena realização dos princípios do SUS, reconhecendo 
o caráter eminentemente político desse projeto. Logo, não se trata aqui de 
uma subjetividade entendida como interioridade psicológica, mas da 
produção de subjetividades atravessadas pela dimensão política. Indicam 
também uma discussão que se desloca de um enquadre exclusivamente 
macropolítico, para construir uma associação com o âmbito 
micropolítico (Ferreira Neto et al., 2011, p. 838, grifo nosso). 

 

A efetivação do SUS enquanto uma política pública de saúde não se dá apenas 

pelos marcos normativos, é claro que garantir a institucionalidade de uma política de 

saúde é fundamental, mas existem outros instituídos. Tais políticas são plataformas de 

disputas agenciadas por diferentes forças, produtoras de valores e de sujeitos. Portanto, 

não se garante cuidado apenas através da macropolítica, num plano molar, pois a 

micropolítica, que opera molecularmente, é propulsora da ação dos sujeitos em relação. 

 
Toda a produção dos homens no mundo é política. E toda política é ao mesmo 
tempo macro e micropolítica (...). É aí que se fabricam os territórios existenciais. 
É aí que ocorrem os processos de subjetivação. O mais importante de toda 
essa discussão, (...) é o reconhecimento de que o mundo está em permanente 
produção, fabricado por linhas e fluxos de diferentes sentidos e intensidades, 
que há molaridades e molecularidades operando macro e micropoliticamente. 
Então, apesar de identificar a força da molaridade operando na reprodução do 
instituído, identificamos também a produção ativa e inventiva do mundo. 
Molecularmente, a partir das linhas de fuga, dos movimentos de territorialização 
e reterritorialização (Feuerwerker, 2014, p. 24). 

 

Produzir cuidado ancorado no reconhecimento de que ao cuidar se produz 

processos de subjetivação, é apostar numa possibilidade de cuidar numa perspectiva 

ética e não tecnocrática e serializada. Aposta porque, compreendendo as ditas práticas 

de cuidado como um dispositivo, pode-se através delas produzir singularização ou 

assujeitamento; um corpo docilizado ou aquele que inventa permanentemente maneiras 

de perceber e de agir sobre o mundo social, forjando processos de autonomização. 

Mesmo que as relações de saber-poder – como a biomedicina – se ocupem de inserir 

o sujeito em uma formatação pela norma, através de processos múltiplos e complexos 

de subjetivação, é importante ressaltar que não é possível capturar por completo a 

subjetividade, há sempre a possibilidade de se produzir resistência. 
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[...] Foucault não emprega a palavra sujeito como pessoa ou forma de 
identidade, mas o termo subjetivação, no sentido de processo, e Si, no 
sentido de relação (relação a si) [...] trata-se da constituição de modos de 
existência, ou da invenção de possibilidades de vida que também dizem 
respeito à morte: não a existência como sujeito, mas como obra de arte. Trata-
se de inventar modos de existência, segundo regras facultativas, capazes de 
resistir ao poder bem como se furtar ao saber, mesmo se o saber tenta 
penetrá-los e o poder tenta se apropriar deles. Mas os modos de existência 
ou possibilidades de vida não cessam de se recriar, e surgem novos [...] 
(Deleuze, Guattari, 1995, p. 120-121). 

 

Na sua formulação sobre o poder, Foucault é categórico ao afirmar que não se trata 

de analisá-lo a partir de quem possui e de quem não possui poder e sim de concebê-lo como 

relação de forças, portanto, cabível de resistências pelos sujeitos, que são construídas a 

partir do que ele nomeia de estratégias, que se produzem como formas singulares que 

podem driblar a normatização. Para Foucault, assim como para Guattari, os processos de 

subjetivação são múltiplos, heterogêneos e mutantes, historicamente construídos e operam 

na formação dos sujeitos, atuando por meio de um duplo movimento, em que o sujeito é 

produzido por seu contexto em diversos níveis, ao mesmo tempo em que se torna coprodutor 

desses processos, conforme sua capacidade de estabelecer composições com o mundo. 

Sendo assim, a ideia de que o sujeito é uma resultante de forças exteriores que agem sobre 

sua “interioridade” é equivocada, tal compreensão não é suficiente, por reduzir o sujeito a 

uma condição passiva. Voltaremos a essa discussão no Quarto Movimento desta tese, com 

a contribuição de outros autores, como Maturana e Varela. 

Diante disto, é possível afirmar que o que se produz nas práticas de cuidado não está 

dado à priori, é fruto de uma relação entre corpos orgânicos e inorgânicos que se afetam 

mutuamente e que produzem uma realidade subjetiva impulsionada por agenciamentos de 

desejo que está em atividade permanente e em constante mutação, produzindo maneiras 

singulares de cuidar e de viver. Franco e Merhy (2013) ressaltam que as formas de significar 

e interagir com o mundo são definidas a partir de seus territórios existenciais13. Para eles: 

 
[...] os processos de trabalho trazem em si a singularidade dos territórios 
existenciais aos quais os trabalhadores se inscrevem, podendo, por exemplo, 
ser territórios existenciais que significam como valor o Acolhimento, Vínculo 
e um cuidado-cuidador, ou, por outro lado, pode ser o inverso. E é isto que 
vai definir se o cuidado que se produz é de um jeito ou de outro. (Franco, 
Merhy, 2013, p. 140) 

 

 
13 O território existencial não se limita a camada geográfica e social, ele a sobrepõe, considerando os 
modos de vida que nele se expressam. É um território relacional, um território em processo, um 
ambiente vivo, em constante processo de feitura a partir das relações com outros territórios em 
movimento (Barros, 2016; Macerata, Soares, Ramos, 2014). 
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Sendo assim, para a superação do modelo tecnoassistencial hegemônico 

assentado na racionalidade biomédica, cuja história demonstra uma lógica de cuidado 

fragmentada, tecnicista, prescritiva e de medicalização da vida, é necessário um 

processo de desterritorialização, que seja capaz de provocar desvios e rupturas com 

este velho e “sagrado” território. Abrir caminhos para fortalecer novas práticas de 

cuidado que tensionam o campo da saúde para ganhar passagem. 

Ao mesmo tempo, também é importante estar alerta para não dicotomizar a 

biomedicina como um mal a ser superado em nome da saúde coletiva que deveria ser 

exaltada. Sabemos que há disputas dentro do campo e que ainda persistem valores 

biopolíticos desde dentro da saúde coletiva, em particular em sua vertente herdada 

da lógica preventivista. Para Feuerwerker e Merhy (2021): 

 
A força biopolítica atravessa diferentes relações, seus valores são efetivados, 
protagonizados por diferentes atores sociais e não somente pela categoria 
médica ou outras categoriais profissionais da saúde associadas ao complexo 
médico-industrial (Feuerwerker, Merhy, 2021, sem paginação). 

 

O que estes autores nos apontam é que os diferentes conceitos, objetos e 

modos de operar entre a clínica biomédica e a saúde coletiva preventivista, embora 

pareçam, à primeira vista, opostos, podem descender do mesmo jogo de relações de 

forças e produzirem efeitos comuns (Pacheco, Carvalho, 2009). Os discursos e 

práticas em relação ao estilo de vida saudável para a prevenção de doenças, por 

exemplo, utilizados tanto pelo discurso clínico quanto pelo discurso preventivista é um 

exemplo disto. Portanto, como pensar estratégias efetivas de cuidado, quando o que 

está colocado é a prevenção aos riscos, que captura escolhas, disciplina corpos e 

medicaliza a vida? 
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5 AS DIMENSÕES DO CUIDADO NO SUS 
 

Para Cecílio (2011) o cuidado é um ato político e sempre fruto do 

entrecruzamento e complementação de múltiplas dimensões, que o autor nomeia 

como Societária, Sistêmica, Organizacional, Profissional, Familiar e Individual. A 

dimensão societária refere-se ao modo pelo qual cada sociedade produz as políticas 

públicas, particularmente as políticas de saúde, e a sua relação com o Estado; a 

sistêmica diz respeito ao modo como são disponibilizados os serviços de saúde; a 

dimensão organizacional é a que se realiza nos serviços de saúde, ou seja, a partir 

da definição de como se organiza o acesso do usuário, modulado pela divisão técnica 

e social do trabalho. Já a dimensão profissional é a que acontece no encontro entre 

profissional e usuário, nucleado pelo território da micropolítica em saúde. Por último, 

as dimensões familiar e individual estão relacionadas, respectivamente, a quem 

realiza os cuidados diretos da pessoa com necessidades devido a problemas de 

saúde e quem vivencia a doença concretamente, ambos são coprodutores da rede de 

atenção pelo fato de produzirem itinerários de assistência próprios, guiados por suas 

necessidades de saúde. 

Em relação à dimensão societária, o Brasil conta com o SUS, cuja 

implantação foi impulsionada pela Constituição de 88, pautando-se por princípios que 

concebiam uma política de saúde universal, pública, participativa, descentralizada, 

integral e com equidade, o que de imediato explicita a grandeza, mas também os 

inúmeros desafios postos para a sua viabilidade e sustentação que antecedem os 

marcos legais do seu surgimento. 

É importante lembrar que o SUS não surgiu de formulações inéditas, é 

consequência de um processo de construção histórico-social, que ao mesmo tempo 

em que recapitula e modifica experiências prévias para a construção de um outro 

projeto para saúde no Brasil, também reedita experiências, com consequentes 

continuidades, em especial no que se refere ao seu modelo de atenção 

hospitalocêntrico e médico-centrado, uma complexa relação público-privada e uma 

rede de serviços fragmentada,  que caracteriza a dimensão sistêmica do cuidado em 

saúde no país. 

Teixeira (2017) faz uma análise ampliada sobre a apropriação privada no 

campo da saúde ao afirmar que este processo se dá numa dupla dimensão: “dos bens 

e serviços envolvidos no cuidado com a saúde e das próprias potências físicas da 
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vida, que são o substrato último da própria saúde como valor e uma das bases de sua 

produção” (Teixeira, 2017, p. 194). 

Este autor nos alerta, por exemplo, como alguns atributos de uma população 

passam a ser expressos como condições de risco de um grupo populacional – como é 

o caso da hipertensão arterial – e, posteriormente, tornam-se condições/doenças 

individualizadas, e, portanto, privatizadas, produzindo efeitos de autodisciplina, culpa e 

medicalização da vida. Voltaremos a tratar desta questão de forma mais detalhada no 

Movimento Três desta tese. Teixeira (2017) também ressalta que é necessário 

compreender este tipo de apropriação privada e, por isso, expropriação do comum, para 

reconhecer os desafios políticos envolvidos que passam pelo plano da sensibilidade. 

Os modelos tecnoassistenciais na saúde brasileira sofreram modificações no 

decorrer das décadas a partir da influência de tendências mundiais, algumas delas 

com concepções e modos de operar divergentes. É fato conhecido que o relatório 

Flexner (Medical Education in the United States and Canadian: a report to the 

Carnegie Foundation for the advancement of teaching), de 1910, teve grande impacto 

na formação médica e muito rapidamente na configuração do trabalho médico de 

forma mundial, que passa a se balizar mais na pesquisa biológica e em uma clínica 

centrada no corpo anatomopatológico, que vai ganhando sustentação e aliança a 

partir do desenvolvimento da indústria química e farmacológica e alicerçada na visão 

científica dos corpos, órgãos e moléculas. Um modelo médico baseado em 

prescrições em busca de soluções, como se houvesse um desvio a ser corrigido, 

operando através da lógica da queixa-conduta, sem levar em consideração os outros 

aspectos e necessidades de saúde. Estas questões também vão produzindo a 

subjetividade do paciente, objeto de intervenção da prática médica. 

Por outro lado, o conhecido relatório Dawson (Dawson Report on the future 

provision of medical and allied servisse, 1920), também exerceu uma influência 

contra-hegemônica na saúde. Este relatório é considerado como o texto fundador das 

políticas públicas em saúde e dos sistemas universais, guardando fortes semelhanças 

com o projeto da saúde do Brasil do final da década de oitenta (Campos, 2009). 

Também é possível reconhecer novidades na formulação do sistema de saúde 

que opera no Brasil hoje, em especial a ênfase dada à participação social e isto se deve 

em grande medida ao Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB). De acordo 

com Feuerwerker as principais ideias-força da Reforma Sanitária Brasileira são: 

 



31 

 

a) o modelo de democracia: a utopia igualitária (universalidade, equidade), a 
garantia da saúde como direito individual ao lado da construção do poder 
local fortalecido pela gestão social democrática; 
b) a proposta de reconceitualização da saúde: reconhecimento da 
determinação social do processo saúde-doença, trazendo uma perspectiva 
de atenção integral às necessidades de saúde da população; 
c) a crítica às práticas hegemônicas de saúde: proposição de uma nova 
divisão do trabalho em saúde, incluindo um papel ativo do usuário na 
construção da saúde (Feuerwerker, 2005, p. 490). 

 

Apesar disto, Campos sinaliza que a forma incompleta e insuficiente como tem 

sido implementado o SUS “pode reduzi-lo a um conjunto de ações programáticas 

voltadas a parcelas empobrecidas do povo brasileiro” (Campos, 2008, p. 2019), 

acirrado por seu crescente subfinanciamento. A reforma realizada no sistema de 

saúde brasileiro concentrou-se em uma reforma mais setorial da saúde, com inúmeras 

disputas e alianças com a lógica neoliberal, que vão na contramão dos desejos e 

apostas de democratização e igualdade sustentadas pelo MRSB (Santos, 2013). 

Além disto, a lógica que reproduz uma assistência pontual, ligada à resolução de 

demandas imediatas e não o cuidado integral e longitudinal das pessoas tem persistido, 

mantendo-se sob a égide do modelo hospitalocêntrico, comandado pela biomedicina, 

questão reforçada recentemente pela escolha do governo brasileiro de abertura de leitos 

de UTI como estratégia prioritária para o enfrentamento à pandemia da COVID-19. 

O modelo médico-hegemônico hospitalar, que concentra o poder e 

supertecnicidade no campo da saúde, ocupa o imaginário dos profissionais de saúde, 

orientando sua formação e suas práticas, assim como da população, que 

frequentemente valoriza o hospital como o lugar mais adequado para tratar dos seus 

problemas de saúde. A ciência e a Medicina continuam aliadas do Estado na produção 

de valores societários em relação à saúde que tem interesses e operam a partir do que 

Negri chamou de “Projeto biomédico de governamentabilidade da saúde”. Desta forma: 

 
[...] são construídos determinados problemas de saúde e as tecnologias que 
lhe são correlatas [...] e a própria vida (as potências físicas da vida, tanto quanto 
as diferentes formas de vida que manifestam essas potências) tornou este 
‘comum’ submetido à extração capitalística de valor (Teixeira, 2017, p. 204). 

 

Diante disto, é possível afirmar que os múltiplos desenhos organizativos do 

SUS disputam lógicas que podem estar a favor dos seus princípios orientadores e 

alinhados a uma construção de rede de saúde cuidadora ou, ao contrário, modelos 

que obstaculizam a concretização do seu projeto tecnopolítico.   
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6 O CUIDADO A PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS 
 

As doenças crônicas representam um grave problema de saúde pública, 

especialmente em países em desenvolvimento com rendas médias e baixas, como é 

o caso do Brasil. Elas são responsáveis por aproximadamente 63% das mortes 

mundialmente – correspondendo a mais de 36 milhões de pessoas que morrem a 

cada ano por doenças cardiovasculares, diabetes e doenças respiratórias – e pelo 

maior número de consultas nos sistemas de saúde em todo o mundo (Teston et al., 

2016). No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) respondem por 72% 

das causas de morte e afetam 45% da população adulta do país (Malta et al., 2019). 

O reconhecimento dos fatores associados à transição demográfica e 

epidemiológica, como é o caso das doenças crônicas, constituem enormes desafios 

para as múltiplas dimensões da gestão do cuidado à saúde. Por sua necessidade de 

cuidado longitudinal, demandam novas práticas de saúde e de organização de oferta 

de serviços (Silva, 2015), deslocando uma abordagem de intervenção sobre o corpo 

para um modo de ser cuidado priorizando o apoio ao controle e monitoramento da 

doença (Lira, Nations, Catrib, 2004), doença esta que pode ter como consequência 

possíveis mudanças de hábitos, desejos, gostos, práticas, interações sociais, uso 

expressivo de medicação e dos serviços de saúde (Sarti, 2015). 

A cronicidade, coloca em questão, portanto, saberes e práticas dos 

profissionais de saúde e a vida do próprio indivíduo, que diante de uma instabilidade 

dos sintomas; de um futuro incerto; do impacto da doença no cotidiano da vida, que 

por vezes tem como consequência uma perda de autonomia e “as exigências sociais 

para que as pessoas adiram a estilos e modos de vida cientificamente adequados ao 

controle da doença” (Sarti, 2015, p. 26), coloca grande complexidade para o cuidado, 

que precisa ser pensado para além da racionalidade biomédica. Estudos demonstram 

que, para as pessoas com doenças crônicas, a atenção prestada pela equipe de 

saúde a partir de uma prática focada apenas nesta racionalidade não tem mostrado 

eficácia (Teston et al., 2016), portanto, é necessário e urgente um cuidado que seja 

capaz de produzir práticas mais inclusivas, solidárias, sustentadas pelo vínculo e 

conectadas à vida concreta das pessoas que vivem com doenças crônicas. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) retifica esta orientação ao afirmar que: 
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Os pacientes com problemas crônicos precisam de maior apoio, não apenas 
de intervenções biomédicas. Necessitam de cuidado planejado e de 
atenção capaz de prever suas necessidades. Esses indivíduos precisam 
de atenção integrada que envolva tempo, cenários da saúde e prestadores, 
além de treinamento para se autogerenciarem em casa. Os pacientes e suas 
famílias precisam de apoio em suas comunidades e de políticas 
abrangentes para a prevenção ou gerenciamento eficaz das condições 
crônicas. O tratamento otimizado para as condições crônicas requer um 
novo modelo de sistema de saúde (OMS, 2003, p. 46, grifo nosso). 

 

Um dos equipamentos frequentemente utilizados pelas pessoas com doenças 

crônicas é o hospital, quando são acometidas, por exemplo, por alguma agudização 

do quadro. Um dos motivos da hospitalização é a dificuldade no controle dessas 

doenças, que comparecem como efeitos-sentinela, que não explicitam apenas a 

dimensão individual do cuidado, mas também falhas sistêmicas, organizacionais e 

profissionais, colocando em xeque a organização e atuação dos serviços de saúde e 

como os profissionais interagem com as pessoas com condições crônicas para 

promover o cuidado, em particular, se esta relação é capaz de promover processos 

de autonomização ou, ao contrário, se é produtora de subserviência (Alves, 2016). 

O restabelecimento da condição de saúde propiciado pela assistência hospitalar 

não determina o fim dos cuidados e a dificuldade na manutenção e monitoramento 

desses cuidados pode levar os usuários a readmissões hospitalares. A re-hospitalização 

é vista como um problema relevante para os serviços hospitalares. De acordo com Teston 

et al. (2016) um estudo internacional apontou que as taxas de readmissão hospitalar 

podem chegar de 18,2% a 25% entre pessoas com doenças crônicas. 

No contexto contemporâneo, uma outra preocupação com o cuidado às 

pessoas com condições crônicas que se interpõe é em relação às consequências da 

pandemia da COVID-19 nesta população. Sabemos que estas pessoas compõem o 

grupo de risco para manifestações graves da COVID-19 e apresentam maior chance 

de mortalidade, mas, para além disso, as consequências da pandemia para pessoas 

com condições crônicas, seja por processos de cronificação da própria doença 

COVID-19 ou pela desassistência no acompanhamento das pessoas com condições 

crônicas prévias à pandemia, o que fez com que se agravasse o quadro de muitas 

delas, ainda é um desafio posto do qual não temos a exata dimensão. O impacto no 

cuidado destas pessoas durante a pandemia: 

 
[...] se justifica principalmente pelo isolamento social, utilizado como medida 
de controle da disseminação da infecção pelo SARS-CoV-2; pela diminuição 
da oferta de determinados serviços relacionados à saúde, com o objetivo de 
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disponibilizá-los ao manejo de pacientes com COVID-19; pelo medo 
generalizado da população em buscar serviços de saúde, mesmo quando 
necessário; além da dificuldade de acesso de atendimentos e procedimentos 
eletivos para doentes crônicos (Guimarães, Campos, Pereira, p. 3). 

 

Em outubro de 2020 as agências que fazem parte do Grupo de Trabalho 

Interamericano sobre DCNT, alertavam para o fato das consequências da falta de 

investimento para a melhoria de programas de prevenção e controle, ou mesmo a 

interrupção no acompanhamento de pessoas com DCNT durante a pandemia 

(Schueler, [s.d.]). No Brasil, apenas em novembro de 2020, quando o país já 

ultrapassava cento e sessenta mil mortes, que o Governo Federal criou um manual 

para orientar gestores municipais sobre como as equipes de saúde da família 

poderiam organizar estes serviços para identificar, monitorar e orientar os usuários 

com DCNT frente à situação emergencial da pandemia (Ministério da Saúde, 2020), 

diante de uma situação já posta de ausência de atuação da Atenção Básica neste 

enfrentamento. 
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SEGUNDO MOVIMENTO: A assistência nos hospitais de  
urgência-emergência e o processo de internação no Hospital Porto 
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7 A ASSISTÊNCIA NOS HOSPITAIS DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA (HUE) 
 

A centralidade na lógica hospitalocêntrica e medicocentrada, com o incremento 

das outras questões apontadas acima, tem como um dos efeitos a fragmentação do 

cuidado e, consequentemente, a dificuldade no alcance de um dos princípios 

fundamentais do SUS que é a integralidade (Azevedo et al., 2018; Azevedo, Sá, 2013; 

Campos, Amaral, 2007; Carapinheiro, 1993; Ocampo-Rodrígues et al., 2013). 

Compreendemos integralidade como um princípio e como um valor que se 

expressa no modo como os serviços e os profissionais respondem aos pacientes que 

os procuram (Mattos, 2006), caracterizada por um esforço permanente dos 

profissionais de compreenderem e atenderem às necessidades de saúde destes 

pacientes, que são frequentemente complexas e singulares (Cecílio, 2006; Pinheiro, 

2006), evidenciando o nexo entre processo de trabalho e atendimento a tais 

necessidades para se promover o cuidado, o que o Hospital, em particular aqueles 

que atendem urgência-emergência, tem tido dificuldades em prover. 

Os HUE são responsáveis pelo atendimento a pessoas que sofreram uma 

“ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial à vida, cujo 

portador necessita de assistência médica imediata” no caso das urgências; ou, no 

caso da emergência, com “constatação médica de condições de agravo à saúde que 

impliquem em risco eminente de vida e ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, o 

tratamento médico imediato” (Ministério da Saúde, 2014). 

Os diferentes atores que atuam em HUE frequentemente tecem críticas quanto 

à densidade da demanda destes equipamentos, que transborda a sua capacidade 

instalada, provocada, em particular, pela busca ‘equivocada’ por este atendimento. Ou 

seja, a procura destes serviços por pessoas que não necessitam de assistência 

imediata, fazendo com que, na visão destes atores, se desconfigure a missão deste 

equipamento de saúde. 

Apesar da suposta objetividade e análise técnica defendida pelo domínio da 

biomedicina para que o enquadre urgência-emergência seja feito, Giglio-Jaquemot 

demonstra que estes conceitos possuem uma caracterização imprecisa, que 

dependem não só de elementos biológicos e fisiológicos, mas também de várias 

ordens de realidade e comportam aspectos subjetivos. Portanto, o julgamento sobre 

uma urgência-emergência ‘equivocada’ do paciente, que estabelece que a 

subjetividade é própria do “leigo”, cria polarizações e uma visão binária entre 
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objetivo/subjetivo; certo/errado; médico/leigo, que são, estas sim, equivocadas, 

reducionistas e classificatórias, uma vez que o diagnóstico sobre a gravidade, seja ele 

biomédico ou leigo, “não escapa do social e de suas várias expressões e 

determinações” (Giglio-Jacquemot, 2005, p. 26). 

O que se evidencia, sobretudo nos HUE é “a produção de uma clínica 

degradada, pautada em procedimentos de queixa-conduta na qual o foco da relação 

de cuidado é a doença, o órgão avariado, tornando o usuário um ‘objeto-alvo’ dos 

inúmeros protocolos e procedimentos assistenciais” (Barros, Neves, 2013, p. 391). 

Tais protocolos e fluxos são utilizados na tentativa de qualificar o cuidado, mas 

também de normatizar os processos de trabalho, sobrepondo uma lógica de 

assistência pautada no trabalho morto e por tecnologias duras14. A crescente 

racionalização das práticas médico-hospitalares, termo cunhado por Carapinheiro 

(1993), é muitas vezes associada a uma lógica gerencialista, que embora busque a 

melhoria contínua da qualidade, não parece dispor de elementos teóricos para 

interpretar as dificuldades existentes na implementação de tal processo, como, por 

exemplo, a resistência dos trabalhadores, em particular dos médicos, em aderir às 

mudanças impostas por esta tendência (Azevedo et al., 2018). 

Azevedo et al. (2018) questionam a pouca importância dada por esta tendência 

racionalizadora à complexidade dos processos sociais e organizacionais, assim como 

para elementos simbólicos e intersubjetivos, que modulam os processos de decisão 

clínica e prática de cuidado e que são fundamentais para a mudança de tais práticas. 

Além disso, a racionalização das práticas médico-hospitalares corresponde a 

uma das tendências da gestão do cuidado hospitalar, que também pode ser 

compreendida a partir de uma outra tendência, a das abordagens voltadas para uma 

ampliação da clínica e para centralidade do sujeito. Azevedo et al. (2018) buscaram 

identificar alguns pontos em comum da abordagem dos autores que inserem-se entre 

os que adotam uma abordagem mais ampliada do cuidado em saúde, como Emerson 

Merhy, Gastão Wagner, Luiz Cecilio, entre outros: 

 
14 Os trabalhadores de saúde de hospitais que atendem urgência-emergência vivem numa permanente 
disputa entre o trabalho vivo em ato e o trabalho morto e, em alguns casos, com primazia do trabalho 
morto. O trabalho vivo em ato é definido por Merhy (2007) como a atividade de trabalho cotidiana, 
realizado em ato, trabalho criador, inventivo, que está em ação e que opera em ambiente da micropo-
lítica, mais centrado em tecnologias relacionais (tecnologias leves) e de conhecimento dos trabalhado-
res empregados no trabalho (tecnologias leve-duras). Já o trabalho morto opera de forma mais norma-
tiva, aprisionado pela lógica instrumental, com preeminência do modelo biomédico e burocrático, con-
centrado no uso de tecnologias duras, aquelas inscritas nas máquinas, instrumentos, normas e estru-
turas organizacionais (Ferreira et al., 2009). 
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O foco na análise nos aspectos cotidianos, conjunturais e processuais dos 
serviços de saúde (para além das questões estruturais); o tensionamento ou 
questionamento dos limites do paradigma biomédico para compreensão dos 
processos de saúde-doença e intervenção sobre eles; o reconhecimento dos 
limites da racionalidade sistêmico-estratégica de planejamento, bem como do 
pensamento gerencial hegemônico para dar conta da complexidade e 
incerteza que marcam a vida das organizações de saúde e, especialmente, 
de organizações complexas como os hospitais; a preocupação com a 
integralidade do cuidado e uma concepção alargada ou ampliada do cuidado 
e das tecnologias/ações necessárias para produzi-los não restritas à 
dimensão material e biológica; e a preocupação com a centralidade dos 
sujeitos e dos processos intersubjetivos, tanto na produção do cuidado como 
no modo de se fazer gestão (Azevedo et al., 2018, p. 198). 

 

Para que os hospitais sejam capazes de atender a esta tendência de ampliação 

da clínica15, o que implica um deslocamento de uma clínica da doença para uma clínica 

do sujeito, capaz de escutar e acolher as suas necessidades singulares16 e facilitar 

processos de autonomização dos usuários, é necessário lançar mão de dispositivos de 

cuidado – como o Projeto Terapêutico Singular para casos complexos –, ancorados em 

reuniões de equipe interdisciplinar e implementar metodologias de gestão participativa 

em que a elaboração dos fluxos, protocolos, planos e programas de avaliação e 

acreditação aconteçam a partir de uma construção coletiva, o que se configura como 

um enorme desafio (Azevedo et al., 2018). 

As organizações, e, neste caso, os HUE, são dependentes de processos de 

mudança e inovação, assim como de alinhamento técnico, mas paradoxalmente uma 

resistência a tais mudanças persiste, como vimos, porque elas não dependem apenas 

de uma tomada de decisão organizacional – como se fosse possível autorrealizar-se 

automaticamente –, mas da produção de sujeitos. Em verdade, àquilo que se pode 

modificar, controlar e mensurar é uma parcela pequena do processo de trabalho, e 

este é um dos motivos pelos quais a tendência de racionalização apresenta fragilidade 

na implementação. 

Ainda que nos HUE, amparado na lógica da urgência, o trabalho morto e 

tecnologias duras tendam a capturar os sujeitos e a engessar o cuidado, colocando 

desafios também para a tendência da gestão hospitalar pela ampliação da clínica, 

 
15 Uma clínica que mesmo ampliada ainda é pertencente a alguns, que pressupõe uma intervenção “no” 
outro e que não é exatamente sinônimo de cuidado, como veremos no Movimento Cinco desta tese. 
16 Um exemplo singelo recente desta perspectiva é o uso do “Prontuário Afetivo” nas UTIs que atendem 
a pessoas com COVID-19. Uma iniciativa espalhada em vários hospitais do país. Disponível em: 
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/201cprontuario-afetivo201d-humaniza-atendime 
nto-a-pacientes-com-covid-19-no-hospital-da-rede-ebserh-mec-no-df 
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grande parte do que se produz no Hospital diz respeito também a processos 

instituintes, fruto do trabalho vivo, que se dá no próprio momento da sua produção, 

que depende da interação entre sujeitos. Mesmo que a gestão não admita, existe um 

espaço irredutível de autonomia do profissional e também do usuário, como veremos 

no decorrer deste Segundo Movimento da tese. 

Por último, cumpre destacar que, embora estas tendências (instrumental X 

comunicativa) tenham sido tratadas de forma separada, elas coexistem em muitos 

hospitais, com suas tensões e complementariedades17, resta compreender, 

singularmente de que modo se articulam para valorizar o domínio da técnica, 

imprescindível para a assistência à saúde, mas insuficiente, e a dimensão subjetiva, 

articulação esta central para a qualidade do cuidado, inclusive nos HUE, e ainda mais 

para pessoas com condições crônicas que habitam regularmente, e cada vez mais, 

estes equipamentos de saúde. 

   

 
17 O Kanban, por exemplo, da forma como iniciou sua implementação no Hospital Porto, pode ser 
compreendido como um arranjo tecnológico de cuidado que buscou esta intersecção, ainda que não 
tenha conseguido superar os desafios postos e sustentar sua operacionalização, tal como idealizaram 
os seus formuladores. Em artigo publicado como fruto dos resultados da pesquisa matriz afirmamos 
que: 
“No modo como tem sido usualmente adaptado para a atenção hospitalar, pressupõe que diariamente, 
após a realização das atividades assistenciais padronizadas, os profissionais de saúde se reúnam sob 
a liderança de um profissional da equipe que desempenha a atividade de supervisor de gestão da 
clínica para processamento das dimensões avaliativas dos projetos terapêuticos em andamento. 
Coletivamente, procuram identificar as condições de saúde de cada paciente, as necessidades atuais 
e futuras e a interação dinâmica entre essas e as intervenções terapêuticas propostas, com o objetivo 
comum de definir a prioridade vigente para o cuidado efetivo, atribuindo-se ações, recursos, 
responsáveis e prazos” (Cecílio et al., 2020, p. 2). 
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8 O PROCESSO DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PORTO 
 

Este capítulo tem como foco apresentar e discutir o processo de internação no 

Hospital Porto, cujo material empírico foi produzido através de observação direta da 

relação equipe-usuários. Não se tem a pretensão de realizar uma análise intensiva 

deste processo complexo que em si só poderia originar uma outra pesquisa, mas de 

caracterizar algumas dimensões do cotidiano do hospital contemporâneo e, em 

particular, o espaço em que os usuários que participaram da segunda etapa da pesquisa 

(Histórias da Vida) estiveram internados, a fim de iluminar alguns aspectos que podem 

contribuir para a compreensão deste espaço e sua dinâmica de trabalho e cuidado. 

A realização da observação participante enquanto estratégia metodológica está 

alinhada com o alerta feito por Silva (2015) de que o modo como as pessoas se 

comportam em uma relação não são passíveis de serem registradas por meio de 

dados quantitativos ou entrevistas estruturadas. 

Desta forma, pretendeu-se captar os movimentos do contexto hospitalar, 

daquilo que despertava a atenção, pela familiaridade, pelo estranhamento ou por se 

constituir como algo marcante; observamos e interagimos com os agires das equipes, 

dos familiares e dos usuários, assim como foi possível perceber e nos afetarmos pelas 

relações estabelecidas entre profissionais, usuários e acompanhantes durante a 

internação hospitalar. 

 

8.1 A entrada no Hospital Porto 
 

A Pesquisa Matriz foi escrita e submetida contando com a participação de 

gestores estratégicos do Hospital Porto à época. Com a mudança da gestão em 

virtude da eleição municipal, a facilidade do trabalho de campo e articulação com os 

atores institucionais imaginada quando da formulação do projeto da Pesquisa Matriz 

se transformou em dificuldade no início do trabalho de campo. Para esta liberação 

foram necessárias muitas (re)negociações. 

A liberdade de trânsito por dentro do hospital para a observação foi substituída 

pela tutela de interlocutores designados especialmente para estas visitas. Eu fiz parte 

da equipe de pesquisadores de campo. Geralmente acessávamos o hospital pela 

entrada de trabalhadores que fica na lateral do Hospital Porto. Quando chegávamos, 
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após passar pela autorização do segurança, tínhamos que nos apresentar na sala 

desta interlocutora que ficava ao lado da diretoria do hospital. Aos poucos, a 

desconfiança foi se dissipando e fomos ganhando maior autonomia para circulação. 

Junto com outros três pesquisadores de campo, acompanhei o cotidiano de trabalho 

das equipes durante aproximadamente dez meses – de agosto de 2017 a março de 

2018. Na maioria das vezes íamos separados, em dias e horários distintos, para 

conseguirmos captar os diferentes movimentos na rotina do hospital. 

Privilegiamos observar espaços de atendimento ao público, desde a sala de 

espera, onde os usuários e/ou seus acompanhantes fazem o cadastro e retiram a senha 

para passar na classificação de risco, os espaços reservados à espera propriamente dita 

para atendimento médico e a parte de fora do Hospital Porto onde os acompanhantes 

aguardam para fazer a visita, com uma entrada específica. Mas habitamos 

prioritariamente os espaços assistenciais, em particular, a sala de pós-consulta, a 

enfermaria e a sala vermelha. Além disso, participamos de várias reuniões do Kanban 

que, conforme mencionado, se configura como um espaço importante para compreender 

como a equipe faz a gestão dos casos, traça estratégias de cuidado e plano de alta. 

O material empírico desta etapa foi sendo produzido a partir da observação, da 

escuta de conversas entre atores que circulam no serviço – usuários, acompanhantes 

e profissionais de saúde – e conversas informais em circunstâncias variadas. Estar no 

hospital sem um roteiro predefinido de observação foi importante para isto. 

Todas as observações eram registradas em Diários de Bordo (DB) digitais e 

arquivados em um drive virtual específico de acesso livre a todos os componentes do 

grupo de pesquisa. A opção por utilizar a nomenclatura Diário de Bordo para as 

anotações de pesquisa, em substituição ao clássico Diário de Campo, está alinhada 

com a discussão proposta por Medrado, Spink e Méllo (2014), que destacam a 

produção narrativa contida no termo, de caráter íntimo, singular e processual, não 

necessariamente de escrita contínua ou rotineira, mas de apropriação do processo que 

se relata. “Sem a pretensão de servir-se de guia para outras viagens, mas simplesmente 

compartilhar trilhas, atalhos, obstáculos [...]” (Medrado, Spink, Méllo, 2014, p. 285). 

Nos diários de bordo eram construídas narrativas que destacavam falas, cenas 

e afetações das observações “no” cotidiano. A proposição “no”, proposta por Mary 

Jane Spink (2007, p. 7), tem a intenção de destacar o pesquisador como partícipe do 

campo de pesquisa, opondo-se, portanto, a uma falaciosa neutralidade do 

pesquisador que, supostamente, entraria no campo para coletar informações “do” 
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cotidiano. Proposição que afirma uma posição política-metodológica implicada “[...] 

fazemos parte do fluxo de ações; somos parte dessa comunidade e compartimos de 

normas e expectativas que nos permitem pressupor uma compreensão compartilhada 

dessas interações” (Spink, 2007, p. 7). 

Sendo assim, participamos da produção daquilo que supostamente 

investigamos, dito de outra forma, o pesquisador coproduz o campo de pesquisa, seja 

pela interferência que produz nas cenas observadas ou na escolha que realiza das 

cenas que se registra ou se omite em seu diário de bordo, muito mais do que registros 

de informações, no diário de bordo, se produz intensidades, fazendo dele um 

instrumento cartográfico. “Inscreve-se nele a intensidade de nossas impressões; 

traça-se um mapa de intensidades em um movimento sinuoso de ir e vir às anotações; 

e é esse processo que nomeamos de pesquisa” (Medrado, Spink, Méllo, 2014, p. 280). 

Para a análise, realizei uma leitura intensiva, flutuante e crítica de todos os DBs 

buscando por cenas que dessem visibilidade ao cotidiano da internação no hospital, 

portanto relacionado à experiência dos usuários, observando o que nele se destacava, 

não só pela recorrência, mas também pela emergência de cenas que pudessem apontar 

para a complexidade das relações entre equipe e usuários que interferem diretamente no 

cuidado durante a hospitalização e apontam para o cuidado pós-hospitalar. 

Diante do denso material empírico produzido, que contou com a elaboração de 

quarenta e quatro relatos distintos, buscamos adotar três planos de corte: cenas que 

tratavam da relação da equipe com o usuário, cenas registradas da equipe falando 

sobre o usuário e aquelas que expunham os agires do usuário ou acompanhante no 

cotidiano do serviço – ou, ao contrário, cenas que apontavam para uma certa 

passividade diante de intervenções da equipe. Os planos de corte representaram um 

primeiro enquadramento do empírico desta etapa da pesquisa, uma espécie de 

conjunto de “gavetas” nas quais iam sendo depositadas as cenas que tinham a ver 

com aquele plano de corte específico. 

Claro que esses planos de corte muitas vezes se sobrepunham, assim como 

algumas cenas que tratavam da vivência do usuário durante a hospitalização não se 

enquadravam nos planos de corte estabelecidos, mas foram um ponto de partida para 

iniciar a análise, uma escolha para promover a separação do material. Foi uma forma 

de organização possível, porém arbitrária, diante da densidade de material empírico. 

Concordamos com Barros e Silva (2013, p. 130) que “o trabalho de pesquisa não é 
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um programa de possibilidades a ser repertoriado, é escolher, decidir meio a um 

mundo de valores, é arbitrar”. E assim seguimos na análise. 

Durante os meses em que realizei as observações no Hospital Porto, 

principalmente nas primeiras vezes, tive que fazer um exercício de desnaturalização, 

de estranhamento no olhar de um lugar que eu conhecia por outras referências. Um 

exercício de “deslocar a vista do ponto de vista do pesquisador” (Abrahão et al., 2014, 

p. 27) através, principalmente, da análise de implicação favorecida pelas discussões 

coletivas do grupo de pesquisa. 

Quando trabalhei na gestão da Secretaria Municipal de Saúde do município, 

aquele complexo predial foi o meu local de trabalho durante algum tempo, o 

departamento em que eu estava alocada ficava no prédio anexo ao Hospital Porto e 

sempre observava a entrada e saída dos trabalhadores; as ambulâncias chegando 

com sirenes estridentes; a calçada em frente à recepção lotada; as equipes de saúde 

uniformizadas chegando na padaria ao lado; a precariedade da estrutura física, mas 

também o engajamento de alguns trabalhadores com quem tive contato por questões 

profissionais, como encontros de Educação Permanente e reuniões com 

trabalhadores e equipe de gestão do Hospital Porto. 

Para além das observações como pesquisadora, durante a Pesquisa Matriz 

também pude vivenciar como acompanhante de uma paciente o funcionamento do 

hospital, conseguindo acessar um outro plano de observação. Esta não foi uma 

estratégia metodológica pensada previamente, não tinha o objetivo de me “infiltrar” no 

Hospital Porto desta forma, mas uma amiga precisou que eu a acompanhasse durante 

a internação neste hospital e confesso que, para além da amizade que mobilizou meus 

afetos para o cuidado, a oportunidade de vivenciar este outro lugar de observação me 

instigou e não foi possível passar incólume desta experiência. A narrativa deste 

acompanhamento consta no anexo 1. 

 

8.2 O Hospital Porto visto por dentro 
 

As cenas que virão a seguir trazem a dimensão da precariedade física, 

presente em uma parte considerável dos HUE e, em particular, no Hospital Porto18; o 

 
18 É importante destacar que a estrutura física do Hospital Porto tal como descrita nas cenas não existe 
mais. Enquanto fazíamos o trabalho de campo, um outro hospital, ao lado deste, estava sendo erguido. 
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quanto esta precariedade viola a privacidade dos usuários internados e limita as ações 

de cuidado; o quanto o uso de protocolos e fluxos internos não são capazes de 

flexibilizar e singularizar o cuidado do usuário de acordo com seu quadro e 

necessidades de saúde; a precariedade na comunicação entre profissionais de saúde 

– especialmente médicos – e usuários, que gera insegurança nos usuários e famílias 

sobre as condutas adotadas pela equipe; mas também o apoio que vai se produzindo 

entre acompanhantes e familiares durante a internação e, principalmente, como os 

usuários e familiares, à revelia do controle, vão criando brechas para burlar as regras, 

tensionando e forjando uma certa autonomia no espaço hospitalar. É sobre isto que 

trataremos nestas próximas sessões. 

 

8.2.1 A circulação de pessoas e o espaço físico no Hospital Porto 
 

O Hospital Porto localiza-se em um lugar estratégico do município, numa área 

central e próxima à rodovia que cruza a cidade. A demanda por este serviço é grande e 

a sua localização pode explicar, em parte, a priorização dos usuários para o 

atendimento neste serviço, mesmo com o reconhecimento de um espaço físico 

precário, principalmente do setor reservado às emergências, conhecido como Sala 

Vermelha. A concentração de pessoas começa a ser notada antes mesmo de adentrar 

na recepção, muitos se acumulam no alpendre do hospital, principalmente os 

acompanhantes ou pessoas que aguardam por longo tempo até serem atendidos. A 

recepção costuma ficar lotada praticamente todos os dias da semana. Quando o usuário 

chega ao serviço retira uma senha para fazer o cadastro para posteriormente passar 

pela sala de Acolhimento com Classificação de Risco19. Para receber o primeiro 

atendimento que visa à realização do cadastro, o usuário precisa estar atento ao painel 

instalado no fundo da recepção e sinalizado sonoramente por um bipe. É um painel que 

apresenta tanto a senha para a realização de cadastro na recepção, quanto para a 

classificação de risco que é realizado em uma sala específica pela equipe de 

 
Não cheguei a conhecer. As novas instalações deste hospital foram inauguradas em maio de 2020, 
atendendo inicialmente apenas casos de COVID-19. 
19 O protocolo adotado pelo Hospital Porto para a classificação de risco foi o Manchester. Este é um 
arranjo tecnológico que objetiva identificar e priorizar o atendimento clínico em tempo oportuno e 
resolutivo. Enfermeiros classificam a gravidade das queixas e sintomas dos usuários a partir de 
protocolos pré-definidos que indicam a ordem de atendimento e o fluxo que deve ser seguido pelo 
usuário dentro do hospital. 
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enfermagem. Os números mudam numa velocidade que muitas vezes é difícil 

acompanhar, o que faz com que uma porcentagem dos usuários perca o chamado. 

 

[Sala de Espera]: Os nomes e letras passam desapercebidos. O bipe é 
constante, mas não se sabe para qual painel. Uma usuária é chamada 
várias vezes para o cadastro e nada; mais uma vez, e outra e outra. 
Percebo a funcionária do cadastro comentar com a colega, “eu não vou 
chamar pelo nome”. (DB) 

 

Com isto, a chegada no hospital muitas vezes se configura como um momento 

de dúvidas, por uma dificuldade na compreensão do fluxo de atendimento, em particular 

em relação às senhas de classificação de risco que orientam a priorização da fila. 

 

[Sala do SOU]20 Esse atendimento é realizado por uma trabalhadora que 
fica em pé, atrás de um pequeno balcão, no final da rampa de entrada, junto 
à porta da sala de espera. Como não havia ninguém aguardando, 
apresentei-me para a profissional responsável pelo atendimento, que logo 
se prontificou a me explicar como realizava seu trabalho. Assim que ela 
começou seu relato, uma senhora se aproximou, vindo da sala de espera, 
e disse que o marido estava esperando há muito tempo, com dor, e queria 
mudar a senha. Ela estava aguardando atendimento com ortopedista, pois 
foi vítima de um acidente de moto no dia anterior. A profissional saiu de seu 
posto de trabalho e foi conversar com o paciente. Retornou e deu nova 
senha para atendimento clínico. (DB) 

 

Giglio-Jacquemot (2005) em seu estudo sobre os Hospitais de Urgência-Emergência 

analisa que a recepção desempenha um papel significativo no acesso dos usuários nos 

HUE, triando, a partir de critérios próprios, usuários que entendem ter maior necessidade, 

podendo significar uma alteração no tempo de espera. Em seu estudo, ela observou que 

quando trabalhadores da recepção percebem uma maior necessidade do paciente, 

conversam com o médico antes de depositar a ficha de atendimento, ou, como na cena 

acima, realizam a troca da priorização de atendimento avaliada através do protocolo do 

Manchester. Sendo assim, ainda que o Manchester seja um instrumento padronizado, ele 

também é atravessado pelo julgamento da recepção, como no caso acima, mas também de 

quem o aplica, no encontro entre o usuário e a enfermeira responsável pela classificação. 

 
A interdependência e a interligação de suas apreciações e avaliações [dos 
trabalhadores da recepção] desenha uma corrente dinâmica de decisões e ações 

 
20 O chamado Soluções e Orientações ao Usuário (SOU) é uma espécie de ouvidoria interna que todos 
os hospitais do município possuem. 
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que, afinal, determina a qualidade dos cuidados e do socorro prestados em 
termos de rapidez e eficácia. Para os usuários, essa corrente é um percurso, 
mais ou menos longo, demorado e diversificado (Giglio-Jacquemot, 2005, p. 49). 

 

A autora pontua que, levando em consideração este percurso e as dificuldades 

advindas das distintas avaliações feitas até conseguir atendimento médico, a forma 

mais garantida de ser atendido em tempo oportuno é chegar de ambulância. 

Quando se chega de ambulância geralmente o usuário é encaminhado 

diretamente para a sala vermelha, que tem uma porta de entrada específica. Como 

mencionado, o Hospital Porto, assim como muitos hospitais brasileiros, sofre com a 

precariedade do espaço físico, particularmente na sala vermelha. Mais do que precário, 

os usuários associam este lugar como “prisão; pesadelo; assustador”. As macas ficam 

encostadas umas nas outras, ocupadas por mulheres e homens sem qualquer 

privacidade. É frequente as macas serem arrastadas de um lugar para outro quando 

chega, por exemplo, o SAMU trazendo algum caso grave, ou na ausência de maca, 

alguns usuários em melhores condições – dentro do prisma biomédico das urgências e 

emergências – ficarem em cadeiras de rodas até alguma maca ser liberada. 

 

[Sala Vermelha] A terceira cena foi um banho no leito. O senhor estava nu, 
totalmente descoberto, as macas praticamente grudadas. Nenhum biombo, 
cortina ou qualquer proteção à sua privacidade. (DB) 
 
[Sala Vermelha] Outra cena é relacionada à drenagem do tórax de uma 
senhora. Eu estava no corredor, ao lado da porta, tentando conversar com 
duas médicas que faziam registros no computador. Comecei a sentir um 
cheiro muito forte. Elas começaram a comentar entre elas que se tratava 
da drenagem do tórax e que deveria estar muito infectado. Olhei para 
dentro da sala e me choquei com a cena: o médico fazendo a drenagem do 
tórax de uma senhora que ocupava uma das macas. Para que ele tivesse 
espaço para realizar o procedimento algumas macas ficaram praticamente 
grudadas. O cheiro foi se tornando insuportável, comecei a sentir náuseas. 
Saí do corredor de acesso ao eixo amarelo e vermelho e, mesmo distante, 
o cheiro era muito intenso. (DB) 

 

Apesar de ser configurado como um problema comum e crônico na rede 

hospitalar de urgência-emergência, a precariedade do espaço físico interfere 

diretamente no cuidado e no processo de trabalho e precisa ser desnaturalizada e 

problematizada. As pessoas chegam nestes serviços em um momento de 

necessidade de assistência aguda, muitas com dores, com perdas bruscas de 

funcionalidade. Como prestar um cuidado digno e integral nestas condições? O fato 
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de ser um serviço de urgência-emergência, desobriga os serviços em terem estas 

preocupações? Foi frequente ouvir de profissionais e até gestores de que “o serviço 

de Pronto-Socorro é assim mesmo”. 

 

8.2.2 A inserção dos acompanhantes e familiares no hospital 
 

Os acompanhantes, reconhecidos como a dimensão familiar da gestão do 

cuidado (Cecílio, 2011), são considerados importantes durante a internação, tanto 

para os usuários, que podem a partir deles receber maior conforto e contar com um 

interlocutor interessado para lhe apoiar no contato com a equipe, por exemplo, como 

também para o serviço, que com déficit de recursos humanos para acompanhar com 

maior proximidade os usuários internados acabam por fazer uso deste acompanhante 

como uma espécie de auxiliar no cuidado intra-hospitalar. 

Apesar disto, estar como acompanhante em um HUE com as características do 

Hospital Porto é um esforço contínuo e um ato de resistência, desde a entrada no 

hospital. Na sala vermelha não é permitida a entrada de acompanhante, mas também 

não há no hospital um outro local para receber estes familiares que são acionados 

para informações sobre o usuário em estado grave e notícias da pessoa internada. 

 

Quando o paciente não tem condição de responder às questões, como foi 
o caso da senhora japonesa, o profissional responsável pela 
classificação de risco precisa sair da sala para conversar com os 
acompanhantes, que ficam do lado de fora do prédio, ao lado da porta. 
Consegui observar melhor essa situação quando sai do Hospital Porto, no 
meio da manhã. […] Da padaria, notei que havia algumas pessoas em pé, 
ao lado da porta externa da sala vermelha, por onde entram os pacientes 
trazidos pelo SAMU ou pelos bombeiros (a padaria fica bem na frente da 
entrada dessa sala). Entre elas, havia duas senhoras japonesas. Pensei 
que poderiam ser parentes da senhora que entrou com AVC e fiquei 
bastante incomodada de vê-las lá em pé, encostadas na parede, sem ter 
onde sentar, provavelmente há mais de uma hora. A possível mãe entrou 
no PS por volta das 9hs). Resolvi ir até lá e tentar conversar um pouco com 
aquelas senhoras. Aproximei-me, puxei uma conversa e perguntei se 
estavam aguardando alguma coisa. Disseram-me que estavam lá pois 
tinham levado a mãe, que teve um AVC, e deveriam aguardar para saber 
se a injeção que lhe foi aplicada faria efeito. Perguntei se não haveria outro 
local para elas aguardarem, pois considerava muito desagradável aquela 
condição, elas responderam que não. (DB) 
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É absolutamente compreensível a dificuldade em permitir acompanhante na 

sala vermelha, mas questionável o fato dos acompanhantes não terem onde ficar, 

mesmo quando a sua presença é necessária, e não funcionar um fluxo que permita 

que os familiares tenham acesso a informações sobre o estado de saúde da pessoa 

que foi levada em situação grave ao serviço. 

 

Já estiveram três vezes no Hospital Porto. “É impressionante a mudança 
de um ano pra cá. Sentimos mais humanização. Até a forma das 
atendentes tratar tá diferente. Consideram mais a gente. Os médicos 
conversam mais com a gente. Mas lá na sala vermelha de emergência não 
tem jeito. Aquilo é um calabouço” (SIC). A filha conta da sua dificuldade de 
entrar na sala vermelha pelo sofrimento e tumulto que percebe naquele 
local (“pra chegar perto do nosso familiar a gente tem que afastar as 
macas”); do sogro, que faleceu lá e da dificuldade de conseguirem notícias 
quando o paciente “passa por aquela porta”. Segundo ela, quando o 
usuário entra na sala vermelha os acompanhantes não podem entrar, 
esperam do lado de fora. Horário de visita só tem quando “não teve 
intercorrência na emergência”, o que ocorre quase sempre, segundo ela. 
Diz que a maior angústia é quando o paciente é transferido de sala, pois 
eles demoram a atualizar o sistema e os funcionários não sabem onde o 
usuário está, fazendo com que os familiares esperem horas e horas sem 
ter a menor notícia do usuário que entrou em estado grave. Neste momento 
uma outra acompanhante (filha de um senhor bastante debilitado) se 
aproxima e emenda a conversa neste assunto, dizendo que no dia anterior 
tinha ficado horas e horas sem saber notícia do pai que chegou em estado 
grave e que a equipe de saúde não tinha conversado com os familiares 
para compreender o histórico e as suas restrições. 

 

Disse que acompanhou situação semelhante com o pai de uma criança de 
dois anos, que estava perdido na recepção sem ter informações de onde a 
filha estava. Dizem que os médicos da sala vermelha não conversam com 
elas. A esposa do senhor por exemplo (de aproximadamente setenta anos) 
ficou durante cinco horas na recepção sem saber notícias, por conta dessa 
transferência de local ficou sem horário de visita, mandaram ela pra casa, 
ele dormiu sozinho e sem oxigênio (sendo que, segundo elas, ele é O2 
dependente), quando elas chegaram, “ele estava até roxo”, e a médica a 
responsabilizou por não estarem lá “É como se a culpa fosse do 
acompanhante, sendo que não deixaram a gente entrar e não conversaram 
com a gente”. Ao mesmo tempo elas ponderam “Mas sobre PS, o convênio 
não está diferente, os médicos te tratam mal e você passa horas e horas 
pra ser atendido”. (DB) 

 

É marcante a diferenciação que os acompanhantes fazem da sala vermelha e 

o restante do hospital, assim como, para aqueles que frequentam o hospital há algum 

tempo, a avaliação da qualificação da assistência nos últimos anos, mas, mesmo em 
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outros setores do Hospital Porto a dificuldade encontrada pelos acompanhantes para 

conseguir manter-se ao lado do usuário internado é considerável. Nesta passagem 

também é possível verificar uma postura de culpabilização das equipes em direção 

aos cuidadores/familiares, mesmo por processos que, aparentemente, são de 

responsabilidade, no mínimo compartilhada, da equipe do hospital. 

 

8.2.3 Relações entre profissionais e usuários: entre a escuta e a imposição 
 

É fundamental reconhecer a influência da macropolítica, seus condicionantes e 

variáveis na configuração do trabalho em saúde, em particular, na atenção hospitalar, 

que constituem a dimensão sistêmica do cuidado à saúde e que já foi apresentado 

brevemente. Seria ingênuo não considerar esta contextualização para abordar a 

temática do cuidado. No entanto, é consenso no campo da saúde que é a micropolítica 

que move o cotidiano dos processos de cuidado, e a transformação das práticas passa 

pela construção de um outro tipo de vínculo entre profissionais de saúde e usuários, 

que considere o cuidado no seu aspecto micropolítico, discussão esta que, como 

vimos, tem sido intensificada no Brasil desde o MRSB, mas que ainda apresenta 

muitos desafios de mudança, em particular no âmbito hospitalar. 

 

•  Os (des)encontros da equipe e usuários/familiares 
[Sala Vermelha] Tem uma paciente de mais ou menos setenta anos que 
estava na maca com uma escoriação no braço esquerdo devido à queda, 
ela o mantinha dobrado no peito como se ele estivesse doendo. Duas 
técnicas a estão preparando para ir embora; sua blusa foi cortada na 
entrada; a técnica vai até o lado de fora pedir para a família uma outra 
blusa; volta e diz para sua colega “a família está toda lá fora e quer falar 
com o médico”. Ela avisa ao médico e eu escuto “não vou lá falar não!”. A 
técnica volta a cuidar da paciente, que desce da maca com dor e é 
conduzida até o lado de fora. Sua filha vem ao seu encontro e pergunta 
para a técnica “o médico vem?” ela responde “Fran, o Dr. Fulano está 
ocupado?” a porta fecha e a família fica do lado de fora sem falar com o 
doutor [...] Para mim, como observadora somente, o médico estava sentado 
e poderia ter ido falar sim com a família. (DB) 

 

[Classificação de Risco da Pediatria] (...) a mãe diz ao pediatra que seu 
filho estava com dor no pé porque tinha virado o pé. O médico diz a ela que 
ela tem que voltar na classificação e pedir para ir ao ortopedista. É feito 
nova classificação, novo cadastro para um novo atendimento. A 
classificadora diz que o próprio médico poderia ter feito o encaminhamento 
para o ortopedista. (DB) 
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Foram muitas as observações relacionadas a uma prática médica automatizada 

e instrumental, que não considera o usuário e sua família como sujeitos. É no hospital 

que a assimetria entre médicos e usuários se impõe de modo marcante e isto não se 

dá de forma aleatória. Como vimos, historicamente foi no hospital que se produziu e 

se acirrou o saber-poder do médico, ancorado pela biomedicina através, 

principalmente, da disciplina e da biopolítica, visando à produção de corpos dóceis, 

que estão sob a tutela e decisão do médico que decide o que fazer e como, 

objetificando a pessoa em um corpo a ser ‘consertado’. Diante disto, não é de se 

estranhar que este médico aportado por este território existencial não se sinta 

mobilizado a dialogar com o usuário ou família sobre o seu quadro de saúde e 

condutas a serem adotadas, uma vez que, para esta perspectiva, ele já cumpriu com 

o seu trabalho, utilizando a tecnologia que entende como necessária para restabelecer 

a funcionalidade deste corpo. 

Mendes-Gonçalves (2017) faz uma discussão teórica epistemológica sobre o 

termo Tecnologia, reconhecendo incialmente a sua polissemia, e que sua 

autonomização teórica incorre em uma ideologização do termo, ou seja, de valores 

que se mantém em detrimento de explicações "cientificamente operáveis". O autor é 

enfático ao afirmar e explicar que a tecnologia não é uma coisa em si, não são 

externas ao processo em que são utilizadas, não é portadora de uma potência 

imanente e produtiva, descobertas e liberadas pela Ciência, e cujo melhor uso é uma 

questão de racionalidade administrativa e organizacional – gerencial. Para o autor a 

prática de saúde não pode ser explicada apenas na sua dimensão técnica, pois é a 

um só tempo também uma prática social. Esta questão também é abordada por Merhy 

(2007) quando alarga o conceito de tecnologia em saúde em tecnologias leve, leve-

dura e dura, predominando nestes casos, a tecnologia leve-dura e dura. 

Em momento de fragilidade do usuário e da família, tão marcador do processo de 

adoecimento e internação, é central para o cuidado que a equipe adote tecnologias 

leves, utilizando, por exemplo, formas de se comunicar que acolham e que ampliem o 

conforto, que escutem as necessidades das pessoas, oferecendo orientações para o 

usuário e família que encontram-se inseguros com o problema de saúde que fez com 

que se dirigissem ao hospital, mas o que observamos de forma recorrente é uma 
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dificuldade da equipe, prioritariamente da equipe médica, em ofertar orientações 

compreensíveis aos usuários e familiares, o que obstaculiza o cuidado. 

Uma médica conversa com dois filhos de uma senhora internada por AVC 
em estado grave: — Ela piorou bastante, tudo bem? Mas ela é boazinha, 
contactua e deambula. Os dois se olharam como se não tivessem 
entendido muito bem o que a médica tinha falado. Eu fiquei imaginando o 
que eles compreenderam por deambula e contactua. (DB) 

 

Uma outra médica conversa no corredor com uma senhora de uns 80 anos, 
esposa de um usuário com Alzheimer em estágio avançado: O estado dele 
é muito grave. Se ele parar é para entubar? A senhora desesperada 
começa a chorar. Quando consegue falar diz pra médica: Não sei, não sei. 
Isso nem tinha passado pela nossa cabeça, não posso falar isso pra 
senhora assim. Tenho que conversar com meus filhos. (DB) 21 

 

São outras línguas, outros códigos, outras preocupações que norteiam os 

médicos e os familiares. Um abismo. 

Mas também acontecem outros tipos de relações no âmbito hospitalar. O modo 

do médico e equipe se relacionarem com o usuário e família/acompanhantes acontece 

no encontro, a partir de afecções múltiplas que produzem processos de subjetivação 

que acontecem em variação e podem produzir práticas mais cuidadoras, ancoradas 

em tecnologias leves. Ou seja, a mesma equipe, mobilizada por afecções diferentes, 

cuida bem de alguns e descuida de outros, e faz isto a despeito de instrumentos de 

gestão estruturados e de protocolos institucionalizados, se movimenta diferentemente 

em distintas situações mobilizadas por encontros singulares. Nestes momentos, a 

equipe pode se mostrar sensível às necessidades apresentadas pelos usuários e 

familiares e fazem o esforço de tentar atendê-las: 

 

[Sala Vermelha da Pediatria] A técnica de enfermagem alerta para manter 
a grade do berço sempre alta, ela autorizou a mãe adotiva a chamar a mãe 
biológica para ver a criança, mas na portaria não a deixaram entrar. A mãe 
adotiva fica nervosa e diz “é mãe, como proibir uma mãe de ver o filho? Ela 
só quer dar uma olhadinha.” A técnica de enfermagem vai até a portaria e 

 
21 Fui eu a pesquisadora que registrou esta cena. Neste momento a minha história com a internação 
da minha mãe se reatualizou, a cena da neurocirurgiã me chamando para falar sobre o exame e decidir 
sobre fazer o exame de risco que poderia acarretar a morte da minha mãe ou não fazer o exame, o que 
inviabilizaria a cirurgia do aneurisma com consequente o risco de morte se presentificou. Me vi naquela 
senhora, a cena me paralisou. Tive vontade de intervir, mas não fiz isto. Até hoje penso se não deveria 
ter pelo menos conversado com a senhora, na tentativa de acolhê-la, mas tive muitas dúvidas naquele 
momento se o meu estatuto de pesquisadora me permitia isto. Este “lugar” do pesquisador será 
problematizado no Terceiro Movimento desta tese. 
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volta acompanhada da mãe biológica, que ao entrar no isolamento pega a 
criança com bastante carinho. (DB) 

 

[Sala Vermelha da Pediatria] Uma das residentes colocou o dedo na boca da 
criança que imediatamente suga o dedo da médica, ela vira para mim e diz 
“parece que ele está com fome” respondo “sim, parece”. Me afasto do berço e 
fico do lado da técnica enfermagem observando as três residentes terminarem 
o exame. A residente retira o dedo da boca da criança que volta a chorar, pega 
uma luva, coloca água em um dedo da luva, amarra e dá à criança que chupa 
como se fosse uma chupeta. Enquanto isto, a técnica troca fralda, a roupa e diz 
à mãe para sentar na poltrona e dar a mamadeira, depois vão colher os exames. 
Acompanho a mãe dar mamadeira, a criança fica calma. (DB) 

 

Guattari nos alerta que a saúde é um território permeado por tensões, e são 

justamente os tensionamentos que permitem almejar à exploração de potências 

singulares pela produção de novos lócus de poderes instituintes e novas 

subjetividades (Guattari, 1986), portanto, nada é estático, por mais que a instituição 

hospitalar biomédica tente normatizar, enquadrar, disciplinar, o hospital e as relações 

que nele se constituem estão em constante produção, e os usuários, com seu agir 

leigo, são mobilizadores centrais destes instituintes. 

 

8.2.4 O agir leigo dentro do hospital 
 

O Agir Leigo22 foi um conceito forjado pelo grupo de pesquisa que faço parte. 

O termo “leigo” foi utilizado em contraposição ao saber especializado no campo da 

saúde. A ideia central do conceito e a sua relevância nos serviços de saúde pode ser 

representada pela seguinte afirmação: 

 
O cuidado em saúde será sempre coproduzido pelos usuários e pelos 
especialistas, por mais que estes últimos, no fundo, pensem que cabe ao 
usuário apenas usar, presos que ficam a uma tautologia que se recusa a 
reconhecer um usuário-fabricador de caminhos e de significações, a partir das 
peças ou dos elementos da máquina da saúde. O leigo inventa, pelo método 
da bricolagem e da recomposição, surpreendentes totalizações precárias e 
contingentes, movidos pelo sofrimento advindo do adoecimento, do medo da 
morte e da consciência de fragilidade da vida humana. O agir leigo, resulta em 
surpreendentes e singulares "sistemas de saúde" nos interstícios da máquina 
da saúde (Cecílio; Carapinheiro; Andreazza, 2014, p. 15). 

 

 
22 Este termo será posteriormente problematizado. 
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Embora o conceito do agir leigo tenha sido utilizado para discutir as 

intervenções e fabricações que o usuário faz no sistema de saúde de forma mais 

ampla, é perfeitamente possível utilizar este conceito para compreendermos e 

discutirmos seus agires dentro da complexa maquinaria do hospital. 

Uma outra aproximação possível é conceber o agir leigo como fruto de uma 

“inteligência astuciosa”23. Dejours (1994) salienta que existe uma forma específica de 

inteligência nos processos psíquicos mobilizados pelos trabalhadores na inovação, 

invenção, ajustamentos e customização do trabalho real. Esta inteligência, nomeada pelo 

autor de inteligência astuciosa ou inteligência prática e que geralmente não é levada em 

conta nas análises científicas, tem raiz no corpo, nas percepções e na intuição sensível. 

Mas penso ser possível conceber a mesma lógica para os usuários diante do 

adoecimento e interação com o sistema de saúde. Atuando como uma forma de lidar com 

a experiência real, a inteligência astuciosa/prática tem um componente transgressivo, 

encontrando-se em constante ruptura com as regras e normas instituídas. Ou seja, 

mesmo dentro do hospital onde parece estar tudo controlado, impondo uma vida 

padronizada para as pessoas internadas, é possível haver linhas de fuga. 

Durante as observações no Hospital Porto foi possível identificar pelo menos 

três lócus de produção deste agir leigo astucioso: nas estratégias que buscam acesso; 

na regulação leiga assessorada pela regulação profissional e intervenções na conduta 

biomédica. 

 

•  As estratégias que buscam o acesso 
Fomos à sala de classificação de risco adulto, acompanhamos três 
classificações. Teve uma que me chamou a atenção, o paciente tinha um 
abscesso bem grande na face e quando a classificadora pediu os seus 
documentos ele entregou também uma carta de uma amiga. Nesta carta a 
amiga pedia para Deus iluminar a pessoa que estava atendendo seu amigo 
e explicava que ele precisava de atendimento. (DB) 

 

Observei vários casos, mas um chamou a minha atenção. Era de uma 
adolescente acompanhada pela mãe. Antes de entrar na sala, como eu 
estava na porta, pude observar sua expressão, que era tranquila, acredito 
que até tinha um leve sorriso no rosto. Quando a enfermeira chamou e 
orientou que se sentasse, ela se jogou na cadeira e começou a soluçar de 
dor, deixando cair no chão alguns de seus pertences. Levei um susto! O que 

 
23 Este deslocamento conceitual foi inspirado em Cecílio (2020, p. 58), que afirma, em sua obra 
autobiográfica que “[...] todo ser humano submetido a qualquer forma de controle e violência desenvolve 
a tal inteligência astuciosa”. 
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está acontecendo? A mãe referiu que ela estava com dor de garganta há uns 
dias, não tinha febre. A enfermeira foi fazendo as perguntas necessárias e 
ao final colocou a fita verde no pulso da menina, que nessa hora já deixava 
rolar algumas lágrimas no rosto, e orientou para abrir a ficha e aguardar ser 
chamada para o atendimento. Levantou bem, já sem expressão de dor, e 
saiu. Na mesma hora, a enfermeira falou: — Está vendo esse monitor? Ele 
é meu espelho! Já começo a avaliação quando o paciente vem vindo pelo 
corredor. E aí começou a explicar como avalia a escala de dor. Disse que é 
possível ver pela expressão, cor, e outros sinais, não leva somente em 
consideração o que o paciente diz e nem só o que consta no protocolo. (DB) 

 

Em conversas informais com enfermeiras responsáveis pela classificação de 

risco, elas contaram inúmeras histórias como esta, realçando que os usuários sabem 

o que dizer para conseguirem uma “pulseira” de classificação onde a demora para 

atendimento não seja tão grande e ensinam outros usuários como fazer. Isto pode ser 

um sinalizador do quanto a instrumentalização da classificação de risco pode auxiliar 

no processo de acesso, e de fato auxilia, em especial na tentativa de tornar o acesso 

mais equânime e não circunscrevê-lo à ordem de chegada, mas também o quanto ele 

é passível de intervenção humana, seja pelo lado da enfermagem, que inicia a 

avaliação antes mesmo do usuário chegar na sala, seja pelo lado do usuário, que 

compreende os critérios de classificação e age, com seu agir leigo astuto, para 

manipular a classificação e conseguir ser atendido para aquilo que considera suas 

necessidades e prioridades de assistência. 

Cumpre ressaltar que quando falamos sobre acesso, estamos lidando com uma 

tríplice definição: 1) acesso é conseguir chegar no serviço; 2) em um tempo que o 

usuário compreende como adequado; 3) obtendo uma resposta pelo que necessita. A 

disjunção entre os tempos – do gestor, trabalhador e usuário – é um dos motivos que 

podem explicar a preferência e valorização do usuário por HUE, pelo imaginário do 

usuário de que é num serviço de urgência em que ele pode ser atendido em um tempo 

mais compatível com suas necessidades, apesar de toda a crítica ao modelo queixa-

conduta, uma atenção fragmentada e a dificuldade do cuidado pautado no vínculo 

(Cecílio, Carapinheiro, Andreazza, 2014). 

Além disto, faz-se importante compreender o sentido da urgência do usuário que 

o faz buscar um serviço de urgência-emergência. Giglio-Jacquemot (2005) alerta que 

para apreender o que é urgente para o usuário é necessário distinguir a representação 

de urgência feita por eles, que diz respeito a uma percepção, da utilização que fazem 

do sistema de atendimento às urgências, que está relacionada ao uso de um recurso. 



55 

 

O raciocínio do usuário que sustenta a decisão de procurar um serviço de urgência-

emergência não corresponde às funções preconizadas para estes serviços, portanto 

não se trata de ‘educá-los’ para que saibam qual serviço acessar, por qual porta devem 

entrar no sistema de saúde, assim como adverte Cecilio e Merhy (2003). 

Para a autora “as pessoas não recorrem sistematicamente à rede de 

atendimento às urgências para problemas de saúde que julgam urgentes” (Giglio-

Jacquemot, 2005, p. 118), uma vez que, no geral, as pessoas não estabelecem uma 

diferença, em termos de gravidade, entre uma urgência e uma emergência, até porque 

a gravidade é estabelecida pelo usuário, segundo a autora, pelo contexto geral em 

que o sintoma se manifesta, não estando circunscrito ou reduzido ao sintoma 

orgânico-corporal validado pela biomedicina. Sendo assim, conhecer o contexto é 

central para compreender as urgências dos usuários e conseguir, portanto, cuidar 

dentro da perspectiva de suas necessidades. 

Se, para a perspectiva biomédica, a urgência refere-se a um evento agudo, cujo 

caráter repentino é o marcador para uma possível caracterização de urgência, para o 

usuário, esta relação de tempo em relação à urgência é inversamente proporcional. É a 

persistência do sintoma através do tempo e da interferência no contexto geral que gera 

consequências negativas na sua vida que inscreve para o usuário o que ele considera 

urgência e pode mobilizá-lo a se dirigir a um HUE. Estes sintomas, podem ser considerados 

“pequenos problemas” para a equipe de saúde, mas podem representar uma ameaça 

existencial para os usuários, principalmente em camadas mais desfavorecidas da população. 

 
Devido à precariedade de seus meios e condições de existência, muitas delas 
vivem ‘normalmente’ numa situação de urgência permanente e com poucas 
garantias contra as ameaças de toda ordem que potencialmente as cercam 
(Giglio-Jacquemot, 2005, p. 126). 

 

Todas estas questões devem ser levadas em consideração quando procuramos 

entender o agir leigo do usuário em busca por acesso a um serviço hospitalar de 

urgência-emergência, que são diferentes dos circuitos racionais de utilização dos 

serviços idealizados pelos gestores e profissionais de saúde. 

 

•  A regulação leiga assessorada pela regulação profissional 
A regulação, frequentemente tratada no campo da saúde como escopo e poder 

de decisão da gestão, é produzida também de forma micropolítica dentro dos hospitais, 
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fazendo deste processo algo permanente e instituinte através de distintos agires, fruto 

da relação estabelecida pelos diferentes sujeitos da cena da assistência à saúde. 

 

[Sala Vermelha]: Entra uma senhora de 92 anos acompanhada de sua filha 
e seu neto. O neto já entra falando: “Sou enfermeiro da policlínica minha vó 
será aceita no Hospital das Clínicas (HC) à noite”. “A transferência tem que 
ser solicitada só á noite pois meu amigo estará de plantão, tinha que ser 
pela regulação”. A enfermeira da classificação pergunta o que ela tem e ele 
nervoso responde: “Tem câncer de pele, lesões na cabeça, ia operar dia 19 
e foi cancelada, hoje minha tia foi dar banho e está assim com miíase”. Ele 
mostra uma foto da lesão, a enfermeira levanta o curativo da testa e todos 
ficam chocados. A médica chega e pergunta como deixaram chegar 
naquele ponto, o neto nervoso diz que a saúde da vó não era negligenciada. 
A senhora estava muito nervosa, agitada, com dor. Imediatamente a 
enfermeira da classificação de risco puxou a maca para o meio da sala 
vermelha, segurou a mão da senhora, a coordenadora de enfermagem 
pegou um pote com álcool 70 para colocar as larvas retiradas do ferimento 
e a enfermeira conversando com a “Vó” foi fazendo a limpeza. (DB) 

 

Um caso chamou a atenção, era de um paciente que a família estava 
pressionando para ser transferido para o HC para fazer um determinado 
exame. Todos afirmavam que não havia vaga para a transferência, mas 
como a família dizia que conhecia alguém de lá que arrumaria a vaga, a 
Dra. Tatiana24 liberou. (DB) 

 

Mais uma vez, aqui é possível perceber o quanto processos instituídos do 

hospital, formalizados através de fluxos e protocolos regulatórios estabelecidos, como 

nesta cena, são tensionados por forças instituintes do agir leigo. Esta tensão entre 

projetos diferentes – o do usuário, dos trabalhadores e da gestão –, se interpõem em 

processos produtivos, forjados micropoliticamente (Feuerwerker, Bertussi, Merhy, 

2016) e podem produzir deslocamentos e mudanças no cotidiano hospitalar. 

 

•  As intervenções na conduta 
[Na Enfermaria]: Mas não foi só esta intervenção de familiares/acompanhantes. 
Enquanto estávamos conversando, a filha de um usuário internado solicitou 
falar com a médica responsável: “Foi trocada a medicação do meu pai e eu 
quero entender o que mudou e porquê”. (DB) 

 

[Nos Corredores da Enfermaria] De repente entra uma senhora com uma 
sacola na mão pedindo para retirar o acesso que ela tinha na mão 

 
24 Tatiana, assim como todos os outros nesta pesquisa, é um nome fictício. Ela é médica, ligada 
diretamente à superintendência do Hospital Porto e coordena o Núcleo Interno de Regulação (NIR). 
Estão sob sua responsabilidade as transferências internas e externas. 
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esquerda. A Jeane explicou que era para ela procurar a enfermagem onde 
ela estava internada. Ela falava: “Eu preciso ir embora”. “Isto aqui é uma 
prisão!? Meu marido está internado e minha filha grávida corre o risco de 
perder a criança”. “Isto aqui é um horror, tem gente morrendo perto de mim”. 
A Jeane me olhou e pediu para eu acompanhá-la, confirmei se poderia ir, 
ela disse que sim. Chamei a senhora e disse que a acompanharia para falar 
com a enfermagem, ela estava bem nervosa. Disse que estava passando 
bem, que fazia exames todo ano e estava ali “presa” para fazer um exame 
do pescoço (ultrassom das carótidas), que não tinha certeza se faria 
naquela tarde. Seu marido estava internado, sua filha grávida estava 
correndo o risco de perder a criança e ela ali naquele “inferno”. Fomos 
caminhando pelo corredor e ela foi me levando para o lado da sala pós 
consulta onde eu achei que ela estava internada. Nesta hora ela viu um 
médico e rapidamente me disse: “Despista, aí vem o médico” e escondeu 
a mão com acesso. Chegamos em frente ao corredor da sala vermelha 
tinha duas macas no corredor, uma estava vazia, era a maca da minha 
companheira/paciente. Além das macas tinham três médicos no final do 
corredor. Uma médica que passava parou, conversou conosco, disse que 
a paciente não poderia sair do hospital, que o exame dela seria naquela 
tarde e foi embora. Fiquei novamente só com ela, tentando levá-la para a 
maca e ela tentando tirar o acesso sozinha, depois de muita conversa 
caminhamos até a maca, pedi para ela deitar. Ela me mostrava a outra 
paciente e falava: “Olha o que estou vendo nesta prisão”. 

 

[Na Enfermaria] A enfermeira preparava a documentação da alta em frente 
a um computador. Primeiramente preencheu no sistema, compartilhado e 
alimentado por toda a equipe, os dados da alta (como foi a alta, se saiu 
com alguma prescrição, se estava levando exames e se tinha solicitação 
de acompanhamento, inclusive da UBS). Esta ficha de alta é impressa 
entregue para os responsáveis do paciente e assinada para arquivamento 
no prontuário. Quando o irmão do usuário se aproximou para assinar, 
perguntou para a enfermeira sobre o encaminhamento ao CAPS AD que a 
médica disse que faria (é um usuário em sofrimento pelo uso de álcool). 
Esta intervenção fez com que a enfermeira fosse atrás da médica e em 
poucos minutos a médica chegou para conversar com a família sobre este 
encaminhamento, fazendo o pedido que até então não tinha sido elaborado 
(se a família não tivesse feito esta intervenção, sairia da internação sem o 
encaminhamento). (DB) 

 

As cenas registradas até aqui demonstram que os usuários conhecem e 

manipulam a classificação de risco de Manchester; interferem no encaminhamento de 

alta; cobram entender melhor o diagnóstico e prescrições, assim como buscam 

interferir nos fluxos internos. No entanto, também sofrem cerceamentos pelos 

profissionais de saúde. A partir do agir leigo, os usuários fazem escolhas dentro do 

enquadre hospitalar, subvertem os regramentos técnicos e organizacionais que regem 

a vida do hospital, contrapondo-se às aspirações da equipe de trabalhar com um 
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usuário idealizado, disciplinado, que se submete pacientemente às prescrições 

institucionais e se amolda aos tempos e necessidades da gestão e da equipe 

profissional. 

Ao mesmo tempo em que os profissionais esperam que os usuários adivinhem 

e acatem os fluxos dos serviços, se incomodam quando os usuários fazem uso dos 

conhecimentos sobre os caminhos no serviço ou demonstram protagonismo no seu 

cuidado que afronte as prescrições institucionais ou profissionais, em um processo 

bastante frequente de culpabilização dos últimos. Os profissionais de saúde, 

respaldados no que consideram como o único saber válido, aquele amparado 

conhecimento tecnocientífico e as regras das corporações, criam estratégias num 

contra-agir-leigo, na tentativa de neutralizá-lo. 

No entanto, o processo de assistência nos HUE, por mais racionalizado que 

possa ser, vai se modulando a partir das relações micropolíticas. Estas relações 

explicitam a tensão permanente entre uma normatização pretendida pelos 

profissionais de saúde e o modo de agir real dos usuários guiados por suas 

necessidades de saúde. Em um ambiente hospitalar, o usuário é concebido como um 

“usuário-fabricado”, disciplinado, que deve estar submetido ao saber biomédico, 

renunciando à sua autonomia, poder de decisão e seu conhecimento sobre como 

cuidar da sua saúde. A despeito disso, ele disputa saberes e práticas, e opera no 

cotidiano do Hospital Porto como um “usuário-fabricador”, a partir do seu “agir leigo”. 
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9 PROCEDIMENTOS DE ALTA E A TRAVESSIA HOSPITAL-DOMICÍLIO 
 

Durante o Kanban são discutidos o estado geral, as pendências e perspectivas 

de alta dos usuários, momento em que a equipe avalia a conduta e cria estratégias 

para enfrentar os impasses que possam impedir a alta. 

 

[Kanbam da Enfermaria]: A preocupação quanto aos familiares: em vários 
casos a discussão sobre a conversa da equipe com os familiares 
(especialmente àqueles com previsão ou entrave na alta) apareceu em 
reunião. Diante de um caso, a psicóloga pergunta: “Alguém já viu esta 
família?”. A médica que parecia ser preceptora, mas não responsável pelo 
caso compartilha como foi feita a conversa com a família, que estava 
preocupada com procedimentos mais invasivos no usuário, mas que 
achava importante outras conversas já que ela não tinha tantas 
informações sobre o caso. (DB) 

 

[Kanbam da Enfermaria]: A torcida pelos usuários: por último, uma coisa 
que me mobilizou foi a demonstração de satisfação da equipe em relação 
a alguns casos que demonstravam melhora no quadro ou planejamento de 
alta (não foram muitos, mas foi uma manifestação significativa, a meu ver). 
Isto se deu não só em relação à equipe multi, mas também na equipe 
médica. Eles faziam expressões (“Yes”, “Que bom”) quando Dili25 relatava 
a melhora do quadro, demonstrando que de fato estavam torcendo pela 
reabilitação do usuário. (DB) 

 

O Kanban, conforme foi discutido anteriormente, é uma estratégia de gestão de 

leitos que pode se transformar em um dispositivo de cuidado. Durante o 

acompanhamento destes encontros de equipe foi possível perceber como ele pode 

mobilizar outras condutas dos profissionais de saúde, em particular dos médicos, que 

parecem demonstrar neste espaço um ethos do cuidado diferente do que foi possível 

observar em algumas ocasiões quando esta categoria encontra-se na relação apenas 

médico-usuário. A hipótese para este deslocamento é a presença e participação da 

equipe multiprofissional pode provocar um processo de ampliação da clínica e o 

reconhecimento de que as necessidades de saúde dos usuários são mais complexas 

e múltiplas, questão também afirmada pelo ex-diretor do Hospital Porto apresentada 

no Movimento 1. 

 
25 Nome fictício 
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O processo de alta propriamente dito inclui vários procedimentos e 

profissionais, dentre eles as assistentes sociais, responsáveis por preparar o usuário 

e família para a saída do hospital: 

 

[Com a Assistente Social]: Nossa conversa foi interrompida pelo pedido de 
uma técnica de enfermagem para que a assistente social providenciasse 
uma roupa para um usuário que estava de alta. Este usuário (que depois 
acompanhei o processo de alta) ainda estava sem os familiares e a 
informação era que ele não tinha roupa para ir embora. Na enfermaria tem 
um armário trancado, cuja chave fica de posse da assistente social, com 
roupas doadas de vários tamanhos e do sexo feminino e masculino. Com 
uma medida mental, a assistente social escolhe a roupa que acha que se 
“encaixa” para cada pessoa que necessita. Depois que ela separou as 
roupas foi levar para o usuário, conversando com ele de uma forma muito 
carinhosa, explicou que ele não precisaria devolver e checou se também 
precisava de sapatos. (DB) 

 

Mas o desafio da desospitalização é algo presente no cotidiano do serviço. A 

dificuldade da articulação com a rede, presente no Hospital Porto, em particular depois 

da saída dos apoiadores de rede do hospital que tinham esta função, faz com que o 

usuário tenha dificuldades em ter garantido seu seguimento de cuidado pela rede, 

podendo aumentar a probabilidade de reinternações. 

 

[Conversa com Coordenadora da Enfermagem] Segundo ela, no dia de 
ontem, a oficial administrativa pediu para conversar com ela com um 
“calhamaço” de papel de contratransferência indeferidas pela regulação do 
município e ela se assustou muito. Não tinha ideia da magnitude do número 
de reinternados e com a contratransferência para outros serviços da rede 
glosadas pela regulação e da quantidade de usuários que, por conta disso, 
ficam “perdidos” na rede, sem assistência e por isso “sem continuidade do 
cuidado”. Pergunto se ela acha que algumas mudanças na rede podem ter 
tido interferência nisto, ela não titubeou em dizer que saída dos apoiadores 
foi um fator que não explica tudo, mas que acredita que a falta de 
articulação dos apoiadores com certeza agravou este processo. De toda 
forma, ela estava “inconformada” de ninguém ter falado antes pra ela sobre 
esta situação gritante e ter chegado neste ponto de apresentarem um “bolo” 
de papeis com encaminhamentos negados. (DB) 

 

O processo da alta hospitalar representa um momento específico na produção 

do cuidado e pode ter grande interferência no modo como o usuário e seus cuidadores 

farão a gestão do cuidado no pós-alta. Levantamento da literatura afirma que é 
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imprescindível reconhecer a complexidade e a relevância da transição hospital-

domicílio (Flesch, Araujo, 2014). 

Nesta dobra hospital-domicílio, de um lado existe um serviço hospitalar, que 

tem o seu papel no cuidado, prescreve condutas, amparado pela norma, para a 

continuidade do cuidado e de outro um modo de produção singular, construída a partir 

de um possível protagonismo dos usuários e seus cuidadores/família pós-alta 

hospitalar. Neste processo, também acontecem múltiplos (des)encontros, isto porque 

o processo de trabalho e cuidado durante o processo de alta, assim como na 

internação, por mais racionalizado que possa ser, não é igual, vai se modulando a 

partir da combinação do trabalho em ato e o envolvimento na produção do cuidado 

dos vários incluídos nesta cena, possibilitando variados desfechos. 

Como vimos, no contexto hospitalar o usuário está submetido ao saber 

biomédico aliado à autoridade da gestão, cujo discurso tecnocientífico impregna e 

atravessa as relações de poder, atuando como um instrumento que legitima a 

verdade, impõe obediência às decisões técnicas – nem sempre obedecidas – aos 

considerados expropriados deste saber, neste caso, os usuários e seus 

acompanhantes. O que se sobressai neste contexto são os mecanismos de controle 

que buscam regulamentar a vida e disciplinar os corpos. 

Nesta circunstância, o usuário-paciente é concebido como alguém que deve 

estar subjugado à supervisão médica, renunciando ao seu poder de decisão e seu 

conhecimento sobre como cuidar da sua saúde, ao passo que o saber-poder médico 

toma para si o direito de falar por ele e ditar suas condutas (Andrade, Givigi, Abrahão, 

2017; Feuerwerker, Bertussi, Merhy, 2016; Silva, 2015; Teston et al., 2016). 

Importa reafirmar que o poder, para Foucault, é entendido como coextensivo a 

toda relação social (Foucault, 2005), são relações de poder cotidianas, de condução 

da conduta do outro. Neste sentido, o poder está sempre presente, nos diferentes 

níveis e sob diferentes formas. Poder que produz saberes, verdades e subjetividades. 

Ao mesmo tempo, as relações de poder são movediças, podem se deslocar. 

Desta forma, existe uma disputa constante entre usuários e profissionais de saúde na 

relação de poder, em especial no que se refere ao projeto terapêutico. No ambiente 

hospitalar, a potência desta disputa por parte do usuário fica reduzida, ainda que 

encontre brechas como foi possível observar nas cenas, mas após a alta, no seu 

domicílio, onde o usuário pode assumir maior protagonismo no seu modo de andar na 

vida, a disputa e busca por um projeto terapêutico que atenda melhor às suas reais 
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necessidades é maior, é mais possível ‘profanar o sagrado’. Este é um momento em 

que “frequentemente os usuários aderem seletivamente às condutas indicadas pelos 

profissionais de saúde, produzindo intervenções ativas nas propostas terapêuticas 

‘reais’ (aquelas que efetivamente são levadas à prática)” (Feuerwerker, Bertussi, 

Merhy, 2016, p. 69). 

A aposta é que, do sujeito pensado como produto objetivo dos sistemas de 

saber e de poder, constituído por certa “identidade” imposta, possa emergir um sujeito 

também constituído por técnicas da existência, ou seja, do cruzamento entre as 

técnicas de saber-poder e técnicas de si, o que Foucault chamou de Ética do Cuidado 

de Si, experimentadas a partir de práticas de liberdade. Para Gallo práticas de 

liberdade são “[...] produções de saída, invenções de linha de fuga, um investimento 

micropolítico nas relações cotidianas, no estabelecimento ativo de novos jogos de 

poder” (Gallo, 2011, p. 15). 

 
Nas dobras do poder encontra-se o cuidado e a preocupação consigo 
mesmo. Nas dobras de uma sociedade governada e governamentalizada, 
uma ética do cuidado de si pode ser o caminho da resistência, de uma 
resistência ativa, de colocar-se ativamente nas relações de poder, seja 
consigo, seja com o outro, inventando e experimentando práticas de liberdade 
(Gallo, 2011, p. 16). 

 

Diferente do que acontece durante a internação, onde existe a delimitação da 

competência profissional que define o que pode, quem pode fazer e como deve ser 

realizado o cuidado, no ambiente do domicílio, os usuários podem construir linhas de 

fuga, com uma necessária invenção de caminhos para construírem seus mapas do 

cuidado através do agir leigo, na busca pela continuidade da assistência à saúde, 

dimensão necessária para os usuários com condições crônicas, e nem sempre 

garantida pela rede de saúde após a alta hospitalar. 

O agir leigo, além de buscar diminuir a disjunção entre o tempo vivido da 

doença, o tempo do gestor que opera tentando racionalizar recursos e o tempo do 

fazer profissional, o usuário também tenta encontrar o que considera um ‘bom médico’ 

e “produzir um ‘mapa de cuidado’ estável, sobre o qual tenha algum controle e 

previsibilidade” (Cecílio, 2014, p. 1510). 

Neste ‘sistema de saúde’ singular produzido em processo pelo usuário através 

dos mapas de cuidado, que vão sendo traçados pelas composições entre pontos de 

atenção, assim como por outros movimentos e ações de cuidado para lidarem com 
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suas necessidades a partir da experiência de doença (Carapinheiro, 2001; Cecílio, 

2014), estes usuários vão formando uma ‘rede de conexões existenciais’ 

(Feuerwerker, Bertussi, Merhy, 2016), consomem e produzem outros dispositivos de 

cuidado para além do instituído pelas referências no momento da alta hospitalar – 

pelos encaminhamentos, por exemplo – e o sistema de saúde formal. 

A despeito do “projeto biomédico de governamentabilidade da vida” (Teixeira, 

2017, p. 201), as pessoas produzem outro comum a partir do ‘trabalho vivo’ dos 

doentes, resultado “dos saberes e afetos que estes devem mobilizar necessariamente 

em resposta aos problemas que se colocam para a invenção de outras formas de vida 

possíveis em condições concretas” (Teixeira, 2017, p. 206), fazendo revelar diante da 

biopolítica, o que o autor chamou de biopotência. 

Nesta perspectiva, os usuários passam a ser considerados “trabalhadores da 

saúde”, no seguinte sentido: “todos aqueles que devem afrontar problemas imprevisí-

veis e estão engajados na sua resolução em ato, através da iniciativa e criação, par-

ticipam, em última instância, da produção ontocriativa” (Teixeira, 2017, p. 207). 

O modo como os usuários com condições crônicas vão construindo, após a alta 

hospitalar, mapas de cuidado, tecendo, portanto, redes de conexões existenciais no cuidado 

de si, na direção de uma produção ontocriativa “de novas formas de vida possíveis” é um 

dos principais interesses deste estudo e será discutido nos próximos movimentos desta tese. 

O tema rede aqui adotado, assim como utilizado por Braga (2013) considera esta como: 

 
[...] fluxos, misturas, conexões, tendo sempre múltiplas entradas e saídas. 
Nessa perspectiva, a rede não teria centralidade e nem forma definida uma 
vez que ela se forma a partir de movimentos, fluxos, conexões e alianças 
entre os diversos agentes que em um campo de disputas e intencionalidades 
evidenciam multiplicidades (Braga, 2013, p. 26). 

 

Esta compreensão pode auxiliar na redefinição do que é produzir saúde, e, 

portanto, cuidado, e quem efetivamente a produz, deslocamento necessário para 

avançarmos na discussão de “um sistema único de saúde na direção da constituição 

de uma ‘rede multitudinária de produção de saúde’”, como provoca Teixeira (2017, p. 

210). Fazer este o exercício reflexivo para a construção deste outro modo de 

construção de rede é importante, uma vez que a rede de cuidado usualmente 

praticada no SUS, a despeito dos seus princípios e diretrizes, é uma rede burocrática, 

que direciona o fluxo para um único sentido, desconsiderando as necessidades 

singulares dos usuários (Carvalho, Franco, 2015).   
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TERCEIRO MOVIMENTO: Das histórias de vida para as histórias 
da vida: um caminho para colher e acolher experiências 
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10 OS DESAFIOS DESTA ETAPA DO CAMPO DE PESQUISA 
 

Se no primeiro momento da pesquisa a principal estratégia metodológica foi a 

observação no cotidiano do Hospital Porto, no segundo momento a aposta foi a 

produção de narrativas a partir das Histórias de Vida (HV) de pessoas com condições 

crônicas que passaram por internação neste hospital de urgência. 

O trabalho de campo com as observações da pesquisa matriz no Hospital Porto 

começou em agosto de 2017. Neste período, além das observações, investi na 

produção de vínculo com os atores do campo, dentre eles, a interlocutora da pesquisa, 

diretamente vinculada com a direção do Hospital Porto. Em fevereiro de 2018 combinei 

com ela uma reunião para pactuarmos os critérios e estratégia para identificação dos 

usuários que participariam desta segunda etapa da pesquisa. Ela compreendeu que 

esta reunião deveria contar com a participação da coordenadora das assistentes sociais 

do Complexo Hospitalar Municipal. No entendimento dela, as assistentes sociais eram 

as que mais conseguiriam mapear estes usuários. Neste encontro foi definido que essas 

pessoas seriam aquelas com condições crônicas, com histórico de reinternação26, 

tendo como critério de exclusão os usuários do Programa de Internação Domiciliar 

(PID), dado que esses têm uma característica muito peculiar no pós-alta, como por 

exemplo, uma equipe específica para o seu acompanhamento. Além disso, eles têm 

possibilidades de autonomia no modo de andar na vida teoricamente mais restritas, o 

que fez com que compreendêssemos que esta seria uma outra pesquisa. 

As participantes desta reunião demonstraram disponibilidade e interesse pela 

pesquisa, e como encaminhamento fizemos um pacto de envio de uma lista com 

possíveis usuários em até duas semanas. A devolutiva não aconteceu, foi necessário 

acionar novamente a interlocutora do Hospital Porto, que assumiu que a direção 

liberaria a listagem dos usuários com duas condições: que a entrevista fosse realizada 

no próprio Hospital Porto; ou que a interlocutora acompanhasse a entrevista junto com 

a pesquisadora, demonstrando uma possível relação de desconfiança da gestão e 

que tornou mais claro tensões internas em relação à investigação. No entanto, após 

 
26 Na reunião de apresentação da pesquisa matriz, os gestores do Hospital Porto demonstraram uma 
inquietação particular em relação à reinternação, alegavam números elevados de pessoas que se 
reinternavam em um intervalo de tempo pequeno e tinham interesse de compreender melhor por que 
isto estava acontecendo. No entanto, é importante ressaltar que a reinternação não compõe o objeto 
desta investigação. 
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um período de negociação a diretoria liberou uma lista, de apenas quatro nomes de 

usuários, dois meses depois do pactuado. 

A partir desta lista, realizei contato telefônico com estes usuários e/ou 

cuidadores que já tinham recebido alta. Chamei esta estratégia de “contato a frio”, 

porque era feito sem a ancoragem de uma relação prévia, sem que eles me 

reconhecessem de alguma forma. Por contato telefônico eu situava a pesquisa que 

tinha como campo o Hospital Porto que eles estiveram internados, no entanto, não 

parecia que eles tinham uma vinculação de referência com este hospital, apesar de já 

terem utilizado este serviço por mais de uma vez. Foi uma estratégia sem sucesso, 

dos quatro usuários indicados, consegui agendar a visita à casa de apenas um 

usuário, através do seu familiar. Eu estive por duas vezes na casa dele, em nenhuma 

delas ele me atendeu, apesar de ter sido feito agendamento prévio. Em uma das 

visitas eu conseguia ouvir a máquina de lavar funcionando e sussurros dentro da casa. 

Compreendi que não avançaria com esta estratégia. Decidi então fazer novo 

contato com a interlocutora do hospital propondo voltar a participar das reuniões do 

Kanban , já que neste espaço, com base na apresentação dos casos, supostamente 

seria possível fazer um mapeamento preliminar dos usuários, para a partir disto, 

identificar junto à equipe do Núcleo Interno de Regulação (NIR) possíveis candidatos 

para as entrevistas. Para o aceite desta proposta por parte da gestão do hospital foi 

necessária também uma certa insistência minha. Depois da liberação, comecei a 

participar das reuniões do Kanban27. Apesar desta estratégia ter agilizado a 

identificação de usuários, não foi um processo fácil. 

 

Me senti um pouco perdida nesta priorização, principalmente porque o 
Kanban faz a discussão de casos de forma muito rápida; os diagnósticos 
estão sempre em siglas, nem sempre reconhecíveis; é difícil identificar se o 
usuário passou por internações anteriores, porque raramente a equipe 
comenta e para isto seria necessário acessar o sistema. Além disso, uma 
outra dificuldade é a diferença na parceria com as enfermeiras do NIR para 
esta definição dos usuários. A depender da profissional é possível identificar 
mais ou menos e ter mais ou menos detalhamento sobre os usuários. (DB) 

 

Ao final da reunião e identificados os usuários, o primeiro contato era feito no 

leito. Considerei o ‘roteiro’ anteriormente utilizado nos contatos a frio, por telefone: 

 
27 A participação nas reuniões do Kanban enquanto uma das estratégias metodológicas da pesquisa 
matriz havia sido encerrada. 
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apresentava a proposta da pesquisa, mas buscava me aproximar mais da pessoa e sua 

vida a partir de uma conversa interessada. Chamei este contato de “contato a quente”. 

Não houve recusas neste primeiro momento, mas ao telefonar para estes 

usuários posteriormente para agendamento da primeira entrevista muitos foram os 

desafios. Do momento em que foi feito o primeiro contato (contato a frio) até as 

entrevistas propriamente ditas, foram vinte usuários que acenaram positivamente para 

participação na pesquisa a partir da primeira conversa no leito, mas recuaram quando 

era realizada a tentativa de agendamento de visita – apêndice 2. Alguns deles, entrei 

em contato quatro, cinco vezes. Ao final foi possível dar continuidade a esta etapa 

com três usuários. 

Neste momento da pesquisa eu estava com dedicação exclusiva ao doutorado, 

no entanto, a disponibilidade da pesquisadora não foi o suficiente para que o processo 

acontecesse conforme o planejado. Da mesma forma, as minhas competências 

sociais (Poupart, Nasser, 2008) e mesmo a minha familiaridade em estabelecer 

relação no leito devido ao meu histórico profissional também não foram o bastante 

para que esta primeira aproximação fosse exitosa. Mas, então, quais foram as 

questões que atravessaram esta relação? 

As próximas páginas serão dedicadas a esta reflexão, bem como o modo como 

este percurso metodológico foi sendo produzido durante o caminhar da pesquisa. A 

intenção não é esgotar as variáveis e os motivos que podem ter interferido nesta etapa 

da pesquisa, muitas delas inapreensíveis, mas sim, fazer uma discussão 

epistemológica, em particular do estatuto do pesquisador, que frequentemente não é 

problematizado nos projetos de pesquisa. 

 

10.1 A PESQUISADORA DESCAMISADA 
 

Este momento da investigação se deu, de forma ainda mais acentuada do que 

na primeira etapa, assentada em um campo movediço. Por vezes me sentia tragada, 

a despeito dos múltiplos movimentos que foram realizados para conseguir avançar na 

pesquisa. A escolha pela estratégia da entrevista aberta para realização da História 

de Vida foi realizada em consonância com a sua potência de acessar as realidades 

sociais dos entrevistados, mas principalmente o acesso às suas experiências, cuja 

produção se dá a partir da relação entre pesquisador e pesquisado, relação esta que 

não está dada, que é produzida no encontro. 
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Na medida em que as negociações eram realizadas e as recusas foram ficando 

mais frequentes me questionava o que poderia estar acontecendo, comparando com uma 

investigação anterior do grupo de pesquisa do qual eu faço parte que utilizou estratégia 

metodológica semelhante, mas com usuários frequentadores da Atenção Básica. Nesta 

pesquisa, intitulada “As múltiplas lógicas de construção de redes de cuidado no SUS: 

indo além da regulação governamental do acesso e utilização de serviços de saúde”, de 

Cecílio (2012), os pesquisadores também iam à casa dos usuários, mas seu contato 

inicial era através dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que indicavam os usuários 

de acordo com os critérios de inclusão da pesquisa. Embora a grande parte dos ACS não 

tenha ido com os pesquisadores na casa dos usuários e não seja possível saber se os 

agentes comentavam sobre a pesquisa com eles, o pesquisador fazia esta primeira 

aproximação com esta referência – o ACS que o conhece o indicou para participar da 

pesquisa –, de uma vinculação institucional que o habilitava no lugar de “conhecido”. Da 

mesma forma, a pesquisa de pós-doutorado de Andreazza (2015) realizada em Portugal, 

utilizou a metodologia de Histórias de Vida, cujos sujeitos eram indicados pelos seus 

médicos de referência. Esta vinculação com seu médico fazia com que estas pessoas 

recebessem em suas casas uma estrangeira28, mas que reconheciam como compatriota 

por uma referência de sua confiança. No caso da pesquisa com os usuários do Hospital 

Porto, eu era uma “pesquisadora descamisada”, sem uma vinculação institucional ou 

referência de uma equipe que me habilitasse como uma pessoa de confiança. 

Conforme foi explicitado no Segundo Movimento da tese, a relação entre os 

pesquisadores com gestores do Hospital Porto era atravessada por uma mútua 

desconfiança que permeou grande parte do trabalho de campo. Mesmo quando esta 

aproximação passou a ser feita no leito, não havia qualquer apoio da equipe, ainda que 

eu estivesse dentro do hospital eu era uma “estrangeira”. Faria diferença se a 

apresentação da pesquisadora fosse feita por alguém da equipe que o usuário 

conhecesse, como enfermeira, assistente social ou outra pessoa de referência? Da 

mesma forma, é possível inferir que na pesquisa da Atenção Básica essa vinculação com 

os profissionais, o serviço e o território fizeram diferença na legitimidade do pesquisador, 

facilitando seu acesso ao usuário, diferentemente de um serviço hospitalar de 

emergência cuja relação é pontual, circunscrita ao evento crítico? Embora nos falte 

evidências para tais afirmações, é importante estas duas questões serem 

 
28 Esta pesquisadora é brasileira e realizou a investigação de pós-doutorado em Portugal. 
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problematizadas. O HUE, no geral, não é o lugar de vinculação das pessoas, os usuários 

passam por lá em um momento muito específico da vida e geralmente não querem voltar. 

O que é diferente de uma pesquisadora ser apresentada pela Atenção Básica em que o 

usuário, em tese, tem uma equipe de referência, portanto, algum vínculo e percepção de 

pertença, reforçando a ideia do Hospital Porto como um lugar de passagem. 

Poupart e Nasser (2008) defendem que os “laços de reciprocidade”, que se apoiam 

em apreços como amizade, relações familiares e profissionais podem ser um recurso 

determinante para se conseguir a colaboração dos entrevistados, um dos motivos pelo qual 

a estratégia de snowball – bola de neve – é tão utilizada em pesquisas qualitativas, por ser 

capaz de ativar uma cadeia de indicações que confere legitimidade ao pesquisador, por 

este ter sido apresentado por alguém de confiança dos participantes de pesquisa. 

Nos primeiros contatos, tanto no leito, quanto por telefone, quando eu ligava após 

a internação para aqueles que tinham suspostamente29 aceitado participar da pesquisa, 

eu explicava em linhas gerais os objetivos da investigação e dizia que meu interesse 

central era saber de suas histórias de vida, histórias de cuidado durante e para além da 

recente internação no Hospital Porto. As perguntas que pareciam orbitar eram: Quem é 

esta pesquisadora? O que ela pretende? Por que ela quer saber da minha vida? 

É sabido que o valor de uso de uma investigação pode ser uma compreensão 

importante para que pessoas aceitem participar de projetos de pesquisa (Poupart, 

Nasser, 2008), mas esta dimensão da utilidade científica e potencial qualificação do 

serviço de saúde não parecia palpável para estes usuários. Em uma ocasião fui 

interpelada por uma usuária: “O que a minha vida tem a ver com o SUS?”. De fato, 

para a imagem do senso comum eu parecia mais uma jornalista do que uma 

pesquisadora, esta última associada muitas vezes ao espaço de um laboratório. 

Em alguns momentos me questionei se eu deveria fazer mudanças nesta 

explicação inicial, reconhecendo a linha tênue que esta decisão poderia comportar: quanto 

mais diretivo for o enunciado, menos abrangente será o relato de vida, mas também quanto 

mais aberta, maior o risco de o usuário não compreender a pretensão da pesquisa, 

interferindo na sua abertura para contar a sua própria história. Optei por manter a tônica 

“Me conte sobre sua vida, sobre o que considera importante compartilhar” e ia dialogando 

a partir de suas demandas de maior compreensão sobre a pesquisa, e incluindo, quando 

 
29 É importante frisar que este aceite em colaborar com a pesquisa não é definitivo, podendo aparecer 
resistências que se manifestam verbalmente ou por outros diferentes sinais como silêncios, 
impaciência, repetidos reagendamentos etc., como será possível discutir adiante. 
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necessário30, a consigna de falarem sobre o adoecimento, internação e cuidado. Sobre 

isto, Queiroz (1988) argumenta que nas histórias de vida é o entrevistado quem determina 

o que é relevante ou não narrar, mesmo que o pesquisador esboce um roteiro temático, a 

partir dos interesses de sua pesquisa, é o narrador quem comanda de fato a entrevista. 

Arfuch (2010), em seu livro O espaço biográfico: dilemas da subjetividade 

contemporânea, traz discussões sobre os chamados “métodos biográficos”, que possui 

um espectro amplo, em constante processo de hibridação, mas que compartilham “o 

caráter dialógico, conversacional, interativo, que torna o encontro entre sujeitos uma 

cena fundadora da pesquisa” (Arfuch, 2010, p. 240). A autora assinala distinções e 

semelhanças entre a entrevista midiática, realizada por jornalistas, com a entrevista 

utilizada na pesquisa acadêmica. Embora o uso de ambas compartilhe “o imaginário da 

voz, da presença, da proximidade, a ideia de uma ‘verdade’’ – da vida, do acontecimento 

– que o diálogo, em suas inúmeras acentuações, seria capaz de restituir” (Arfuch, 2010, 

p. 242), a entrevista jornalística é um gênero em si mesma, sem compromisso ético e 

interpretativo a partir da análise do material empírico. 

Apesar das distinções que são centrais, a autora aponta alguns aportes da 

entrevista jornalística às técnicas de entrevistas acadêmicas: 

 
(...) embora a pesquisa jornalística renuncie com frequência à profundidade 
em favor da urgência, o desdobramento argumentativo em função da 
condensação temporal ou espacial, há contribuições significativas  que a 
prática interativa da entrevista midiática pode fazer às técnicas do 
questionário nas ciências sociais: 1) de uma maior equidade entre as 
posições respectivas, para que não se incline a balança do “saber” para o 
lado do pesquisador; 2) a permissão que a mútua iniciativa, o inesperado, a 
imaginação científica trabalhem com certa liberdade, mesmo que excedam 
os limites do questionário; 3) o uso da “formulação” para ajudar a descobrir 
caminhos não explorados, encontrar perguntas melhores no decorrer da 
entrevista, registrar palavras laterais, que glosam, nunca de maneira “inócua”, 
a resposta “oficial” (Arfuch, 2010, p. 273) 

 

Estas indicações serão melhor discutidas no decorrer deste texto aportadas por 

outros referenciais. É importante assinalar que reconhecemos as diferentes metodologias de 

pesquisa qualitativa ancoradas em abordagens biográficas – histórias de vida, depoimentos, 

biografias, relatos orais ou escritos; que elas não têm sido lineares no tempo, nem mesmo 

 
30 A experiência da doença e da internação é uma marca que se inscreve no corpo dos usuários, uma 
experiência inescapável, portanto, mesmo não perguntando diretamente, estas dimensões da vida apareciam. 
Além do que, ao entrar em contato com eles eu enunciava os objetivos da pesquisa e o próprio enquadre de 
onde eles me conheceram (o Hospital) fazia com que esta experiência naturalmente emergisse. 



71 

 

consensuais (Cecílio, Carapinheiro, Andreazza, 2014) e que as narrativas produzidas a partir 

delas têm em comum a valorização da subjetividade (Damasceno et al., 2017). 

No entanto, este estudo guarda maior convergência com a abordagem da história 

de vida, que preza pela história contada por quem a vivenciou, buscando acolher a vida 

conforme ela é relatada e interpretada pela própria pessoa (Spindola, Santos, 2003), o 

que inclui suas iniciativas singulares do modo como vivencia o adoecimento, produzindo 

mapas de cuidado próprios (Carapinheiro, 2001). Ao mesmo tempo, constitui-se em uma 

ferramenta cara à pesquisa qualitativa, por se colocar justamente no ponto em que se 

cruzam a vida individual e o contexto social, ou seja, ainda que as histórias de vida 

aportem um acesso a experiências singulares, elas também expõe uma prática que é ao 

mesmo tempo social (Queiroz, 1988), ou seja, se constituem enquanto experiências da 

vida em sociedade (Cecílio, Carapinheiro, Andreazza, 2014; Houle, 2012). 

Um outro ponto de conexão importante para a realização dos encontros com 

os usuários ancora-se nos princípios da entrevista cartográfica (Passos, Kastrup, 

Tedesco, 2014) que preza pela transversalidade, no sentido da produção do 

conhecimento pressupor abrir pontos de comunicabilidade incluindo diferentes pontos 

de vista. Isto presume que o entrevistado não seja apenas um informante, diferente 

disto, na entrevista é valorizada a experiência do outro, o acompanhamento dos 

movimentos do vivido (de quem entrevista e de quem é entrevistado), e, portanto, 

pesquisador e pesquisado estão implicados no processo de conhecimento. 

Por outro lado, faz-se importante frisar que tentei não me fixar num regramento 

engessado para a sua construção, de um modelo-padrão de realização das entrevistas, 

ainda que guiada por princípios éticos e cuidados necessários durante as entrevistas 

apontados por Poupart e Nasser (2008) e Bertaux (2010), em particular aqueles relativos 

à escuta, assumindo assim, um caráter mais experimental da pesquisa a partir dos 

encontros com os usuários, que aconteceram em cenários distintos escolhidos por eles. 

 

10.2 O cenário das entrevistas 
 

Realizar os encontros com os usuários fora do enquadre institucional ampliou 

a complexidade do meu manejo enquanto pesquisadora. A realização das entrevistas 

na casa ou local escolhido por eles, me tirou da zona de conforto, mas ao mesmo 

tempo trouxe maior autonomia para que as pessoas aceitassem ou recusassem 



72 

 

participar da pesquisa31, assim como ampliou a riqueza deste encontro, ao adentrar 

em seus territórios existenciais. 

Esta escolha foi ancorada em discussões como a de Carapinheiro (2001) que 

analisa que a experiência de “colher” histórias de vida dentro de um serviço de saúde 

é um risco por ser “um lugar associado ao funcionamento da medicina oficial, é um 

lugar de exercício de controle social, invisível, difuso, mas constrangedor para 

desabafos e confidências sobre outras formas de tratar e de curar” (Carapinheiro, 

2001, p. 346), e Poupart e Nasser (2008) que defendem que realizar a entrevista na 

casa do entrevistado ou local do seu cotidiano ajudam a não desconectá-lo de seus 

hábitos de vida, além de não colocá-lo em situação intimidadora em relação aos temas 

que serão tratados em entrevista, como no caso a hospitalização. 

Este cuidado ético-metodológico, além de favorecer que o usuário se sentisse 

à vontade e com maior confiança, beneficiando seu envolvimento na entrevista, teve 

centralidade nesta etapa da pesquisa, uma vez que, apoiada em uma perspectiva 

metodológica de uma entrevista qualitativa “não dirigida”, o que eu buscava 

compreender era a história de vida destas pessoas e suas práticas de cuidado de uma 

maneira mais ampla, mais múltipla, para além das prescrições biomédicas, abrindo 

espaço para experiências inesperadas, não imaginadas previamente. A abertura para 

se falar sobre a vida também se constituiu como uma oportunidade para que as 

pessoas contassem a sua história e não somente a história que a pesquisadora 

eventualmente gostaria que fosse contada, empreendendo um exercício menos 

extrativista e mais coproduzido da prática de pesquisa. 

 

10.3 A aproximação com as vidas de Barco, Senhor Máquina e Fênix32 
 

O Barco 
 

As histórias da vida de Barco foram colhidas em quatro encontros. Apesar de 

eu ter explicado sobre a pesquisa e negociado o tempo estimado de cada entrevista 

em aproximadamente uma hora, neste primeiro dia ele agendou uma cliente quinze 

 
31 Durante a internação, o usuário se encontra subordinado ao regramento institucional e sua 
privacidade e possibilidade de recusa de visita ao leito bastante restrita, podendo fazer com que ele se 
sinta coagido a participar da pesquisa. 
32 Os nomes fictícios destes usuários têm a ver com suas histórias de vida e as afecções que eles 
produziram em mim no decorrer dos encontros, se materializando como imagens. 
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minutos depois do nosso horário de início. Barco é cabelereiro, dono de um salão de 

beleza em um bairro de classe média na região do Grande ABC e escolheu este local 

para os nossos encontros. 

Não tive dificuldades para agendar o primeiro encontro, ele me tratou com a 

mesma simpatia e disponibilidade que demonstrou quando falei com ele pela primeira 

vez durante a sua hospitalização no Hospital Porto. No dia agendado para o primeiro 

encontro liguei algumas horas antes para confirmar, ele confirmou e se despediu com 

uma curiosa intimidade, mandando beijos. 

Nesse dia, quando a cliente chegou finalizamos a conversa e ele próprio propôs o 

agendamento de um novo encontro. Agendamos exatamente do modo como ele sugeriu, 

mas ainda assim eu fiquei semanas tentando voltar ao salão para darmos continuidade. 

Durante estas tentativas, aconteceu dele propor que reagendássemos – mais uma vez – 

depois que eu já havia chegado no seu salão de beleza, alegando estar sozinho no salão. 

Neste dia, ao perguntar o que eu achava desta proposta, eu disse que eu não queria 

atrapalhá-lo e que respeitaria caso ele não quisesse continuar, mas que eu estava vindo 

de São Paulo e que se pudéssemos conversar naquele dia poderíamos fazer algumas 

adaptações, como por exemplo, ficarmos na recepção do salão e finalizarmos a nossa 

conversa, caso ele precisasse atender alguma cliente. Ele topou. 

Depois disso, novas dificuldades para agendamento. Após algumas esquivas, 

em um domingo à tarde ele me ligou. No momento eu não vi a ligação, depois tentei 

retornar e ele não me atendeu. Como a dificuldade de agendamento persistia, mas ao 

mesmo tempo ele dizia querer reagendar, resolvi marcar um horário para hidratação 

capilar no salão dele. Neste dia, eu perguntei sobre a ligação que ele tentou me fazer, 

e ele respondeu "Eu te liguei porque eu pensei: meu Deus do céu, preciso falar com 

ela senão ela vai achar que eu não tô mais nem interessado”. 

Os inícios de conversa com Barco eram quase sempre pró-forma, o diálogo 

seguia superficial em muitos momentos. Algumas vezes eu intervinha, sugerindo que 

ele pudesse trazer mais detalhes das questões que estava contando. Frequentemente 

ele terminava as frases com um “e por aí vai”, ou “é isso”, indicando um ponto final no 

que estava disposto a abrir e, ao mesmo tempo, reticências, como se quisesse 

encerrar a conversa no momento em que percebia que estava começando a falar 

sobre questões mais íntimas da sua vida; como se tivesse me colocando obstáculos 

para entrar na sua vida – assim como ele fez nas inúmeras tentativas de agendamento 
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– mas ao mesmo tempo, reafirmava seu interesse em continuar participando da 

pesquisa e buscava manter o vínculo comigo a seu modo. 

 

Senhor Máquina 
 

A primeira vez que encontrei o Senhor Máquina foi no corredor da enfermaria do 

Hospital Porto, ele estava de alta, aguardando a liberação administrativa. Me apresentei, 

expliquei sobre a pesquisa. Ele me deu seu telefone, mas não consegui acioná-lo desta 

forma, eu ligava e ele não atendia, nossa comunicação começou por mensagens de 

whatsapp. Durante as trocas de mensagens eu ficava com a impressão de que seria difícil 

de colher a sua história de vida, dada a minha dificuldade em compreender o que ele 

escrevia, suas frases eram ambíguas, com algumas respostas monossilábicas e confusas. 

Fui para o nosso primeiro encontro sem muita expectativa. O local escolhido por ele foi o 

Centro de Hemodiálise, local aonde ele vai todas as segundas, quartas e sextas-feiras. 

Cheguei ao Centro de Hemodiálise no horário combinado, mas o esperei por mais 

de quarenta minutos, por um momento achei até que ele não viria. Durante este tempo 

muitos pacientes chegaram para a diálise. Todos se conheciam, muitos chegavam com 

a Kombi da Secretaria Municipal de Saúde. Alguns usuários reuniam dinheiro para 

comprar salgados uns para os outros. Pessoas de todas as idades e condições físicas. 

De repente surgiu o Senhor Máquina, vinha a pé. Chegou sorridente – uma 

característica marcante sua, combinada com certa timidez –, mas cansado. Me 

cumprimentou e me contou que pegou o ônibus para chegar, mas teve que andar mais 

do que o de costume, porque o ponto havia mudado. Ficamos bastante tempo 

conversando do lado de fora do Centro de Hemodiálise, momento em que expliquei 

melhor a pesquisa e ele me contou um pouco sobre a sua vida. Disse que faz hemodiálise 

há quatro anos, que a vida de quem faz diálise não é fácil, que a vida muda muito e que 

para lidar de uma forma melhor ele tenta encarar este compromisso como um trabalho. 

Me mostra seu braço com três grandes protuberâncias, diz que uma veia sai o 

sangue, pela outra entra e a terceira é a fístula. “Viu como eu já aprendi um monte de 

coisas?”, diz ele. Ele me pergunta se eu reparei nos vários pacientes que chegam de 

cadeira de rodas. Fala que é comum o problema nos rins deixar a pessoa sem andar. 

“E você pode ver que tem gente de todas as idades, homem, mulher. O problema do 

rim é democrático, não importa com essas coisas, pega qualquer um”. 
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Enquanto ainda estávamos do lado de fora, ele pediu para chamar a 

coordenadora do serviço e negociou minha entrada para acompanhá-lo. Quando deu 

o horário entrei com ele na sala da hemodiálise, uma sala grande, com 

aproximadamente vinte cadeiras com seus respectivos aparelhos, separadas por 

setores de dez pacientes cada. Segundo Senhor Máquina cada um tem seu aparelho, 

ele está há quatro anos na mesma máquina – “Ela é praticamente minha”, ele brinca. 

Enquanto isso, eu visualizava aquela máquina como uma extensão do seu corpo 

tamanha a sua intimidade com ela. 

Neste primeiro dia reforço a proposta de nos encontrarmos outras vezes para 

que ele me contasse um pouco mais a sua história, “Ixi, vai dar um livro”, ele diz. 

Nos encontramos no mesmo Centro de Hemodiálise outras três vezes, apesar de 

ser sempre simpático comigo, foi desafiador escapar das repetições do seu relato 

depois do segundo encontro. Um silêncio incômodo aparecia em vários momentos, 

senhor Máquina parecia demonstrar não ter mais o que dizer, minha suspeita é que 

isso aconteceu menos por resistência de abrir-se e mais por um repertório fixado em 

suas experiências de adoecimento que já tinham sido narradas, de um homem cuja 

vida foi progressivamente se emaranhando na máquina de diálise, fazendo dela a 

temática central da sua história. 

 

Fênix 
 

O primeiro contato com Fênix foi na enfermaria do Hospital Porto depois de 

uma reunião do Kanban. Como de costume, após esta reunião conversei com a 

enfermeira do NIR para alinharmos possíveis indicações de usuários e neste momento 

ela reforçou que Fênix poderia ser “uma paciente interessante de ser entrevistada e 

melhor compreendida”, justificando que ela já teve Tromboembolismo Pulmonar (TEP) 

duas vezes, dando a impressão que esta era uma reincidência incomum. 

Quando me apresentei à usuária, que estava sentada na maca e com uma 

acompanhante ao lado, expliquei sobre a pesquisa, sugerindo um encontro pós-

internação, ela me pediu para entrar em contato com ela via mensagem de 

whatsapp, pois não atendia telefonemas de desconhecidos. Assim foi feito. No 

primeiro contato ela não me respondeu. Esperei alguns dias e insisti. Nesta 

segunda tentativa ela me respondeu pedindo desculpas pela falta de retorno e 

imediatamente me perguntou sobre os objetivos da pesquisa. Expliquei. Ela topou 
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participar. Solicitou que o agendamento do encontro fosse em um sábado, porque 

durante a semana era corrido para ela. Eu concordei. Mas não era qualquer 

sábado, marcou para o fim do mês porque os outros finais de semana estavam 

todos ocupados. Uma coisa que achei curiosa foi que, ao final desta troca de 

mensagens ela me perguntou se eu tomava chá, dando a impressão de que estava 

pensando no que iria me servir no dia. Ela se despediu e disse que me passaria o 

seu endereço na véspera do encontro. 

No dia 17/07/2018 ela me mandou nova mensagem lembrando que tínhamos 

agendado para o dia 21/07, mas que teria que desmarcar porque havia surgido um 

outro compromisso. Reagendamos para o dia 11/08/2018, data que ela tinha 

disponível. Confesso que depois de aproximadamente um mês e meio de negociação 

cheguei a pensar que ela não me receberia. Dois dias antes da data agendada enviei 

mensagem e ela confirmou nosso encontro: alívio! 

Quando cheguei na casa dela, ela me esperava no portão, me cumprimentou 

com um beijo no rosto e me convidou para entrar. Uma casa simples de fundo, uma 

edícula com sala, cozinha, banheiro e quarto. A sala foi o lugar escolhido por ela 

para a conversa. Me convidou para sentar no sofá e ela se sentou em um banco de 

madeira em frente, encostada na máquina de lavar que estava em pleno 

funcionamento. Neste dia ela preparou um pequeno banquete para me receber. 

Comprou vários tipos de frios organizando-os de forma decorativa no prato; 

diferentes tipos de pães e bolos. Fez um patê. Enquanto conversávamos em pé na 

cozinha, ela lembrou “No dia que te perguntei se você tomava chá e você mostrou 

que topa tudo, eu pensei: Essa é das minhas!” Coincidência ou não, a partir desse 

momento ela começou a me chamar de Lu. 

Entre agosto de 2018 e janeiro de 2019 nos encontramos presencialmente três 

vezes, em longas conversas nas manhãs de sábado. A intenção era ter nos 

encontrado mais vezes, o que não foi possível em função da sua concorrida agenda 

social e desfecho inesperado em sua história, que será descrito mais à frente, mas 

conversávamos frequentemente por mensagem de whatsapp. 
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11 O ESTATUTO DO PESQUISADOR EM QUESTÃO 
 

O prólogo destas histórias de vida, cujas narrativas serão apresentadas 

posteriormente, ajuda a evidenciar outras questões de ordem metodológica e 

epistemológica. Dentre elas, os tempos dos usuários, que se impôs desde o início das 

negociações. É preciso ter delicadeza e paciência para conseguir compor com uma 

abertura possível que o participante da pesquisa dá ao pesquisador para que este entre 

em sua vida, em sua rotina, em seus tempos. Uma abertura por vezes menor do que a 

expectativa ou planejamento do pesquisador, uma abertura precária, em um jogo de abre 

e fecha a porta, de testes frequentes de confiabilidade que o pesquisador é convocado a 

jogar. Neste jogo foram os participantes quem definiram as regras e a pesquisadora 

precisou se manter flexível para compor com eles um modo possível de fazer esta etapa 

da pesquisa, o que demandou adaptações nas estratégias metodológicas pensadas 

previamente, em um processo permanente de artesania da prática de pesquisa. 

A escolha de Barco por realizar a entrevista no seu salão de beleza demandou 

uma plasticidade ainda maior na negociação. Fui demandada a entrar no seu tempo 

do trabalho. Houve encontro que durou quinze minutos, quando estávamos 

começando a aprofundar dimensões da sua experiência ele interrompeu. Este poderia 

ser um sinalizador de resistência, e de fato foi, mas esta ambiguidade de “abre e 

fecha” esteve presente durante toda a nossa relação. E eu resolvi assumi-la enquanto 

constitutiva do modo de nos relacionarmos, verificando com ele a cada encontro a sua 

disponibilidade em continuar participando da pesquisa, porque também compreendi, 

durante os seus relatos, que este é um jeito próprio dele se relacionar com o outro. 

Ele me acionou muitas vezes pelo whatsapp33, não só com mensagens explícitas de 

que queria falar comigo, embora recuasse em momento posterior, como também pelo 

envio diário de promoções do seu salão de beleza. Foi a partir disto que resolvi propor 

a ele agendar um horário para fazer uma hidratação capilar enquanto conversávamos 

 
33 As mídias sociais, em particular o whatsapp, têm feito cada vez mais parte das relações sociais e 
isto não é diferente no campo da pesquisa acadêmica. Barco, Senhor Máquina e Fênix elegeram 
este meio para a nossa comunicação remota. O uso deste aplicativo não esteve circunscrito apenas 
aos agendamentos de encontro, mas como uma estratégia de manutenção de vínculo bilateral. 
Algumas vezes eu enviei mensagem para saber como eles estavam, mas também recebi muitas 
mensagens dos três em diferentes momentos, querendo saber, não apenas da pesquisa, mas 
também como eu estava. Alguns estudos (Rifiotis, 2016; Sánchez, 2017) discutem a inserção das 
tecnologias digitais em pesquisas, defendendo-as como um espaço social importante e legítimo para 
a realização de pesquisas antropológicas. 



78 

 

sobre a sua vida, apostando e assumindo radicalmente esta inserção pelo trabalho, e 

este foi um dos encontros mais longos que tivemos. 

O Senhor Máquina me adequou em seu tempo do cuidado. Ele passa 

praticamente um terço da sua semana plugado na “sua” máquina de hemodiálise. Foi 

ele quem negociou minha entrada dentro do serviço para acompanhá-lo, numa 

conversa de muita intimidade com a coordenadora responsável, conversa essa que 

eu acompanhei. Enquanto Senhor Máquina intercambiava fluxos sanguíneos com a 

máquina de diálise, ele narrava sua história. De certa forma, o lugar escolhido por ele 

foi um dos mais estáveis para as entrevistas, dada a frequência dos dias possíveis 

para agendamento e o tempo que ficava ligado à máquina. 

Fênix me encaixou em seu disputado tempo dos compromissos sociais. Foi 

árduo para eu conseguir espaço em sua agenda. Nas tentativas iniciais tive que entrar 

em uma brecha, aceitar a proposta de encontro em finais de semana, investimento de 

tempo que não imaginava me predispor no início da pesquisa34, mas antes mesmo do 

primeiro encontro ela parece ter feito um teste de afinidade comigo e constatando que 

eu “topava tudo” e, portanto, pertencia aos seus – “você é das minhas” –, passou a 

me chamar de Lu e fez dos nossos encontros um espaço de entretenimento e 

confidências, da prosa com café. A primeira vez me surpreendeu com quitutes que 

lembravam um típico Café Colonial, apesar da sua situação socioeconômica 

desfavorável, e nos encontros posteriores me convidou para tomar café da manhã 

com ela em uma padaria próxima à sua casa. 

Os contatos que eu tive com estas três pessoas, cada uma a seu modo, foram 

marcados por questionamentos do estatuto da pesquisadora. Da mesma forma que 

eu demonstrava interesse por suas histórias, eles também tentavam compreender 

melhor a minha: quem eu era, porque eu estava fazendo aquela pesquisa, o que eu 

estava achando do que eu estava ouvindo. Me testavam: meu interesse, minha 

disponibilidade, meu envolvimento. Me analisavam. Os usuários não são neutros, a 

relação entre pesquisadores e pesquisados não é neutra, mesmo que ainda se 

encontre pesquisadores, dentro do campo positivista da pesquisa acadêmica que 

defenda tal posição cientificista, que buscam estratégias para padronizar os contatos 

 
34 Quando realizei a programação para iniciar a etapa das entrevistas, ainda sustentava uma ilusão de 
controle e de que estaria comigo a escolha sobre como se daria a proposta para os encontros com os 
usuários, porém, o deslocamento do campo da pesquisa para o território dos usuários fez com que se 
invertesse a lógica prepotente do meu controle enquanto pesquisadora. 
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com estes interlocutores no intuito de diminuir o ‘viés’ no processo investigativo 

(Poupart, 2014). Esta forma de pesquisar procura afirmar a neutralidade do 

pesquisador, bem como a generalização dos resultados de pesquisa em busca de 

uma enunciação de verdade sobre o objeto a ser pesquisado. 

Ao assumir neste estudo uma perspectiva oposta, partimos do reconhecimento 

de que o estatuto e legitimidade do pesquisador não está dado, de que é falaciosa a 

separação ‘nós e eles’ nas pesquisas e que o que se estabelece com o entrevistado 

é uma relação, mesmo que impulsionada por uma certa artificialidade mobilizada pelo 

interesse acadêmico, tal relação produz afecções singulares que deslocam o 

pesquisador e os sujeitos de pesquisa e os transmuta, posto que ‘toda relação é uma 

transformação’ (Viveiros de Castro, 2002). 

Da mesma forma, o relato do entrevistado não é somente um exercício de 

memória ou a reconstituição de uma experiência, outrossim, a produção de discurso 

do entrevistado é também consequência da relação estabelecida com o entrevistador 

(Poupart; Nasser, 2008). Perspectiva semelhante é assumida por Arfuch (2010, p. 

271) ao afirmar que “aquilo que o pesquisador vai buscar não se encontra performado 

em nenhum outro lugar; produz-se sob os olhos, por assim dizer, no devir atual do 

diálogo, por mais que estejam em jogo a memória e o arquivo”. 

O que se produz com este tipo de pesquisa não são resultados e sim efeitos do 

processo investigativo. 

 
Esse deslocamento fornece uma outra perspectiva na experiência da 
pesquisa, pois ao recolher os efeitos assumimos que estes incidem, em ato, 
no processo da própria pesquisa, sobre o objeto. Deste modo não há como 
segmentar o processo de investigação, ele próprio é o que constitui o seu 
objeto (Abrahão et al., 2014, p. 27). 

 

É na relação entre os sujeitos da pesquisa que o objeto vai se delineando, se 

desfazendo e sendo reconstruído, questão já apontada no Primeiro Movimento desta 

tese. O campo não é estático e os sujeitos de pesquisa constroem, questionam e 

impõem novas questões de pesquisa e estratégias metodológicas não pensadas 

previamente pelo pesquisador, a partir da relação construída entre eles. O desafio é 

estar aberto para navegar com as incertezas, utilizando a bússola que guia através de 

princípios metodológicos, epistemológicos e éticos, mas permitindo a ação do vento 

que pode levar o pesquisador a navegar por outras direções. “Uma pesquisa que 

prescinde de condições ideais e controle de variáveis, no entanto se sustenta pela 



80 

 

aposta de seus pesquisadores e suas implicações” (Abrahão et al., 2014, p. 27). Ainda 

de acordo com os autores, estas implicações precisam ser constantemente analisadas 

para atuarem a favor da pesquisa e não o contrário. 

Foi durante os encontros com estes usuários que surgiu uma nova questão de 

análise de implicação. Ainda que racionalmente guiada pela ética da relação constitutiva 

entre os diferentes sujeitos da pesquisa, inicialmente eu estranhava a intimidade com 

que os usuários me tratavam, particularmente Barco e Fênix. Da mesma forma, me 

chamava a atenção o quanto eles adentravam em minha intimidade, perguntando sobre 

a minha vida, se eu era casada, coisas que eu gostava de fazer e interessados na minha 

gestação35, por exemplo. Assim como habitavam minha casa através dos meus 

pensamentos, mesmo depois de encerrados os encontros e mesmo em situações da 

vida cotidiana que não tinham a ver com a pesquisa de doutorado, e ainda habitam. Eu 

ainda me flagro pensando neles, em como devem estar, em suas dificuldades tão 

singulares, mas ao mesmo tempo tão comuns, nas suas batalhas cotidianas pela vida. 

Esta questão reforça esta dimensão relacional, o quanto este encontro não é uma 

“simples” entrevista, mesmo que circunscrita a um enquadre de pesquisa. 

O Dicionário Online de Português (DICIO, 2021) destaca o significado da palavra 

intimidade como “caráter do que é íntimo, secreto; amizade íntima; em que há muita 

proximidade; viver na intimidade de alguém”. Essas definições aproximam esta 

discussão com as cenas dos encontros com Barco, Senhor Máquina e Fênix. Embora 

não tenha se tratado de uma amizade, no sentido genuíno do termo, de fato o que 

produzimos com os participantes de pesquisa durante colheita de suas histórias de vida 

diz respeito ao íntimo; ao segredo e à proximidade. Para Houle (2012, p. 320) penetra-

se na intimidade dos entrevistados “[...] para aí encontrar, senão os segredos, ao menos 

o segredo daquilo que foi a sua vida, do que seria a vida”. Dada a intensidade e 

complexidade que esta imersão provoca, ao adentrarmos na intimidade das pessoas, 

não saímos ilesos. A relação com os participantes de pesquisa cria zonas de intimidade, 

cujo efeito é a produção de afecções no corpo, do entrevistado e do entrevistador. 

A intimidade é fundamental para este modo de pesquisar, mas paradoxalmente 

me fez entrar em contato com a força da herança positivista que ainda habita em mim, 

 
35 Quando os encontros com os usuários começaram eu estava grávida de quatro meses, eles 
acompanharam a evolução da gestação. Desde os primeiros encontros tinham interesse em saber o 
sexo do bebê; sobre o pré-natal; davam dicas sobre o puerpério e educação de filhos. Da Fênix ganhei 
uma toalha de crochê que ela fez especialmente pensando na bebê e que até hoje enfeita o quarto da 
minha filha, fazendo também com que eu me lembre dela constantemente. 
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que tenta ser desconstruída, deslocada, mas que intimamente gera tensões, em 

particular nesta relação sujeito-objeto. Neste sentido, poderíamos pensar na analogia 

da corda-bamba, usada geralmente para representar uma situação instável e de difícil 

controle. Por mais que a desconstrução da relação sujeito-objeto tenha me guiado neste 

estudo, em vários momentos me sentia numa corda-bamba, capturada por dimensões 

binárias de certo e errado: se deveria me relacionar mantendo mais proximidade ou 

distanciamento; se o que eu estava fazendo era jornalismo ou ciência (Arfuch, 2010); 

ou ainda se eu estava me posicionando na relação com uma escuta psicológica36 ou de 

pesquisadora. Foram necessárias reflexões compartilhadas para processar estas 

implicações postas e que emergem neste tipo de pesquisa, em particular, pela 

capacidade dos ditos ‘pesquisados’ deslocarem o estatuto do pesquisador. 

 

11.1 O usuário pesquisador 
 

Os chamados ‘pesquisados’ na verdade são sujeitos cognoscentes e não 

alguém em quem o pesquisador recorre para coletar informações. A partir de seus 

conhecimentos, os usuários coproduzem a pesquisa, convocam e questionam o 

pesquisador, transformando-o em objeto de suas próprias pesquisas. “Os 

entrevistados estão sempre, embora talvez discretamente, estudando os 

entrevistadores que o estudam” (Portelli, 1997, p. 36). 

Viveiros de Castro (2002) defende que é preciso ‘levar à sério’ o que o outro 

diz, referindo-se às pesquisas antropológicas com nativos, propondo o exercício de 

simetria entre o conhecimento do nativo e do antropólogo, questionando o papel de 

tradutor do antropólogo em relação ao pensamento de nativos, pensamentos estes 

que são operados por conceitos, mas não os mesmos dos antropólogos, tem 

significações singulares. Para este autor: 

 
O antropólogo tem usualmente uma vantagem epistemológica sobre o nativo. 
O discurso do primeiro não se acha situado no mesmo plano que o discurso 
do segundo: o sentido que o antropólogo estabelece depende do sentido do 
nativo, mas é ele quem detém o sentido desse sentido – ele quem explica e 
interpreta, traduz e introduz, textualiza e contextualiza, justifica e significa 

 
36 Houle (2012) afirma, ancorado em Bateson, que o encontro entre pesquisador e pesquisado durante 
uma entrevista tem um caráter clínico, uma vez que, tanto quanto o encontro terapêutico, mobiliza-se 
um movimento pendular entre o autoconhecimento e a tarefa de compreender o outro, sem o qual o 
conhecimento não se produz. Compõe-se, a partir disso, uma intimidade compartilhada (Houle, 2012). 
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esse sentido. [...] O discurso do nativo não detém o sentido do seu próprio 
sentido (Viveiros de Castro, 2002, p. 115). 

 

Este autor argumenta que o ponto de vista do pesquisador e do nativo são 

heterogêneos e, portanto, o ponto de vista do pesquisador não pode ser o do nativo e 

sim da sua relação com este ponto de vista, no caso, uma relação de conhecimento 

(Viveiros de Castro, 2002). A antropologia simétrica proposta por Viveiros de Castro 

intenciona estabelecer igualdade de direito entre os discursos do antropólogo e do 

nativo. Em outras palavras, nos convoca a reconhecer que, para se levar a sério o 

outro, é necessário pensar que “os conceitos que os outros se dão criam um mundo 

que é diverso do nosso. A minha reflexão só será possível quando eu conseguir 

estabelecer uma relação entre o meu pensamento e o pensamento do outro” 

(Peggion, 2017, p. 53), buscando, portanto, dar visibilidade a uma reflexão do outro e 

não sobre o outro, amplificando as vozes que precisam ser ouvidas. 

Foucault (1979), em diálogo com Deleuze, reforça a necessidade de um outro 

tipo de discurso para compor com a teoria, que nenhuma teoria é totalizante, e sim 

uma caixa de ferramentas que precisa ter valor de uso e não servir só para ela mesma, 

em busca de uma enunciação de verdade sobre o outro, atravessada por uma 

intenção de exercício de poder, e destaca: 

 
Ora, o que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas não 
necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente, claramente, muito 
melhor do que eles; e elas o dizem muito bem. Mas existe um sistema de poder 
que barra, proíbe, invalida esse discurso e esse saber” (Foucault, 1979, p. 71). 
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QUARTO MOVIMENTO: Da entrevista à narrativa 
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12 A ELABORAÇÃO DAS NARRATIVAS DE VIDA EM PRIMEIRA PESSOA 
 

Estas reflexões inspiraram a condução dos encontros com Barco, Senhor 

Máquina e Fênix e a definição do estilo da transcrição e narrativa final das Histórias 

da Vida. A tentativa foi a de não imprimir no texto uma escrita monológica, tradutora 

da experiência do outro e a consequente construção de uma análise portadora de 

verdades. A intenção foi a produção de um texto mais polifônico, capaz de imprimir a 

expressão da experiência dos participantes da pesquisa e produção de conhecimento 

que lhe são próprios, rejeitando uma “esterilização” ou “higienização” de seus modos 

de se comunicar, assim como considerá-los como fontes de informação a favor de 

uma representação acadêmica generalizante e homogênea, buscando, desta forma, 

uma “dessujeição metodológica” (Rodrigues, 2010, sem paginação). 

As entrevistas abertas que subsidiaram a produção das narrativas foram 

registradas em um gravador, a partir da permissão concedida pelos participantes e 

transcritas na íntegra37. Havia um recurso financeiro da pesquisa matriz destinado 

para estas transcrições, mas compreendi que haveria muitas perdas em terceirizar 

esta atividade, que, em si, compõe um movimento importante de aproximação e 

reflexão do material empírico. Isto porque, a análise não segue uma ordem linear 

(realizar as entrevistas – transcrever – analisar), este é um movimento processual, 

processo de investigação que, como dito, constitui o próprio objeto. 

Para Portelli (1997), a transcrição, mesmo sendo feita pelo próprio 

entrevistador, transforma objetos auditivos em visuais, o que acarreta transformações 

e interpretações. Para este autor, “a mais literal tradução é dificilmente a melhor, e 

uma tradução verdadeiramente fiel sempre implica certa quantidade de invenção. O 

mesmo pode ser verdade para a transcrição de fontes orais” (Portelli, 1997, p. 27). 

Mesmo com a melhor das intenções e atenção máxima, o transcritor arbitra a fim de 

tornar uma transcrição melhor compreensível para quem lê. 

Svetlana Aleksiévitch (2016), escritora ucraniana, em seu aclamado livro “A 

guerra não tem rosto de mulher”, descreveu de forma sensível a diferença entre o 

registro auditivo e visual: 

 

 
37 Todas as entrevistas foram gravadas com anuência do participante, que assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido em anexo (Anexo 3). 
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O gravador registra as palavras, conserva a entonação... As pausas. O choro 
e o embaraço. Entendo que quando uma pessoa está falando acontece algo 
maior do que o que fica no papel depois. Lamento o tempo todo por não poder 
“gravar” os olhos, as mãos. A vida delas na época da conversa, a vida 
pessoal. Separada. Seus “textos” (Aleksiévitch, 2016, p. 139). 

 

Foram mais de cento e cinquenta páginas de transcrição no total, sem contar 

as dezenas de páginas de anotações no diário de bordo. Diante deste volume de 

material a preocupação central foi: como sistematizar e dar inteligibilidade acadêmica 

a um material empírico tão extenso e intenso, mas preservando princípios discutidos 

nos parágrafos acima? A saída possível foi realizar uma narrativa, tentando preservar 

a primeira pessoa do singular e manter a história de vida contada por cada uma 

dessas pessoas – desses personagens – da forma mais íntegra possível, como forma 

de tentar uma aproximação com a singularidade e, ao mesmo tempo, a multiplicidade 

de cada vida e o modo peculiar de cada um expressá-la. Acredito que essa escolha, 

além de metodológica, é uma escolha política e ética. 

Foi necessário um trabalho de edição, no sentido de condensar a narrativa, 

suprimir as repetições e dar encadeamento lógico à narrativa para melhor 

compreensão do leitor sobre a história de cada um destes personagens, ciente dos 

riscos que esta escolha comporta. Busquei estar atenta, pois como nos alerta Portelli 

“[...] a construção da narrativa revela um grande empenho na relação do relator com 

a sua história” (Portelli, 1997, p. 31). 

A edição das narrativas teve a intenção prioritária de encadear uma estrutura 

diacrônica da história de vida, não necessariamente cronológica38. Isto porque durante 

as conversas aconteciam associações de ideias, idas e vindas na história, fazendo 

escapar em alguns momentos, com retomadas em encontros posteriores, algumas 

relações de antes/depois dos acontecimentos marcantes que se sucediam no tempo 

das histórias de vida dos participantes (Bertaux, 2010), cuja reconstituição se fez 

importante para a compreensão discursiva. 

Faz-se relevante reforçar que não se buscou nas narrativas uma objetividade 

que pudesse demonstrar uma “verdade” sobre os fatos. Tal expectativa não é real e 

não se alinha com este modo de fazer pesquisa, nem em relação ao pesquisador, nem 

 
38 Existem diferenças marcantes entre diacronia e cronologia: “A diacronia se refere à sucessão 
temporal dos acontecimentos, suas relações antes/depois; a cronologia estabelece uma data em 
termos de milésimos (1968, 1981...) ou em termos de idade (sujeito de dezesseis anos, de quarenta e 
cinco anos...)”. (Bertaux, 2010, p. 100). 
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em relação aos participantes de pesquisa. Reafirmamos, portanto, o ato criador do 

processo de pesquisa. 

Aleksiévitch (2016), descreve como foi escutar as mulheres “da guerra”: 

 
As lembranças não são um relato apaixonado ou desapaixonado de uma 
realidade que desapareceu, mas um renascimento do passado, quando o 
tempo volta para trás. Antes de mais nada, é uma criação. Ao contar as pessoas 
criam, ‘escrevem’ sua vida. Acontece inclusive de ‘acrescentarem’ e 
‘reescreverem’ passagens [...] Ao mesmo tempo a dor funde e aniquila qualquer 
falseamento. A temperatura é alta demais! Os mais sinceros, estou convencida, 
são as pessoas simples [...] (Aleksiévitch, 2016, p. 13, grifo nosso). 

 

Para Bertaux (2010) as histórias de vida nos contam não uma reconstituição de 

fatos, mas o modo como a pessoa viveu a experiência que está sendo narrada, ou 

seja, o modo como sentiu, percebeu, avaliou e agiu diante de determinada situação. 

Da mesma forma, o esforço da pesquisadora na escrita da narrativa, não se resumiu 

apenas como uma forma de respeitar e dar visibilidade à experiência dos usuários, 

mas também a criação de novas experiências a partir do ato de pesquisar. 

Uma experiência situada, é verdade. Talvez o mais correto seja dizer que o que 

produzimos, a pesquisadora e os participantes, dada a coprodução constitutiva deste 

processo, como já foi discutido, foi uma história da vida e não de vida, de uma parte 

de sua experiência vivida e não uma biografia. Não se pretendeu chegar a uma 

totalidade da vida dessas pessoas, isso não seria nem possível e nem coerente com 

a perspectiva metodológica e epistemológica adotada. O que se pretendeu 

compreender não foi toda a vida, nem toda a verdade, mas a verdade dessas e para 

estas pessoas, parafraseando Svetlana Aleksiévitc (2016), em algumas dimensões e 

períodos da vida em que o cuidado e seus modos de vida a partir do adoecimento, e, 

mais precisamente, da internação no Hospital Porto, ganhou relevo. 

Embora as histórias que virão a seguir tragam múltiplas dimensões da vida dos 

entrevistados, existiu um certo enquadre, delimitado pelo Cuidado. O que se buscou 

evidenciar nas narrativas de Barco, Senhor Máquina e Fênix está em estreita 

consonância com Abrahão et al (2014): conhecer a experiência de cuidado do usuário 

com condição crônica, a partir, mas também para além, da internação no Hospital 

Porto, identificando como se deu a construção de rede para seu acompanhamento a 

partir da alta, os seus mapas de cuidado construídos a partir do seu agir leigo, mas 

também “suas conexões existenciais, ou seja, os vínculos, contatos que ele constrói 



87 

 

além do serviço, ampliando nosso interesse para elementos relativos ao modo de 

andar a vida, indo além da lógica da clínica” (Abrahão et al, 2014, p. 221). 

Assim como Svetlana Aleksiévitc (2016) tivemos um interesse pela vida de 

“pessoas simples”, “uma vida qualquer”, são vidas comuns. Não foram coletas de 

histórias de celebridades, de personalidades, como por vezes são utilizadas na 

metodologia de História Oral ou História de Vida, que visam retratar um momento 

sócio-histórico, como no caso do clássico estudo de Schraiber (1993) que se utilizou 

de histórias de médicos para analisar o processo de transição do modelo de medicina 

liberal para o da medicina tecnológica e seus reflexos na autonomia profissional do 

médico; ou Rago (2013) que reconstitui a história dos feminismos das últimas quatro 

décadas no Brasil, dentre tantos outros. 

As pessoas retratadas aqui são pessoas anônimas que darão visibilidades às 

próprias vidas, retratando quem são, onde estão e como vivem. Dimensões que não 

cabem nos limites das sínteses (Frochtengarten, 2009). Mesmo me orientando por 

um interesse genuíno pela vida singular de cada um, essas histórias não são 

biografias ou uma discussão de um sujeito psicológico, interiorizado e autocentrado 

(Rodrigues, 2010). Há múltiplos Barcos, Senhor Máquina e Fênix cadastrados no 

Sistema Único de Saúde. Suas singularidades são múltiplas, suas subjetividades 

são construídas socialmente. 

Passos e Barros (2010, p. 162) afirmam que: 

 
[...] toda propriedade de si guarda um fundo de impropriedade, de 
impessoalidade que faz da experiência clínica [no nosso caso, experiência de 
pesquisa] uma prática nunca completamente privada ou particular, mas 
pública, isto é, atravessada pela polis, pela política (Passos, Barros, 2010, p. 
162). 

 

Para estes autores (Passos, Barros, 2010), o estudo de caso pode operar por 

dois procedimentos diferentes, pela redundância ou pela desmontagem. Na 

redundância, é a repetição narrativa, a regularidade de determinadas ‘categorias’ – do 

singular ao regular –, que garantem um padrão social, demandando o que os autores 

chamam de ‘uma grande narrativa’, passível de generalizações e comparações, que 

garanta sua estrutura, com limites precisos. Já no procedimento narrativo por 

desmontagem “o caso individual, no lugar de segregar uma forma única, gestáltica, é 

a ocasião para o formigamento de mil casos ou intralutas que revelam a espessura 

política da realidade do caso” (Passos, Barros, 2010, p. 161). 
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Assim sendo, a experimentação assumida aqui a partir das histórias de vida, 

não foi a de um procedimento de redundância, contando com regularidades e 

saturação do discurso para generalizações de resultados, mas sim a compreensão de 

que esta multiplicidade, contida em vidas tão singulares, poderiam nos dar muitas 

pistas para a compreensão do cuidado em suas múltiplas dimensões, em especial 

quando lançamos luz ao cuidado à pessoa com condição crônica e é isto que as 

narrativas a seguir pretendem visibilizar. 
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13 AS NARRATIVAS DE VIDA 
 

As narrativas apresentadas a seguir serão acompanhadas por uma discussão 

que não pretende apresentar uma síntese ou a totalidade das múltiplas questões 

enunciadas por Barco, Senhor Máquina e Fênix. Sabemos que passar pela 

experiência do adoecimento crônico abre variadas possibilidades de se aproximar dos 

modos de andar na vida das pessoas, o qual se conforma “níveis de realidade 

permeados por saberes e formas de superar o sofrimento e/ou a ele resistir, ou de 

nele se fechar” (Alves, 2016, p. 96). Da mesma forma, reconhecemos que o mundo 

do cuidado é composto por acontecimentos dinâmicos e mutáveis, e por forças que 

estão em constante disputa e produção, não sendo possível captar todas as suas 

intensidades (Merhy et al., 2020). O que pretendemos é dar visibilidade a algumas 

dimensões e problemáticas do cuidado que comparecem nas distintas histórias. 

Partimos do pressuposto que diferentes doenças e experiências de 

adoecimento podem ser assumidas diferentemente por pessoas de um mesmo grupo 

e de maneira análoga por pessoas de grupos diferentes (Alves, 2016). Levando isto 

em consideração, na narrativa de cada uma das histórias serão declaradas as 

referidas patologias sem maior detalhamento de aspectos clínicos, a não ser pela 

explicação do próprio usuário, já que não buscamos a ‘verdade’ da doença, mas a 

‘verdade’ dos personagens, a alteridade da experiência destas pessoas. Neste 

sentido, é importante reafirmar que a condição crônica não é o objeto deste estudo, 

mas sim o cuidado, o modo como estes usuários produzem cuidado, a partir de seus 

modos de vida, no seu sentido mais amplo, com a condição crônica e apesar dela. 

A condição crônica cobra do usuário diferentes modos de cuidado, em distintos 

serviços de saúde – e fora deles –, em territórios que vão para além daquele em que 

a nosografia médica se inscreve. Neste sentido, avaliamos que traçar o caminho do 

usuário a partir do perfil patológico faria com que este estudo fosse no sentido da 

doença e não da vida, da experiência. Estas pessoas, apesar de terem uma condição 

crônica que marca seus corpos, também promovem práticas e tecnologias de cuidado, 

em particular depois da alta hospitalar, que não necessariamente convergem com os 

códigos da biomedicina e da própria Saúde Coletiva, em particular no que se refere 

às prescrições de hábitos saudáveis de vida e de prevenção de agravos. 
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13.1 BARCO 
 

Eu tenho 51 anos. Eu vivo só há uns trinta anos, meus pais moram no interior, 

em Campinas. O que que acontece? Sempre fui uma pessoa só. Sempre corri. Fui 

internado por meningite, já passei por trombose, achei que estava com Diabetes, mas 

não estava, graças a Deus e aí vai. Eu funciono nos 1800 volts, então acabo assim, 

dedico ao serviço e esqueço de comer, esqueço de fazer minha vida pessoal. Então, 

a minha vida pessoal é só trabalho e no decorrer eu vou esquecendo da saúde e 

acaba se elevando alguns problemas que eu já tinha. Mas minha vida é normal, eu 

não coloco minhoca na cabeça, pra mim tudo tem solução, só não tem solução a 

morte. Eu não sou de procurar médico, eu procuro na última instância. 

Então é assim, eu estudei em colégio de padre até os quinze anos, com 

dezessete fui pro Rio de Janeiro morar com a minha irmã e eu não aguentei e vim 

embora pra São Paulo, sozinho e Deus. Com dezenove anos entrei em um curso pra 

cabelereiro e trabalho com isso até hoje. Então eu morei com meus pais muito pouco, 

porque meu pai era viajante e minha mãe ia com ele. 

Barco conta que tem outros treze irmãos, é o segundo caçula. Os pais são 

centenários (a mãe cem anos, o pai cento e cinco), mas faz mais de quinze anos que 

não os vê. “Não sou muito de família. Eu acho assim, se a gente se apega muito a à 

família, a gente fica dependente a ela e eu sou independente. Mas minha mãe e minha 

família, sabe que eu não sou de fazer preocupação de balada, droga, essas coisas. A 

única coisa que me mata é o cigarro.” – Barco fuma desde os doze anos de idade. 

Eu assim, eu nunca me apeguei... a nada. Não sou materialista, não sou 

dinheirista, e não me apego às pessoas. Quando eu adoeci porque peguei meningite, 

eu fiquei seis meses internado e minha família, minha mãe morando do lado não foi lá. 

Quando Barco teve meningite aos dezenove anos, há aproximadamente vinte 

e nove anos atrás, morava com outra uma irmã no interior, em Nova Odessa, mas diz 

que morou pouco tempo com ela também. Seu relato de independência se cruza com 

confissões de falta de referência de cuidado, de solidão, de descuidado. Mesmo 

morando com a irmã, ao falar sobre a internação por meningite destaca enfaticamente: 

“Nessa época eu não tinha ninguém, tá? Daí foi decorrendo o tempo, logo em seguida 

me deu uma trombose, tem pouco tempo, tem cinco anos. De meningite pra trombose, 

tá? E eu sem ninguém.” 
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Histórias de adoecimento 
 

No intervalo entre a meningite, primeiro episódio de doença relatado por ele, e 

a trombose se passaram aproximadamente vinte três anos, tempo em que Barco diz 

ter tido uma “saúde normal”. 

Normal, normal. Não tive problema nenhum. Daí quando tive trombose também 

fui internado pelo SUS. Na verdade, foi assim, fiquei dois dias só internado, pedi pra 

médica por favor, porque eu tenho gato, tenho cachorro e não tinha ninguém pra cuidar 

deles e eu tomava medicamento em casa. Fui muito bem tratado, dois dias já levantei, 

já comecei a fazer minha rotina de vida normal, aí se passou quatro anos, adoeci 

agora que peguei essa... que peguei essa pneumonia que veio decorrer com outro 

problema que é o vírus [vírus da imunodeficiência humana - HIV]. 

Eu descobri o vírus agora39 [voz ansiosa]. Inclusive o médico falou que eu tô 

84% só de plaquetas, quer dizer, tá incubado. Não tá ‘proloférico’ ainda. Mas agora eu 

vou correr atrás de médico, mas eu não tenho medo da morte, eu não tenho. Eu acho 

que assim, a gente quando nasce, a gente passa por um livro e esse livro, se a gente 

faz coisas boas, merece coisas boas, se a gente faz coisas ruins, merece coisas ruins. 

E eu na verdade passei pela morte, eu achei que ia morrer [na última internação]. 

 

Notas da última internação e processo de alta 
 

Eu tenho baixa imunidade, eu não sou de comer, eu nunca quis engordar, de 

medo. Eu tenho um irmão de 230 quilos que não consegue emagrecer uma grama, tá 

cada vez mais uma bola. Então assim, coloquei na cabeça, ‘por que engordar? Não 

vou conseguir andar, não vou conseguir trabalhar, vou me cansar.’ Sempre fiquei com 

quarenta quilos. E agora que eu fiquei debilitado eu simplesmente caí. No domingo eu 

dormi no chão, porque eu não gosto de cama. Então eu saí da cama, deixei pros 

gatinhos e deitei no chão. Na segunda já fechou tudo, faltou ar... Aí na terça-feira já 

não tava aguentando, aí falei pra mim mesmo ‘Vou pro Hospital’. Fui sozinho, de Uber. 

Fui e me internaram logo de cara. Foi lá no Hospital onde eu te encontrei. 

 
39 Barco descobriu que era soropositivo a internação em que eu o conheci na enfermaria. Nesta 
ocasião, fui me apresentar e explicar sobre a pesquisa, como de costume. Em cinco minutos de 
conversa ele diz: Doutora tenho AIDS, o que você me aconselha, acha que devo contar para as 
pessoas? Esta foi a única vez que ele nomeou o que ele chamava apenas pelo nome “o vírus”. 
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Quando cheguei no hospital, fiz a ficha na recepção, me deram uma faixinha 

de emergência na hora, a mulher nem esperou nada, porque eu acho que ela já tinha 

percebido que alguma coisa estava acontecendo pra pior. Eu tava mal, eu tava com 

trinta e cinco quilos e eu não sabia. 

Lá no hospital já tomei os medicamentos tudo. Com três dias eu já estava 

melhor, tá? Que nem eu falo, eu já passei por quatro [problemas de saúde], então o 

gato tem sete vidas. Tive a meningite; a trombose; eu fui assaltado porque eu não quis 

dar o material e fui esfaqueado e agora. Então, se eu já passei por quatro, eu tenho 

mais três vidas. 

Lá, quando eu fui me internar, eu não tava aguentando mais, eu achei que não 

ia passar de terça-feira. Eu tava sem respiração, eu não tava em mim, é uma coisa 

muito estranha que eu senti, e assim, eu vi pessoas que foram embora, eu perdi muita 

gente, pessoas boas, amigos, perdi muita gente, então eu ia vendo a pessoa na minha 

frente, eu sou espírita. Eu fiquei num estado que eu nunca fiquei na minha vida. Na 

quarta-feira eu pedi pra Deus, e assim eu sou muito devoto em Santo, pra mim 

qualquer santo é santo. E eu pedi para Nossa Senhora da Aparecida que se eu 

melhorasse eu ia levar meu pulmão lá [na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida]. 

Na quarta-feira à noite eu já não tava sentindo mais nada. 

Aí quando foi na semana eu fui tomando as medicações, fui melhorando. Só 

que a abstinência do cigarro quando dava, me dava muita falta de ar. Eu tava fumando 

três maços por dia, mas agora vou diminuir ao máximo. Eu vou parar. Aí depois no 

meio da semana quando foi no domingo eu fui transferido de quarto. Fiquei na sala 

vermelha dois dias e depois fui para a Amarela, porque eu já estava um pouco melhor 

e daí me transferiram da amarela para a enfermaria. E de lá, tinham falado que eu ia 

ser transferido para o Mário Covas, que acabei ficando só quatro dias. E também foi 

uma coisa muito estranha, porque meu oxigênio estava 60% e com o aparelho tava 

95%, daí na sexta-feira o médico falou “Não posso te dar alta porque sua saturação 

tá baixa”. Aí à noite eu sonhei. Sonhei com uma mulher de branco, passando do lado 

da cama pra lá e pra cá e eu não sabia quem era, isso no sonho. De manhã minha 

respiração estava sem o aparelho sessenta e oito, com o aparelho noventa e lá vai 

cacetada, aí o médico passou era meio-dia, daí eu fiquei sem aparelho, me deu na 

cabeça “eu vou tirar”, aí a menina veio medir tava 98 e daí ela falou “Você tá de alta”. 

E olha, vou te falar, o atendimento lá é bom, viu? O que foi ruim foi ficar 

internado, porque a comida é horrível, como qualquer hospital, eu não conseguia 
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comer. Mas do resto, vou falar pra você, fiquei até surpreendido, eu achei que como 

eu já fiquei internado duas vezes lá, que a terceira eu não ia sair, porque eu tava muito 

ruim. Mas o pessoal é hiper legal. 

Por ser um hospital público, eu achei bom, viu? Porque eu paguei convênio 

muito tempo e eu não adoecia, aí eu parei, pensei “não adoeço, não acontece nada e 

eu vou ficar pagando quase quinhentos reais à toa?” Aí parei de pagar no ano 

passado. Uma cliente minha até falou “Não tem coisa melhor que o SUS, ele não tem 

só um hospital, tem vários, tudo designado à ele”. Inclusive minha amiga ficou 

internada em um hospital pelo SUS e o hospital era igual ao Sírio Libanês. Então, 

devido a isso, o tratamento pra mim é tudo igual, e pra mim o pessoal lá, as 

enfermeiras, tanto na parte da manhã como à noite, são muito dedicadas. 

Quando me transferiram lá pro Mário Covas [Hospital Estadual], eu falei pronto, 

vou ficar mais quinze dias e eu vou surtar. Daí eu cheguei lá e já me colocaram em 

lugar diferente [no isolamento]. Tudo trancada a porta com vidro, daí pensei “Vixe, eu 

tô com doença contagiosa”, mas graças a Deus não constou o que eles acharam que 

era [tuberculose], só que eu achei diferente lá no Mário Covas que é assim, lá tem 

muito residente e dá até medo, né? Porque eles estão começando e dá medo. 

Inclusive até um menino aplicou uma injeção em mim e aplicou errado e ficou aquela 

bola, daí eu falei “Doutora, não quero mais esse menino não”. E injeção é aquela 

coisa, vai direto pro sangue. 

E, eu vou falar a verdade, eu prefiro lá no Hospital Porto do que no Mário Covas. 

Lá no Hospital Porto foi melhor por conta das pessoas. Não o lugar. O lugar qualquer 

lugar é lugar, as pessoas não. Elas se preocupam, sabe? 

Então, quando eles mediram minha respiração [saturação] eles me deram alta, aí 

eu tô dando continuidade em casa. Tô tomando cuidado pra não pegar friagem, porque 

pneumonia é assim né? A recaída dela é o dobro do que já deu, então eu tô fazendo o 

máximo. Eles não falaram nada de não tomar friagem, porque isso a gente sabe, né? Me 

deram encaminhamento, falaram que era pra mim seguir direitinho, mas eu inclusive até 

faltei em uma das consultas, que foi semana retrasada, mas consegui remarcar pra antes 

de ontem e vou hoje de novo... Tô com um pouco de amnésia, tá? Esquecimento... 

Eu vou passar hoje de novo com o mesmo médico pra ver o medicamento que 

eu tenho que tomar e fazer exame também. E... é isso... Aí depois de lá pra cá a única 

coisa que eu tô fazendo é me cuidando, tô me cuidando. Não tô passando nervoso, não 

quero e nem preciso disso nesse momento, porque eu posso piorar. O corpo, né? O 
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corpo não é só um tijolo ou uma pedra, o corpo é carne, osso e sangue. Então assim, 

o emocional abala e o nervoso também abala. Então como eu tô ainda num processo 

de recuperação, tudo que vim hoje de anormal eu posso agravar, então eu tô ficando 

bem zen, coisa que não sou de ficar, eu sou ligado no 3800V. Não sei nem como eu tô 

assim calmo, eu tô calmo depois que eu saí da internação. Eu tô mais pensativo com a 

minha vida, pra tentar construir o que eu ainda não construí, entendeu? 

Barco depois da alta fez consulta com infectologista do Hospital das Clínicas 

do município, mas preferiu dar continuidade na Fundação Santo André para iniciar o 

uso do antirretroviral. 

Eu escolhi Santo André, porque aqui na cidade eu tenho muito conhecido. Gay 

o povo tem preconceito, travesti o povo tem preconceito, lésbica o povo tem 

preconceito. Como eu conheço muita gente, eu quis evitar de pegar o remédio aqui. 

Eu pego em Santo André. Eu não tenho que esconder nada pra ninguém. Nem pra 

minha mãe, nem pro meu pai, pra ninguém. Eu evitei por um motivo, de ser 

cabelereiro, o cliente às vezes acha que é transmitido. Não é, entendeu? Eu convivi 

com meus amigos anos, fui descobrir agora, eu peguei tem uns seis ou sete anos. 

 

A descoberta do “Vírus” 
 

Foi nessa última internação que Barco ficou sabendo que é soropositivo, mas 

em nenhum momento ele enuncia desta forma, trata como “o vírus”, parecido com o 

modo como algumas pessoas dizem ter “aquela doença” quando descobrem ter 

câncer. Ele fez o comentário da descoberta “do vírus” de uma forma trivial e eu o 

interpelei, perguntando como foi esse processo e como foi receber esta notícia. 

Meu impacto? Normal. A doutora chegou e falou assim ó “Olha você me 

desculpa, mas nós fizemos o exame do HIV e constou que você tá com o vírus.” Foi 

muito assim sabe? Eu gostei porque esse de ficar enrolando comigo não vira, ou você 

fala a real ou não fala. Ela virou e falou “olha você tá com o vírus, então a gente vai 

fazer a sua transferência pro Mario Covas pra analisar o que está acontecendo”. Daí 

eu falei pra ela “Doutora, você pode ficar tranquila, a gente tá aqui nessa terra pra 

passar de tudo. Fica de boa, porque eu tô de boa”. E agora é me cuidar. 

Faz sete anos que eu tô sozinho. Eu acho que contrai isso um pouquinho antes, 

não com esse ex, tá? Acho que foi com um bombeiro que passou na minha vida. E eu 

acho que com o decorrer dessa coisa toda, como eu tava fazendo exame de seis em seis 
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meses não tinha dado nada e agora com essa doença [pneumonia] que apareceu, né? 

Porque eu acho que devia estar encubado, porque é impossível, eu fiz exame e não deu! 

Eu tinha feito e não tinha dado nada, e aí apareceu esse louco. Eu fazia de seis em seis 

meses porque eu perdi muitos amigos pelo vírus. Há dois anos eu perdi um amigo, ele 

pegou pneumonia e morreu com dois dias! Então devido a isso eu comecei a fazer, mas 

no ano retrasado eu dei uma parada e não fiz. E esse ano que passou também não. 

Mas a doença é uma coisa normal, tá? A doença vem, dependendo do que 

Deus te chama, você vai. Pra mim não mudou nada, não mudou nada porque eu tô 

trabalhando, não ligo pra vida de ninguém, só ligo pra minha vida. Se tiver que dar 

satisfação eu dou satisfação pra mim mesmo, você entendeu? Então pra mim normal. 

Porque tem gente que sofre, né? Vamos dizer assim, o preconceito, né? Mas só a 

cabelereira daqui sabe o que eu tenho. Mas pra mim não mudou nada, nada. Tá a 

mesma coisa. Só que assim, né? Que nem eu perguntei pra um amigo meu que tem 

o vírus há vinte e cinco anos, ele é casado com um rapaz e eu sempre pergunto pra 

ele “Dá alguma coisa?”, porque eu tô com um pouco de esquecimento tá? Às vezes 

eu falo uma coisa e atravesso falando da outra e já esqueci o que falei lá atrás... Então 

é assim, eu não tô pegando informação pela internet, tô pegando com quem tem, 

entendeu? Eu pergunto pro meu amigo pra mim ficar zen, porque se acontecer de 

novo e eu não ficar sabendo eu vou falar “Nossa eu tô doente de novo, vou pro 

hospital” e às vezes não é caso nem de ir pro Hospital, é caso de tomar medicação e 

se cuidar que é o que hoje eu vou fazer, o médico vai fazer os exames, provavelmente 

já esta semana e correr [com o tratamento]. 

 

As práticas religiosas como explicação do processo de saúde-doença e 
estratégia de cuidado 
 

A gente esquece um pouco de Deus, mas eu sou muito religioso, tá? Eu tenho 

uma religião, eu confio muito em Deus. E fora que eu rezo de manhã, tarde e noite, 

todos os dias, então foi um pouco que assim... um milagre! [fala com voz mais alta e 

firme]. Um milagre porque do jeito que eu tava lá no Hospital Porto, antes de ir pro 

Mario Covas, eu tava melhor, tava porque eu não me deixo cair, mas lá dentro de mim 

mesmo eu sabia que eu não estava bem. 

Eu fiz até promessa, tá? Eu fiz promessa e vou cumprir todas elas. E é assim, 

mas eu vou em igreja evangélica, eu vou em igreja católica, eu rezo a nossa reza que 

Deus deixou. A minha religião não me proíbe de ir a qualquer outra religião, me dá livre 
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arbítrio para onde você quiser ir e eu fiz promessa à Nossa Senhora da Aparecida de ir 

até a Basílica agora, que vai ter as festas lá, porque eu sou muito devoto à a ela, desde 

quando eu era criança. E fiz uma também por sete anos consecutivos pra Cosme 

Damião, se eu tiver vida, lógico, que é minha obrigação de Santo, da minha religião. 

Mas eu já sabia que ia acontecer alguma coisa comigo, já tinham me falado que 

eu ia cair. Eu trabalho com uma cigana [entidade espiritual] e ela já tinha me falado. 

Minha vida vive por ela, o que ela me falar eu faço, porque eu sei que é sempre certinho. 

E ela me falou que eu ia cair no meio do ano, quando eu tava no hospital eu lembrei 

que ela já tinha me falado. Eu até perguntei pra ela sobre a minha saúde depois que 

voltei pra casa. Ela falou que eu vou ficar bem e pra mim não fazer mais assim, não 

ficar sem comer. Não me preocupar, me dedicar comigo mais e deixar os outros. Essa 

entidade que eu tenho, vou falar pra você, tem vinte e oito anos que eu carrego ela. 

Barco é praticante da Umbanda, os pais são evangélicos. Ele começou a 

frequentar esta religião por intermédio de um amigo, o mesmo amigo que ele 

comentou que tem “o vírus” há vinte e cinco anos. 

Quando fui pela primeira vez nesse terreiro, veio uma moça, e eu não entendia nada 

de nada na época, ela me deu uma rosa e pediu pra eu tomar banho da cabeça aos pés. 

Eu tomei e com uma semana eu perdi minha família, minha mãe foi embora e me deixou 

sozinho aqui em São Paulo, em uma semana eu perdi meu emprego bom que eu tinha, 

tudo isso aconteceu na minha vida e aí eu fui à caça de terreiro, pra poder me cuidar e 

encontrei um pai de santo. Aí esse pai de santo, o que aconteceu? Eu tive envolvimento 

com ele, mas nessa religião você não pode ter envolvimento. Aí ele chamou a irmã de 

santo dele pra fazer o ritual. Eu fui dar obrigação depois de um ano quando Oxossi me 

pegou, me deixou doente. Pra você ver, a doença que eu tive na época ninguém descobriu, 

não era doença, era o Santo mesmo. E eu nem sabia que eu tinha isso. 

Quando isso aconteceu eu fiquei internado uma semana, com tudo o que você 

imagina de coisas que eu falava toda hora pro médico “tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, 

tô sentindo aquilo outro”. Uma coisa muito estranha. Era de manhã dor de cabeça, meio-

dia dor de barriga, quando era sete horas da noite dor no corpo inteiro que eu não 

conseguia nem mexer o dedo, fiquei uma semana internado com medicação, medicação, 

medicação. Aí minha mãe que faleceu, agora tem onze anos [Mãe de santo], jogou búzios 

e falou “Não é doença, é santo, vamos tirar ele do hospital”. Aí na época os médicos lá 

de Mauá, a maioria do pessoal, eles iam em terreiro, aí minha mãe de santo chegou pro 

médico e falou “eu não sei se o senhor é evangélico, é católico, pra mim não interessa, 
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me interessa que meu filho o que ele tem é problema de santo, não é problema de 

médico. Ele melhorou? Não! Dá pro senhor dar alta?!”. Ele virou e olhou na cara dela e 

falou: “Pode levar ele porque o problema dele é de santo mesmo, de Orixá, porque a 

gente fez de tudo e não tem como”. Cheguei na casa da minha mãe de santo, fiquei 

deitado, porque a gente fica na camarinha com o Santo, minha mãe fez comida pra Oxalá, 

que é Deus. A gente se baseia tudo em comida. Minha mãe taiô a comida pra Oxalá e eu 

melhorei de um dia pro outro. Tanto que quando eu tava no hospital [na última internação] 

eu pedi pra Cigana pra eu voltar a respiração normal, isso foi na quarta-feira, na quinta-

feira eu já não tava sentindo mais nada. E pedi pra ela que minha transferência fosse na 

segunda-feira bem cedo, no domingo a moça falou “Você vai ser transferido na segunda-

feira cedo”. E eu tinha acabado de pedir pra ela. Então assim, eu confio muito em Deus, 

mas na minha religião eu não deixo de confiar, entendeu? 

Eu faço muito trabalho para os outros. Pra pessoa ter saúde, pra dar uma 

ingressada na vida. Inclusive eu tô fazendo um trabalho pra um rapaz lá de Diadema 

que a prefeitura ia demolir a casa dele, né? Aí eu fiz o trabalho antes de ser internado 

e já deu resultado, a prefeitura lacrou... É que eu tenho muita fé, muita fé. Porque não 

adianta você fazer, fazer todo mundo faz, agora, você ter dedicação não é todo mundo, 

e eu tenho. Na minha religião é assim, não é você ficar enfiado nela 24 horas. É como 

a vida da gente, você tem o trabalho, você tem filho, você tem família e a religião é 

assim, pra quando você precisa. Faz dois anos que eu não vou pro terreiro, mas não 

é que eu não preciso, é que se eu não dedicar aqui e agora, eu não vou dedicar lá 

amanhã. Eu já tenho as minhas coisas dentro da minha casa, meu santo as minhas 

coisas, pra que que eu vou ficar enfiado na casa de mãe de santo? 

Na última vez que encontrei com Barco perguntei “E como está a vida?” Tô bem. 

Trabalhando. Tá ótimo! Agora eu tenho que começar a sair, né? Não saio porque não 

tenho companhia. Não tenho amigos. Mas é bom. A minha vida é como um barco no mar, 

sobre ondas, vazio, esse barco só não pode afundar. Neste mesmo dia, diante da sua 

manifestação de que gostaria de continuar as nossas conversas, mas demonstrando 

estar com pouca disponibilidade de tempo para encontros presenciais propus trocarmos 

mensagens por whatsapp quando ele sentisse vontade de falar comigo. 

Topo! Vamo embora! Vamos tomar nosso cafezinho? Depois disso, nunca mais 

consegui contato pessoalmente com ele, apenas algumas trocas superficiais de 

mensagens. Seu barco segue navegando sozinho no mar. 
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“A doença vem, dependendo do que Deus chama, você vai”:  
as dimensões da gestão do cuidado em saúde 

 
Timoneiro nunca fui 

Que eu não sou de velejar 

O leme da minha vida 

Deus é quem faz governar 

E quando alguém me pergunta 

Como se faz pra nadar 

Explico que eu não navego 

Quem me navega é o mar 

Paulinho da Viola 

 

A metáfora de um barco no mar, solto e sozinho, mas que não pode naufragar 

foi muito representativa da história da vida deste usuário. A categoria solidão, que 

inaugura e finaliza a sua narrativa, compõe o seu modo de andar na vida e o modo 

como ele produz as suas estratégias de cuidado. 

O apoio e a sustentação são considerados como constitutivos das relações de 

cuidado. Para Azevedo et al. (2018) são essas funções que asseguram ao sujeito 

continuidade e referências concretas e simbólicas, que não estão garantidas à priori, 

e que precisam ser construídas e reconstruídas continuamente, através da relação 

com os outros. Este papel, que é exercido geralmente pelas famílias, grupos e 

instituições, considerados agentes de cuidado (Figueiredo, 2009), tem o potencial de 

ajudar as pessoas a compreender e construir um sentido para as diversas 

experiências vividas, mas Barco relata fragilidade na vinculação com estes agentes 

de cuidado. 

A solidão de Barco, e consequente fragilidade nas suas redes de apoio, tão 

importantes para o cuidado, tem se mostrado como um traço marcador da sociedade 

urbana contemporânea. Uma sociedade em que a tessitura dos laços sociais se torna 

cada vez mais frágil por incremento do processo de individualização, que faz recair 

sobre a pessoa a responsabilidade única pelo seu destino, tornando-o gestor e si 

mesmo, “sob a promessa de vivermos livres e desembaraçados de quaisquer amarras 

que nos vincule aos demais [...]” (Sá, Miranda, Magalhães, 2020, p. 30). Como diz 

Barco: “se a gente se apega muito a à família, a gente fica dependente a ela e eu sou 

independente.” 
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Barco, assim como um grande contingente de pessoas, em particular, com 

condições crônicas, respondem por si mesmas, que não contam com a dimensão 

familiar do cuidado (Cecílio, 2011), e que produzem trajetos de cuidado igualmente 

solitários. Ele relata ter ido sozinho de Uber para ser atendido no Hospital Porto em 

sua última internação em uma condição grave (tanto que ao passar pelo Acolhimento 

de Manchester, vai direto para a Sala Vermelha); não contou com acompanhante – 

assim como nas internações anteriores – ou mesmo um apoio para ajudá-lo a lidar 

com a descoberta do HIV. 

Também não parece contar com uma equipe de referência na Atenção Básica, 

embora seu território de saúde tenha Estratégia de Saúde da Família (ESF). Em 

nenhum dos encontros Barco faz qualquer menção à Atenção Básica, pelo contrário, 

ele diz que busca por atendimento médico de forma pontual, em momentos críticos. 

Faltou à consulta agendada para iniciar o tratamento do HIV e busca informações 

sobre a doença com um amigo. Como ele disse: “eu não tô pegando informação pela 

internet, tô pegando com quem tem” [portadores do HIV], não incluindo, 

necessariamente, o saber técnico científico biomédico como uma interlocução 

prioritária para falar sobre sua saúde física, possivelmente por não ter uma vinculação 

com um médico ou equipe da sua confiança. A história de Barco demonstra fragilidade 

também na dimensão organizacional e profissional do cuidado. 

No seu itinerário de solidão, resolve ser atendido e buscar remédio em outro 

município como uma estratégia para não ser reconhecido devido ao estigma social do 

HIV positivo, ainda presente em nossa sociedade, o que reconfigura o seu mapa de 

cuidado. Mas, apesar da inexistência de agentes de cuidado encarnados e legitimados 

socialmente, Barco não está à deriva, ele é guiado por uma força externa, sua bússola 

é a religião e sua agente de cuidado, ao que parece bastante atuante, é uma entidade, 

a Cigana. É a Cigana quem o alerta que ele terá problemas de saúde, é para ela que 

ele solicita ajuda para recuperar-se durante a internação e é ela quem lhe passa 

orientações de como ele deve se cuidar após a alta hospitalar. A cigana é o apoio que 

Barco encontra para lhe ajudar a dar sentido às experiências da vida, incluindo o 

adoecimento, e prover seus cuidados, se configurando como um ponto prioritário da 

sua rede de conexões existenciais. 

De acordo com Thiengo et al. (2019) a definição de religião é multidimensional 

e varia no tempo e de acordo com as diferentes culturas, mas pode ser considerada 

como “um conjunto de crenças, leis e ritos que visam um poder que o homem 
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considera supremo, do qual se julga dependente, com o qual pode entrar em relação 

pessoal e do qual pode obter favores” (Thiengo et al., 2019, sem paginação). A crença 

em espíritos e em sua manifestação é uma característica cultural da sociedade 

brasileira (Mello, Oliveira, 2013). 

A religiosidade e a espiritualidade são frequentemente utilizadas enquanto uma 

estratégia de enfrentamento para lidar com experiências negativas da vida, em 

particular a doença. Frequentemente são apontadas como o único apoio para se 

compreender a doença. Oferta assim um sentido e um significado para ela, assim 

como para se enfrentar as dificuldades impostas pelos seus sintomas. 

De acordo com Mello e Oliveira (2013, p. 1028): 

 
No Brasil, a maioria das pessoas acredita na ação do sagrado na prevenção 
e na cura de enfermidades. Cerca de 89% da população brasileira concorda 
que religião é importante, 50% já se utilizaram de algum tipo de serviço 
religioso. Em 2009, apenas 6,72% da população brasileira afirmava não 
possuir religião. Não por coincidência, os problemas de saúde estão entre as 
principais razões que levam as pessoas a procurarem ajuda religiosa no país 
(Mello; Oliveira, 2013, p. 1028). 

 

Esses mesmos autores argumentam que o brasileiro, embora fale em doença, 

em suas causas e tratamentos biomédicos, não dissocia “doença material ou física”, da 

“doença espiritual”. Existindo por vezes um predomínio da doença enquanto causa 

espiritual, fazendo com que a pessoa, diante de um adoecimento, faça a opção pelo 

“especialista do corpo” ou “especialista da alma” a depender do peso que atribui àquilo 

que a perturba, e pode utilizá-los concomitantemente, ou ainda, o “especialista religioso” 

ser convocado a atuar nos mesmos sintomas que os médicos. Barco ilustra esta 

questão quando conta sobre uma de suas internações que teve a intervenção da sua 

Mãe de Santo que discute “o caso” com os médicos. Ela alega, na discussão com o 

médico, que o que ele tinha não se tratava de doença do corpo e sim uma enfermidade 

de “santo”; ou mesmo durante a sua última internação, quando atribui às entidades a 

melhora da sua saturação e não às intervenções realizadas pela equipe de saúde. 

Barco é praticante da Umbanda, uma religião sincrética, que associa elementos 

de diferentes crenças como os orixás africanos; espíritos dos indígenas, santos 

protetores do catolicismo e visão espírita kardecista. Assim como em outras religiões 

afro-brasileiras, a Umbanda abarca uma grande quantidade de adeptos devido, entre 

outros fatores, ao seu caráter inclusivo. É uma religião aberta a todos os públicos, não 

exige das pessoas filiação ou exclusividade (Silva et al., 2020). Barco salienta esta 
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dimensão quando afirma “A minha religião não me proíbe de ir a qualquer outra 

religião, dá livre arbítrio para onde você quiser ir”. Com a vida atravessada por 

preconceito de gênero – por ser gay – e agora por um estigma, por ser HIV positivo, 

contar com uma religião onde “todo mundo cabe”, onde diferentes modos de vida são 

acolhidos, parece ser um aspecto importante para a vinculação de Barco à Umbanda. 

Para a Umbanda os processos de saúde-doença constituem um elemento 

fundamental. Doença para esta religião tem sempre uma origem espiritual, cujo 

tratamento da medicina científica e o popular – aquele prescrito no terreiro –, no geral, 

não são contraditórios, se interrelacionam e devem ser realizados de modo 

complementar. “É por meio de um sistema de ‘trocas’ entre o mundo dos humanos e 

o das entidades, no qual a Umbanda é mediadora, que se ‘alcança a cura” (Mello, 

Oliveira, 2013, p. 1033). 

A busca da cura não necessariamente implica na remoção dos sintomas, mas 

em uma oferta para um certo tipo de compreensão da doença. Diferente da relação 

com a prática biomédica hegemônica operada a partir da especialização e da 

fragmentação, a prática religiosa, neste caso a Umbanda, opera ofertando explicações 

e apoio, com a promessa de cuidar da pessoa adoecida a partir de uma visão 

integrada, com ações curativas que abrangem aspectos, outras dimensões do viver, 

que englobam a saúde (Silva et al., 2020). 

Para autores da antropologia da saúde: 

 
[As religiões] se constituem em lugares de acolhimento, de ressignificação da 
vida, de cura e de saúde. Integram uma rede de suporte em saúde para os 
que se encontram em situação de enfermidade, ajudando-os no 
restabelecimento e propiciando-lhes uma melhor resposta a tratamentos da 
medicina científica (Mello, Oliveira, 2013, p. 1033). 

 

Outras práticas religiosas também são utilizadas por muitas pessoas adoecidas 

para complementar as práticas médicas oficiais, muitas vezes de forma simultânea e 

não linear, produzindo processos de subjetivação, que conformam territórios 

existenciais e que impactam a visão de mundo das pessoas adoecidas. É importante 

ressaltar que a religião, assim como a medicina, se constitui enquanto um saber-poder 

específico, afetando, portanto, as construções subjetivas daqueles que o introjetam, 

podendo produzir para além de acolhimento e apoio, relações de controle e 

assujeitamento. 
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Barco insere a religião em sua vida enquanto um apoio vital; como um recurso 

terapêutico e como base para a formulação não apenas para suas explicações sobre o 

adoecimento, mas também para seu cuidado propriamente dito. A religião parece ser 

usada para o Barco não naufragar. Explica os “milagres” em sua recuperação e o 

funcionamento do seu ciclo de vida – ter sete vidas como os gatos; que está nas mãos 

de Deus a sua existência –, a partir do discurso religioso composto por dogmas e 

revelações que emanam do pensamento transcendente que detém o poder de afetar e 

controlar a sua vida. 

Barco utiliza explicações de ordem emocional (“pra me cuidar não posso passar 

nervoso”, “o emocional abala e o nervoso também abala”) como complementares para 

a compreensão e cuidados necessários em relação à sua doença. De toda forma, a 

partir, prioritariamente, da ótica religiosa, ele atribui uma explicação mais holística para 

a doença e tratamento, que a biomedicina tradicional não consegue ser 

suficientemente ampliada para agregar e talvez isso explique, pelo menos em parte, 

a sua falta de vinculação com equipe e equipamentos de saúde, assim como uma 

dificuldade na “adesão”40 ao tratamento. 

Sendo assim, as explicações e tratamento biomédico ocupam uma importância 

periférica, até porque ele não parece contar com orientações e um apoio consistente 

para esta construção. Fato que é previsível, dado que a formação do profissional de 

saúde, assentado em um paradigma biomédico e positivista, que não valoriza e não 

prepara o profissional para lidar com dimensões subjetivas do adoecimento. 

A intenção desta discussão não foi a de analisar extensivamente a relação 

religião-saúde, existem inúmeros estudos que se dedicaram a explorar este tema 

(Mello, Oliveira, 2013; Silva et al., 2020; Thiengo et al., 2019; Vasconcelos, 2009). 

Aliás o debate sobre a articulação dos serviços de saúde com as práticas culturais, 

onde a espiritualidade e religião se inscrevem não é nova, documentos internacionais 

já apontavam a sua relevância desde a declaração de Alma-Ata da OMS (Mello, 

Oliveira, 2013). Tampouco intencionei criticar a prática religiosa ou defendê-la, eu 

inclusive faço parte dos 6,72% da população brasileira que não possui religião, mas é 

importante analisar nossas implicações – de profissionais de saúde progressistas, 

muitas vezes céticos em relação às práticas religiosas como forma de compreensão 

 
40 O conceito adesão, tão controverso nas práticas de saúde, será melhor discutido na próxima narrativa 
de vida. 
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da doença e cuidado da saúde41 – para reconhecermos o quanto a religião mostra-se 

relevante para a produção da subjetividade dos usuários e o quanto este processo de 

subjetivação produz seus territórios existenciais e orienta suas práticas de cuidado, 

que frequentemente não encontra eco no modelo biomédico. 

Neste sentido, a narrativa de Barco nos permite vislumbrar a complexidade das 

múltiplas dimensões da gestão do cuidado em saúde. A sua história demonstra que 

estas dimensões, divididas didaticamente por Cecílio (2011) em societária, sistêmica, 

organizacional, profissional, familiar e individual, conforme discutido no Primeiro 

Movimento da tese, comparecem no cuidado concreto de forma imanente e são 

interpenetradas, com fronteiras borradas entre si. Além disso, elas se mostram com 

intensidades diferentes, a depender das necessidades das pessoas em determinados 

momentos da vida e estão sempre em movimento. 

Por não serem estáticas, são passíveis de complementação, o que é possível 

perceber nas publicações do próprio Cecílio, que, ao aprofundar tais dimensões, 

passa de um modelo mais circunscrito e unidirecional das práticas institucionais de 

saúde, privilegiando as dimensões sistêmica, organizacional e profissional (Cecílio, 

2009), para o reconhecimento do quanto a dimensão societária interfere na produção 

do cuidado, pois é “nela que se aprecia como cada sociedade produz cidadania, direito 

à vida e acesso a toda forma de consumo que contribua para uma vida 

melhor”(Cecílio, 2011, p. 592). E, ainda mais, o quanto a família – ou outras pessoas 

que façam parte da rede de apoio de quem necessita de cuidados –, assim como os 

próprios usuários são coprodutores da gestão do cuidado. Este reconhecimento fez 

com que o autor incluísse em publicação posterior a dimensão familiar e individual da 

gestão do cuidado (Cecílio, 2011). 

Isto posto, faz-se importante reforçar que estas dimensões partem 

necessariamente da experiência singular de cada pessoa, um exemplo disso é a 

história de Barco, que expõe uma possível dimensão ausente neste modelo 

explicativo: a dimensão religiosa/espiritual do cuidado, que parece operar de forma 

decisiva no seu modo de andar na vida e, portanto, de cuidar-se. 

 
41 Vasconcelos (2009) analisa que muitas das resistências do campo progressista em reconhecer e 
valorizar a dimensão religiosa se deve ao fato dela se inscrever em um campo marcado pela 
hierarquização e dominação dogmática, aliada muitas vezes ao poder econômico e político. No entanto, 
o autor argumenta que a identificação da população com a religião, em suas múltiplas expressões, não 
se dá por estas hierarquias religiosas, mas sim pelo papel que ela assume em suas vidas cotidianas. 
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Apesar da representação gráfica em círculos concêntricos, o próprio autor já 

alertava para as “múltiplas conexões entre as várias dimensões produzindo uma 

complexa rede de pontos de contato, atalhos, caminhos colaterais e possibilidades mais 

ou menos visíveis e/ou controladas pelos trabalhadores e gestores” (Cecílio, 2011, p. 

592) e que a figura do rizoma poderia corresponder melhor a esta dinâmica real de 

interpenetração, e acrescento, uma dinâmica incessante de coprodução. De fato, a 

história de Barco, e mais ainda a história de Fênix que será apresentada no decorrer 

deste capítulo, demonstra o quanto dividir, hierarquizar e ordenar as múltiplas 

dimensões da gestão do cuidado só é possível no modelo explicativo e não na vida real. 

Assim sendo, o que pretendi dar visibilidade foi o quanto a 

religião/espiritualidade é uma dimensão central no seu cuidado, embora não inclusa 

no modelo explicativo de Cecílio (2009; 2011), mas ainda assim presente na gestão 

do cuidado das pessoas. A religiosidade é uma dimensão do cuidado que (re)existe 

de modo subterrâneo, silencioso e não debatido, tanto nas produções científicas 

quanto no reconhecimento pelos profissionais de saúde, fazendo com que ela seja 

tratada de forma acrítica e desarticulada (Vasconcelos, 2009). 

A racionalidade biomédica é fundamental para a compreensão e intervenção 

no processo saúde-doença, porém insuficiente, dada a complexidade presente para a 

produção do cuidado. É igualmente importante considerar o quanto as cosmologias 

religiosas ofertam um repertório de explicações e intervenções que encontram lugar 

na pessoa em sofrimento (Silva et al., 2020) e compõem o seu cuidado em saúde e 

sua rede de conexões existenciais. Ao não reconhecer isto, pode-se operar o cuidado 

de uma forma fragmentada no que diz respeito à multiplicidade da existência humana. 

Para Barco, a dimensão religiosa é a que tem maior densidade para a gestão do 

seu cuidado. Tal dimensão mostra-se central também para uma parte significativa dos 

usuários, influenciando na produção de suas explicações sobre o adoecimento, que 

repercute diretamente no seu agir e na construção de seus mapas de cuidado. Ou seja, 

é a partir do agir leigo que o usuário definirá quais equipamentos de saúde ele buscará 

– sejam eles biomédicos, espirituais ou ambos; quais serão os profissionais a quem ele 

irá recorrer – se serão os do corpo ou da alma, ou os dois de forma complementar – e 

partir de qual lógica ele irá responder à experiência da sua doença. 
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13.2 SENHOR MÁQUINA 
 

Senhor Máquina é um homem de cinquenta e poucos anos, tem dois filhos, um 

rapaz fruto do primeiro casamento, de vinte e três anos, que trabalha em um depósito de 

materiais de construção e uma filha do segundo casamento, hoje com dezenove anos, 

que parou de estudar antes de terminar o ensino médio e até pouco tempo atrás morava 

com ele. Atualmente ela mora com o namorado e senhor Máquina mora sozinho. 

Sou um pai sossegado. Ruim é a mãe da minha menina, por isso que ela deixou 

de morar com a mãe dela pra morar comigo, porque a mãe dela senta o cacete, senta 

o pau, não tem dó não. Agora eu nunca bati não, nem no meu filho, nem nela, resolver 

com paulada não é comigo não. 

Depois que ele se separou da segunda esposa, há aproximadamente nove 

anos, não se envolveu amorosamente com mais ninguém, mas continua tendo uma 

relação muito próxima com esta ex-mulher: ele cuida dos filhos dela de cinco e nove 

anos de idade enquanto ela trabalha, em contrapartida, ela também cuida dele quando 

é necessário, durante as internações, por exemplo. Um papel familiar heterodoxo 

levando em consideração que geralmente esse papel de cuidar dos filhos – dos seus 

e dos outros – é ocupado pelas mulheres. 

Eu já faço parte do pacote. Como se ela tivesse uma terceira criança, né? Mas 

eu já fiz vários pacotes pra ela também, tanto que eu vou lá pra casa dela, fico lá, se 

precisar de dormir eu durmo. Aí o pessoal fica meio encucado, né? “Como cê aceita 

um ex na sua casa?” (risos). Porque o pessoal leva na maldade, né? A gente é como 

se fosse dois irmãos. Não acontece nada. Ela tem um marido que já acostumou. 

Seus pais eram naturais de Minas Gerais, mas migraram para Diadema há 

muitos anos, já são falecidos. 

Meu pai morreu antes de parar meu rim, minha mãe também já tava ruim. Ela 

tinha diabetes, morreu com setenta e quatro anos. Aí só ficou eu e meus dois irmãos. 

Aí um dos meus irmãos quando tava pra se aposentar teve um câncer, ele tinha 

convênio e os médico não chegou a descobrir, né? Aí quando foi descobrir já era tarde. 

Em três meses o câncer comeu tudinho, comeu o rim, comeu intestino, comeu tudo. 

Tava com anemia braba, o sangue tava indo tudo embora, aí com três meses ele 

morreu. Aí só tem eu e um outro irmão só. 

Esse meu irmão, que ainda é vivo, mora lá na casa da gente em Diadema. É 

uma casa grandona. Aí mora minha ex-mulher, os filhos dela com marido e meu filho; 
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mora meu irmão; mora a ex-mulher desse que morreu de câncer que tem dois filhos, 

mora três famílias lá. Eles iam até fazer inventário pra vender lá, mas depois parece 

que desistiu de fazer. 

Até antes de acontecer isso comigo eu também morava em Diadema. Eu levava 

uma vida normal, sempre fui de trabalhar, né? Nunca fiquei desempregado. Gostava 

de estudar também, mas parei na oitava série, porque eu trabalhava em três serviços. 

Tomava conta de uma adega de bebida, fiquei doze anos trabalhando com um 

japonês, eu era a pessoa de confiança dele, né? Porque japonês já não confia em 

branco, imagina em preto, né? [dá risada]. Mas mesmo sendo preto, eu era a pessoa 

de confiança dele. Esse foi o primeiro trabalho do Senhor Máquina, ele tinha quatorze 

anos. 

Eu era meio caipira, porque minha mãe não deixava eu sair de casa, com dezoito 

anos ela não deixava eu ir pra lugar nenhum e ela batia muito tamém, né? Eu não podia 

nem sair do portão pra fora. Teve uma época que eu queria até fugir de casa. Porque 

eu só apanhava, não podia ir pra lugar nenhum, minha mãe era ruim pra caramba... 

Quando ele saiu da “Adega do Japonês” já era maior de idade, conheceu uma 

pessoa que o chamou para trabalhar numa casa noturna como segurança. 

Daí como eu tava desempregado eu fui e fiquei lá. Aí nessa, sabe quanto tempo 

eu fiquei lá? Acabei ficando dezessete anos. Aí fui segurança lá, fui recepcionista, fui 

garçom, fui DJ e depois gerente. Tudo isso eu fui lá, nessa boate. Aí eu acabei saindo 

de casa, porque era à noite, era muito corrido, aí eu acabei chegando lá e dormia lá 

mesmo, só ia de segunda-feira pra casa. Aí depois de lá eu fiquei desempregado de 

novo, aí trabaiei aqui na Associação dos Funcionário Público um tempo, aí nessa daí 

eu já tava começando a passar mal, né? 

 

O início dos sintomas e a experiência da primeira internação 
 

Tudo começou em 2013. Começou em casa. Foi assim, toda vez que eu 

deitava, eu passava mal e tinha que levantar pra ir pro banheiro vomitar. Eu comprava 

refrigerante, e depois que o rim pára você não pode tomar refrigerante laranja e cola, 

daí eu tomava refrigerante e já passava mal e já ia no banheiro vomitar de novo. E eu 

não sabia nem o que era rim. Eu já tava com problema e não sabia. 

Mas o culpado foi o posto de saúde, eu ia no posto de saúde, eu fui no posto 

de saúde antes e o médico já falou que eu tava com uns negocinho no rim, né? Ele 
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passou até remédio. Aí o que aconteceu? Esse médico que tava tratando de mim no 

posto de saúde, parece que pediu afastamento porque não queria mais trabalhar. Aí 

quem tava atendendo lá era o enfermeiro no lugar dele, aí já não tinha mais o médico, 

né? Aí em vez de ir pra outro lugar não, eu deixei... 

O diagnóstico foi por causa da pressão. Foi assim, eu tinha pressão alta e pra 

mim pressão alta não significava nada, né? Aí eu não ligava. Aí o que aconteceu? Eu 

comecei a parar de tomar o remédio, nessa que eu parei de tomar começou a atingir 

o rim, né? E eu não sabia que pressão alta atingia o rim, né? Ninguém nunca falou. 

Aí fui indo, fui deixando, fui deixando e quando eu fui ver já era tarde. Foi tarde, foi na 

onde parou os dois rim. Foi a pressão alta que parou meus dois rim. Que eu não sabia, 

né? Porque se eu soubesse, jamais eu ia deixar de tomar o remédio, né? 

Aí fui indo, eu comecei a passar muito mal e não ia no médico, aí foi um dia eu 

passei muito mal em casa, aí me levaram no UPA. Aí já me internaram lá no UPA, fizeram 

um monte de exame, eu fiquei esperando. Aí a mãe da minha filha tava lá, aí o médico 

virou e falou pra ela que um dos meus rins já tava parado já. Só tinha um. Que eu ia ser 

internado no hospital e de lá eu ia ser transferido aqui pro Hospital Anchieta. Aí foram e 

me transferiram pro Hospital Anchieta, aí no Hospital Anchieta eles já foram fazendo teste 

lá no rim, pra ver quanto que eu tava urinando, porque depois que pára o rim você não 

urina mais. Aí foram fazendo o teste e eu não urinava quase nada, aí nesse tempo, o 

dono aqui (do centro de hemodiálise que estávamos – um serviço privado que é 

contratado para prestar serviço para o SUS) era professor do negócio de hemodiálise. 

Ele tinha as enfermeiras dele, aí minha mãe tava internada já, né? Quase pra morrer já. 

Aí eu falei: “não vou se internar agora”, era tipo assim numa sexta-feira, aí eu falei “não 

vou me internar agora, porque se minha mãe morrer, como é que eu vou no velório?” Aí 

ele falou “Sua mãe já tá pra morrer, e você se não se internar agora, quem vai morrer é 

você”, o médico lá falou. Aí eu falei “Ah, então tá bom, então interna”. Aí já me internaram, 

aí já passou de um dia pro outro já me furaram aqui no pescoço pra colocar um cateter 

pra fazer hemodiálise. Aí comecei a fazer hemodiálise lá no Anchieta. 

 

O início da hemodiálise 
 

Aqui funciona assim [no Centro de Hemodiálise], todos que tem problema de 

hemodiálise vai pro Anchieta, porque aqui é uma clínica particular que presta serviço 

pro SUS, então assim, enquanto não morrer ninguém ou alguém vai colocar outro rim, 
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que eles chama pra fazer o transplante, aí sim, eles chama outra pessoa pra cá, ou 

morrer, se não for assim, não vem pra cá. 

Então eu tava fazendo no Anchieta e depois que teve vaga eu comecei a fazer 

hemodiálise aqui [no Centro de Hemodiálise]. Aí eu comecei a fazê, aí eu fiquei uns 3 

a 4 meses com cateter no pescoço, aí vim fazer a fístula, que pra fazê é quarenta e 

cinco minutos na mesa de cirurgia. A fístula é pra puxar o sangue, pra mandar o 

sangue de volta, daí fica pulsando. Não tem aparelho lá dentro, é a própria veia 

arterial, capaz de ser do coração, que fica jogando sangue, tipo uma cachoeira. Pra 

ela ficar assim tem que ficar um mês, depois que você faz ela, ela fica um mês, aí 

depois de um mês que pode começar a fazer nela a hemodiálise. Aí depois, faz um 

mês, dois mês, eles vai e tira. Aí se ela tá funcionando legal, eles vai e tira o cateter. 

Eles tira o cateter e começa a fazer só na fístula. E tem gente que não aceita a fístula. 

Nos dois braço, não tem veia, não tem nada. Aí o que vai ter que fazer? Só cateter. 

Eles fazem cateter no pescoço, aqui no peito, ou aqui na virilha. Então tem muita gente 

que tem aqui na virilha, ou na barriga, porque tem muita gente que não consegue fazer 

a fístula igual eu. Eu consegui bastante porque na época que eu trabalhava na adega 

eu pegava muito peso, eu só trabalhava com caixa de bebida. 

Agora eu sei de tudo isso, mas antes eu nem sabia que existia isso aqui, que 

existia hemodiálise, que o rim parava, que pressão alta pára o rim, não sabia de nada... 

Pra mim eu ia chegar lá e ia ser uma coisa simples e eu ia pra casa, né? Aí foi furar 

pescoço, fazer fístula, falei: Nossa! Aí depois vem pra aqui, aquelas injeção. Nossa! Foi 

sofrido, viu? Porque quando eu comecei esse negócio de tudo não podê comê, na 

época eu queria até tirar a minha vida. Falei “Ah, ficar vivo pra quê? Não pode fazer 

nada! [risada nervosa]. Não pode beber água, não pode beber cerveja, não pode comer 

uma salada, não pode comer uma carne, eu ia ficar vivo só por viver, né? Ficar vivo só 

pra falar que tá vivo, porque eu não podia fazê mais nada. Aí o pessoal começou a levar 

eu pra igreja pra me tirar isso aí da cabeça... Foi difícil, nossa! Até cê pô na cabeça... Aí 

fui acostumando. Aí eu nem penso mais nisso, em tirar a vida não, deixa a hora que 

chegar a hora eu vou [dá risada]. Vai levando na esportiva, na brincadeira. Como se 

não tivesse nada, mas que foi difícil foi, nossa! Cê não poder fazer mais nada, é cruel... 

Aqui tem dia que eu tenho hemodiálise normal e tem dia que eu também faço 

exame e às vezes passo com o médico, mas se tem que marcar pra outras coisas tem 

que ficar na fila e pelo posto você fica na fila um ano, dois anos, posto de saúde é assim! 
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As internações pós-diálise 
 

Desde quando comecei a fazer hemodiálise eu fiquei internado duas vez só. 

Esse ano foi uma vez só, poucos dias. No ano retrasado, em 2017, eu fiquei internado 

uma semana lá [no Hospital Porto], porque eu fui no shopping com a minha filha e aí 

a gente pediu uma porção de peixe, aí eu fui tomar uma cerveja. Aí essa cerveja que 

eu tomei fez mal, foi um copo só, aí atingiu acho que foi o pâncreas. Quando seu 

pâncreas tá ruim, as suas fezes fica amarelada, aí depois que voltei do shopping e fui 

no banheiro pensei assim “Nossa que estranho!”. Aí foi que eu fui no Pronto Socorro 

de ônibus sozinho. 

Aí cheguei lá, dei a identidade, eles faz a entrada, né? Aí eles primeiro têm que 

fazer a avaliação, né? Passa no guichê 1, guichê 2, abre a ficha, é a maior frescura, 

né? Aí depois que eles vai e chama pra ir pra sala do médico. Aí o médico falou que 

eu tinha que internar, aí ele falou que era o pâncreas mesmo e perguntou se eu tinha 

bebido. Aí eu falei “bebi, mas foi um copo só”, aí o pâncreas tava em 80 e pouco 

porcento eles fala lá, tinha que tá em 120, faltava o que? Faltava 40 né? Aí fiquei uma 

semana sem comer nada... 

Nesses dias fiquei só tomando soro, só soro. Aí eu meio doidinho, né? [risadas]... 

Não sei se você chegou a ver uma escada que tem lá, o que que eu fiz? Eu desci 

aquelas escadas lá, passei pelos guardas e fui lá naquela padaria lá fora comer um 

misto [rimos]. Aí os médico me viu assim e ficou olhando. Aí eu fui comi o misto, subi as 

escadas de novo e fui lá pra sala. Ah, não uai, não aguentava mais não... 

Nessa internação aí, primeiro eu fiquei em frente ao corredor numa sala, aí 

depois fiquei no corredor mesmo porque não tinha vaga. Tava cheio. Fiquei lá uns 

dois, três dias no corredor. Ficou eu e mais umas quatro cama nesse corredor. Fiquei 

perto ali onde fica todo mundo nos computador. Ali onde a pessoa fica quando não 

sabe se tá de alta ou não. Daí eu ficava só andando. Aí tinha televisão lá, aí eu só 

ficava na televisão assistindo. Aí acho que as muié ficava até brava, porque eu não 

parava. Aí elas falava “Aqui não é lugar de passeio”, e me mandava de volta pra cama. 

Quando internei dessa vez, todo dia que eu tinha hemodiálise eles pegavam a 

ambulância e me trazia aqui. Eu fiz só uma vez lá. Foi sofrido, daí depois que fiquei 

internado dessa vez não quis mais beber mais não. 

Mas daí nesse ano internei de novo porque eu tinha passado mal. Começou a 

dar umas dor aqui ne mim... [aponta para o abdômen]. Foi as plaquetas! As plaquetas 
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tavam baixas. Aí comecei a sentir muita dor assim, do lado assim, aí pensei que era 

o pâncreas. Mas não era o pâncreas. Aí eles fizeram os exames, fizeram os exames 

e deu o negócio das plaquetas, tava meia baixa. Aí fiquei internado lá três dias. 

Fazia um tempo que eu tava sentindo dor. Até quando eu ia vender sorvete eu 

sentia ela, eu sentia essa dor, nossa! Vinha uma dor forte memo. Aí também deu umas 

umas pedrinha, como é que fala? Umas pedrinha no rim. Não tinha nem como vê elas 

de tão pequeninha que era, deu também. Aí o médico falou que tinha que parar com 

fritura, né? Fritura que dá muito... aí tinha que evitar fritura. 

Mas é difícil! Eu como fritura! Ah, eu prefiro muito mais comê fritura do que 

cozido, né? Mas a gente só pode comer cozido, porque fritura é negócio de óleo, né? 

E o óleo entope veia, prejudica. E aí a gente já não pode, mais é cozido, mas chega 

uma hora que enjoa, né? Mas aí eu parei um pouco com fritura tamém, tem que comer 

mais é cozido mesmo, né? Pra não ficar essas pedra aí, pra não crescer, né? 

Dessa última vez que eu internei eu também fui sozinho, eu só vou só. Depois 

é que vai minha ex-mulher lá. Porque é sempre é ela que vai. 

Dessa vez arrumaram um quarto pra mim. Aí desse quarto fui pra outro depois 

porque a menina do hospital falou “Ah, vou arrumar outro quarto pra você, porque lá 

é mais sossegado, é pouca gente, é cama”. E fui pra esse quarto. Com cama e tudo. 

E era pouca gente lá no quarto. Aí depois de três dias o médico chefe foi lá e me 

liberou, falou que eu não precisava ficar mais lá. Aí eu vim embora. 

 

A vida antes e depois de “parar”:  
entre prazeres, privações e busca de uma vida possível 

 

Eu gostava muito de me divertir. Fazia churrasco direto, gostava muito de tomar 

cerveja, só cerveja também, não tomava mais nada, e final de semana eu ia jogar bola, 

era isso que eu fazia mais. Eu pesava 120kg. Era viciado memo em churrasco, lanche, 

tudo que era besteira, aí hoje não pode comer mais nada. Eu perdi 50kg depois que eu 

comecei a fazer hemodiálise. Hoje eu tô com 73kg. Isso aqui é tipo um... como é que 

fala? Aqueles vampiro que chupa seu sangue [dá gargalhada]. Você vai sumindo. Você 

deixa de comer mais de 90% do que você comia, mas se você fô memo na regra da 

hemodiálise, aí você vira um palito, vai pro saco, então você não pode deixar... senão 

você vive por viver. Não dá para seguir tudo certinho, senão a pessoa não vive, se 
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entrega. Ele se acha um dos mais fortes entre os mais antigos que faz diálise neste 

local, mas também tem a impressão de que “quando cair, cai de vez”. 

Daí eu vô mais ou menos na regra, se você só vai na regra, você some. Cê não 

pode comer nada uai! Igual, salsicha eu não posso comer, né? Se eu comer salsicha 

hoje, só no outro mês que eu vou comê, né? Salame, eu não posso comê, se eu for 

comer hoje, só daqui um mês também. Aí tem um tal de “Anagel”, é um comprimido 

de 800mg, aí antes de você comer este negócio que você não pode, você tem que 

tomar ele, pro seu potássio não ir lá em cima. Igual carne de porco, frios, esses 

negócio, tudo cê tem que tomar esse remédio pra não subir o potássio ... Ixi é muita 

coisa, eu, quando o rim parou, eu achei que era coisa simples, né? [dá risada]. 

Senhor Máquina identifica que o maior prazer que ele tinha na vida, antes do 

“rim parar” era comer petisco e tomar cerveja e que deixou de frequentar festas, 

shopping e praia, porque perdeu o sentido, já que estas diversões estavam vinculadas 

ao prazer de comer e beber. 

Você acostuma com uma coisa e aí se perdeu aquele negócio que você não 

pode mais, não tem mais graça, né? Hoje o pessoal me chama pra ir nos lugares, eu 

não vou mais, por quê? Eu não posso comer nada, não posso beber, e se eu fô lá, eu 

vou querê bebê e comê, aí o que vai acontecê? Eu não posso, aí vou acabar comendo 

e bebendo e vou acabar passando mal, né? Por isso que eu já nem vô. Esses tempos 

pra trás eu peguei uma cerveja sem álcool pra matar a vontade. Nossa! Virei em um 

segundo! Eu nem senti o gosto da cerveja, de tão rápido que foi. 

Trabalhar também, depois que eu comecei a fazer hemodiálise eu não 

trabalhei mais. Hoje em dia, se eu não tô fazendo hemodiálise, eu tô olhando as 

crianças da minha ex-mulher ou vendendo sorvete42. Quando eu saio daqui, a perua 

leva as criança, a perua escolar entrega as criança lá, meio dia e pouca elas estão 

lá na casa delas, aí eu saio daqui e vou pra lá tomar conta deles até minha ex-mulher 

chegar. Aí no dia que não vou fazer hemodiálise, aí eu fico lá o dia inteiro. Eu sou 

como se fosse pai das crianças, porque é desde quando eles nasceram, né? Aí o 

 
42 Na primeira vez que encontrei senhor Máquina na frente do Centro de Hemodiálise ele me contou 
que há alguns meses um atendente de um banco de financiamento ligou na sua casa oferecendo fi-
nanciamento, “falaram muito pra me convencer e eu caí”, disse ele. Ele financiou aproximadamente 
três mil reais debitados diretamente da sua aposentadoria, a dívida soma metade do que recebe por 
mês. Com o dinheiro do empréstimo comprou uma TV; trocou o colchão que estava velho; um fogão e 
um carrinho de sorvete, fazendo disso uma nova ocupação. Quando não está em diálise, vai para a 
praça vender sorvete. Ele conta que para os médicos ele não deveria fazer isso, pois é uma atividade 
que exige muito esforço, o que pode diminuir sua imunidade. Ao mesmo tempo, ele diz que a equipe 
de saúde já o viu vendendo sorvete na praça várias vezes, mas nunca disse nada. 
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que eu faço? De segunda a sexta eu fico com as crianças e domingo eu vou vender 

sorvete na praça. 

A maioria do pessoal que faz hemodiálise aqui não tem essa, não conseguem 

fazer nada, já chega em casa e vai direto pra cama, não tem força pra fazer isso aí e eu 

faço... Acho que minha força vem lá de cima. “Ele” que me dá força, coragem e vontade, 

né? Aí eu me viro, né? Porque ficar parado não dá. Eu sei que é difícil, nossa! Ai ai... 

Senhor Máquina conta que não gosta de ficar só, sente-se deprimido. Nos finais 

de semana, quando não vai vender sorvete na praça próxima à sua casa, quando 

chove ou está frio, por exemplo, vai também para a casa da ex-esposa ficar com as 

crianças. “Já não posso fazer nada, se eu fico em casa, fico pensando besteira, e daí 

‘Nossa Senhora’”. 

Pra continuar vivendo, eu tento tirar as coisas da cabeça, senão, é difícil, tem 

que esquecer. Tem que acreditar e não se entregar. Ninguém sabe o que vai 

acontecer, pra onde vai se morrer. A cabeça deixa a gente mais doente. Tem que 

trabalhar a cabeça, por isso que eu encaro a diálise como um trabalho. 

Pro cê vê, só no Estado de São Paulo são mais de mil pessoas esperando um 

rim. Sr. Máquina está na fila de espera para o transplante, uma vez foi chamado, mas 

não foi compatível. Criou expectativa. Foi a maior canseira de tanto exame e não deu 

certo. Mas o rim, a única coisa que você vai evitar é a hemodiálise, mas não evita de 

passar mal, você tem que se cuidar, tem um monte de coisa, então é pior do que fazer 

hemodiálise. Se você não se cuidar, seu corpo rejeita e daí você volta pra fila, já nem 

sei mais em qual lugar da fila eu tô. Eu até esqueci já, quando chegar a hora eu vou. 

Se não tivesse o aparelho de hemodiálise eu não tava nem aqui mais. 

Apesar de mantermos o contato por mensagens esporádicas de whatsapp, 

devido à pandemia da COVID-19 não foi possível realizar novos encontros presenciais 

com Senhor Máquina. 

 

 

 

“Se seguir tudo certinho você morre”:  
a adesão ao tratamento e a autonomia no modo de andar na vida 

 

Senhor Máquina tem insuficiência renal crônica (IRC), uma doença que afeta 

os rins na sua capacidade de exercer funções básicas, como eliminar os resíduos e 
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líquidos do organismo. Acontece de forma lenta, progressiva e irreversível e se 

apresenta enquanto um problema importante da saúde pública devido a à sua alta 

taxa de morbidade e mortalidade. (Maldaner et al., 2008). 

Em que pese seu caráter lento e progressivo, Senhor Máquina foi surpreendido 

pela doença, soube da gravidade da sua condição em uma internação de urgência 

que culminou na indicação da Hemodiálise. Ele fala deste desconhecimento em sua 

narrativa, atribuindo inicialmente a culpa pelo seu estado ao “posto de saúde”, 

relacionando a saída do médico que o acompanhava e que tinha pedido exames, pois 

identificou “uns negocinhos no rim”, como um abandono no seu acompanhamento, 

que o desvinculou da UBS do seu território, já que Senhor Máquina se recusou, 

segundo ele, ser tratado pelo enfermeiro. Senhor Máquina parece ser invisível no 

território, assim como a AB é invisível para ele. Em seu discurso, é possível notar um 

certo descrédito na AB – “se precisar do posto, você fica na fila” –, mas reconhece que 

ele próprio não deu continuidade à investigação sobre seu quadro de saúde. A sua 

história tem a potência de deslocar algumas “certezas” repetidas acriticamente, um 

certo “mantra” impositivo e normativo da AB como gestora do cuidado à revelia da vida 

concreta e da relação que este equipamento tem com os usuários. Este papel não 

está dado pelas normativas e políticas que ordenam a AB. Para Senhor Máquina, o 

equipamento gestor do seu cuidado é o Centro de Hemodiálise. 

É interessante perceber como, durante a experiência com a IRC, Senhor 

Máquina passa de uma ignorância completa sobre a doença e fatores que 

contribuíram para que ela se instalasse – “não sabia nem o que era rim”; “tinha 

pressão alta e achava que não significava nada” –, indicando que não foi orientado 

em relação ao possível nexo causal entre a sua hipertensão arterial e a insuficiência 

renal crônica – “nunca ninguém me falou” –, o que pode ter contribuído para um 

descuido seu em relação à evolução da doença – “comecei a passar mal e não ia no 

médico” –, passando progressivamente a incorporar um saber técnico sobre a doença 

e a hemodiálise, valendo-se de códigos biomédicos especializados e estatísticos, que 

ele próprio busca em suas pesquisas na internet, por exemplo, para explicar a doença 

e a sua manifestação. 

Quando seu “rim parou”, ele achou que fosse uma coisa simples, que faria uma 

sessão de hemodiálise e iria para casa sem necessidade de continuidade, e que ele 

poderia protelar a internação para estar ao lado da sua mãe, que estava sob risco de 

morte. Ele queria ir ao velório para se despedir, momento em que foi interpelado por 
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um médico: “Sua mãe já tá pra morrer, e você, se não se internar agora, quem vai 

morrer é você”. Essa fala pode ser analisadora de questões caras à discussão que 

está sendo construída neste estudo e que tem como um elemento central o cuidado 

e, sendo assim, a relação médico-paciente e a forma como os usuários são 

convocados a comparecerem nesta relação é uma das facetas a ser problematizada. 

Assim como Barco, o Senhor Máquina vive sozinho, conta esporadicamente 

com o apoio da ex-esposa em momentos críticos, em um combinado de barganha, 

em que ele cuida dos filhos dela, enquanto ela trabalha, e ela cuida dele quando ele 

precisa. Ele fala desta relação quando se coloca como “parte do pacote” da vida da 

ex-esposa. Mas, ainda assim, foi desacompanhado nas duas internações no Hospital 

Porto que se deram após a descoberta da IRC. 

Ele tem na religião um apoio e sustentação – “Minha força vem de Deus” –, 

inclusive para dissuadi-lo de ideações suicidas que teve durante um momento de 

dificuldade de aceitação da doença – “não queria ficar vivo por viver” –, mas diferente 

de Barco, a religião não comparece para a construção de explicações sobre a sua 

doença, de produção de sentido para o adoecimento e do cuidado em si. Com a 

doença instalada e em uma relação íntima com a biomedicina, com “a máquina”, ele 

vai refinando seu saber, adaptando códigos do universo biomédico, que lhe conferiu 

uma forma peculiar de socialização, que se dá prioritariamente no Centro de 

Hemodiálise, e um estofo para a construção de explicações sobre a doença. Senhor 

Máquina utiliza deste saber produzido a partir da experiência e amparado pela 

biomedicina para subverter as prescrições, como por exemplo tomar uma medicação 

específica (Anagel) que incide no equilíbrio do potássio quando ele resolve comer 

fritura (comida proibida). Segundo ele, “se for muito na regra: vira palito; vai pro saco; 

vive por viver; se for certinho, a pessoa se entrega”. 

Apesar da discussão sobre adesão focar-se mais frequentemente na 

perspectiva medicamentosa, avaliada como central para aliviar sintomas, prevenir 

reincidências, reduzir a morbidade, hospitalizações e até evitar mortes (Sarmento, 

2001), a adesão ao tratamento é compreendida como um fenômeno mais amplo. O 

conceito tradicional relaciona-se a um cumprimento do comportamento do paciente 

das recomendações médicas, tendo como indicadores de avaliação o 

comparecimento às consultas marcadas, a obediência às prescrições e mudanças no 

estilo de vida ditados pela autoridade médica (Maldaner et al., 2008). Esta definição 
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de adesão evidencia a relação de poder intrínseca entre quem presta o cuidado e 

quem o recebe. 

Sarmento (2001), em um estudo em que analisa as tendências e perspectivas 

na literatura nacional e internacional sobre a adesão, faz uma análise semântica do 

termo adesão, formulado originalmente na língua inglesa nos termos compliance e 

adherence cujas traduções para o português são respectivamente “complacência, 

submissão, condescendência, consentimento, aquiescência” e “aderência, adesão, 

lealdade, fidelidade, devoção, participação”. Estes dois termos, de alguma forma, 

provocam até hoje as tendências de abordar o fenômeno da adesão ao tratamento, 

seja por uma perspectiva de maior submissão, relacionado ao termo compliance, ou 

maior correspondência com relações de cooperação entre o provedor de cuidados e 

o sujeito da intervenção de saúde, como no caso do termo adherence. Mas ambas, 

segundo a autora (Sarmento, 2001), evidenciam uma assimetria excessiva na relação 

entre profissional de saúde e usuário, que não leva em consideração a importância de 

se respeitar a liberdade de escolha do usuário, assim como a sua inclusão no 

processo de decisão do seu plano terapêutico, vinculados a à necessidade de 

autonomia no modo de andar a vida (Cecílio, 2006). Aqui o sagrado comanda, e 

qualquer saída da “prescrição” é sacrilégio. 

Estudos revelam que este modo tradicional de pensar a adesão ao tratamento 

apresenta dificuldades. Independente da patologia, até metade dos pacientes não 

seguem tais prescrições (Sarmento, 2001), e mesmo aqueles que seguem não são 

capazes de uma adesão perfeita aos moldes do prescritor (Maldaner et al., 2008). 

Maldaner et al. (2008), em artigo de revisão de literatura, elenca nove fatores 

que influenciam na adesão terapêutica, em particular em pessoas com doença 

crônica: a confiança na equipe, redes de apoio, nível de escolaridade, aceitação da 

doença, efeitos colaterais da terapêutica, falta de acesso aos medicamentos, 

tratamento longo, esquema terapêutico complexo e ausência de sintomas. De forma 

análoga, Sarmento (2001) destaca que os estudos nacionais sobre adesão enfatizam 

entre os fatores promotores de adesão: o conhecimento sobre a doença e tratamento, 

a (boa) relação médico-paciente, suporte familiar e motivação para aderir. Esta autora 

discute que o conhecimento da doença e tratamento é um produto direto de uma boa 

comunicação entre médico e paciente, podendo ser tomados como aspectos de um 

mesmo processo, o que, em conjunto, representaria a influência mais regularmente 

citada nos estudos como promotora de adesão. No entanto, Sarmento adverte que é 
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necessário discutir em que tipo de relação médico-paciente a comunicação se 

estabelece e questiona até que ponto a comunicação ou provisão de informação 

apontados nos estudos são suficientes para que a adesão aconteça. 

A tendência dos estudos de adesão com ênfase em fatores individuais na 

produção de comportamento, ainda presente na literatura, não reconhece, por 

exemplo, como a dimensão social, tais como as condições materiais de existência, 

produzem formas de inserção no mundo, processos de subjetivação, que forjam 

comportamentos orientados à saúde. Mas não só, pois o sistema de saúde e seus 

modelos de atenção e a estrutura e organização dos serviços também produzem e 

tentam modelar o comportamento, o que nos convoca a analisar o comportamento na 

saúde, e portanto, quanto à adesão, para além do cenário da consulta médica 

(Sarmento, 2001). 

A adesão associada à obediência à prescrição médica, priorizando o uso 

correto de medicamentos combinados frequentemente à mudança no estilo de vida, 

centra-se em uma preocupação quanto ao cumprimento de tais condutas, que estão 

previamente definidas a partir do diagnóstico e dos riscos e não a partir do cuidado 

numa perspectiva ampliada. Cuidado este que pressupõe o respeito à singularidade 

do usuário e a garantia do seu direito de decidir sobre a própria vida, reconhecendo-

o enquanto um interlocutor válido (Maldaner et al., 2008; Sarti, 2015). 

O discurso e a prática biomédica, amparada pelo saber epidemiológico sobre 

os riscos para a saúde, trabalha com “pacotes” de cuidado homogêneos, fazendo uso 

de uma certa média, para a produção de condutas que podem ser replicadas para um 

grande número de pessoas com aquele mesmo problema de saúde, como por 

exemplo, a prescrição de determinadas medicações aliada a mudanças de estilo de 

vida. Como afirma Castiel (2015, p. 69) “Não por acaso a biopolítica também 

compreende a sociedade como uma espécie de meio termo que “equilibra” as 

singularidades em algo que se convencionou chamar de população”. 

Para Foucault, a partir do conceito da biopolítica, o termo população não está 

relacionado a uma unidade territorial geográfica, mas sim ao agrupamento de 

características biológicas específicas, a serem administradas, como é o caso das 

doenças (Candiotto, 2011). A partir de parâmetros normativos, derivados das relações 

de saber-poder, a biopolítica faz operar o controle da vida a partir da segregação, 

seleção, exclusão e padronização. 
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Em continuidade à discussão da biopolítica Foucault (2008) transita 

progressivamente para o tema da governamentalidade. Ela será definida enquanto 

um encontro entre as técnicas de dominação exercidas sobre os outros e as técnicas 

de si. É a partir da discussão sobre o cuidado de si que Foucault explicita a relação 

da governamentalidade com o liberalismo e as várias vertentes do neoliberalismo. 

Com a discussão da governamentalidade Foucault destaca a co-existência e 

combinação da biopolítica com o poder disciplinar: a regulação biopolítica por 

procedimentos de totalização, e a normalização disciplinar através da 

individualização, produzindo dispositivos de poder que operam tanto na população 

quanto no indivíduo de forma concomitante. Essa é a matriz de funcionamento do 

Estado Moderno, na população os dispositivos de saber-poder operam em um polo 

mais globalizante e no indivíduo a partir de engrenagens específicas espraiadas por 

instituições como a família, a educação e a medicina (Candiotto, 2011; Sarti, 2015). 

Na saúde, tanto a construção teórica do problema da saúde, quanto a 

modelagem do saber médico sanitário, que resulta em um certo modo de operar as 

tecnologias de saúde (Teixeira, 2017), é possível identificar este duplo movimento. 

Mesmo que os saberes sejam construídos a partir de pesquisas populacionais, “seus 

conteúdos são extrapolados para prescrições coletivas em termos individuais” 

(Castiel, 2015, p. 70). 

Teixeira (2017) explica como alguns limiares de risco em uma população, 

definidos prioritariamente pelo “consenso de especialistas”, como é o caso da pressão 

arterial, cujo nível basal foi consensuado em 140 mmHg, separa subpopulações, com 

desigualdade entre elas, entre aquela com maior risco de desenvolver doenças 

cardiovasculares (pessoas com níveis acima de 140 mmHg) e outra com menor risco. 

Em um segundo movimento este risco é individualizado, passando de um atributo 

populacional, para um atributo do indivíduo, fazendo com que o risco identificado em 

uma população de hipertensos seja “privatizado”. Castiel (2015) associa esta lógica 

ao que chamou de “epidemiopoder (normatividade de base epidemiológica) que 

consistiria em códigos, vocabulários e argumentos morais sustentados pelos 

conhecimentos científicos da saúde. Para este autor “o epidemiopoder participa 

ativamente na geração de uma cultura científica que configura nosso pensamento e a 

ideia que a sociedade moderna tem a seu respeito com base em distribuições de 

normalidade sustentadas pela curva normal” (Castiel, 2015, p. 72). 
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O processo de individualização, como já foi mencionado na discussão sobre o 

Barco, isola os indivíduos, fragilizando a sua relação com os outros, e faz com que 

ele, sendo colocado como único responsável pela própria vida, pela sua conduta e 

pelo controle dos riscos. Desta forma, ele buscará estabelecer relações de ganho-

malefício, adotando, assim, uma certa perspectiva de investimento em si mesmo, de 

um autocuidado pautado no controle e na autodisciplina. 

A governamentalidade em sociedades neoliberais produz como estratégias de 

governo subjetividades que modelam os modos de sentir, pensar, agir e viver alinhados 

à lógica neoliberal, mas dissimuladas em liberdades individuais, que tem como efeito o 

controle dos modos de vida com contornos opressivos (Candiotto, 2011; Castiel, 2015; 

Sarti, 2015; Teixeira, 2017). Se o indivíduo, enquanto empreendedor de si é o único 

responsável por suas ações, e incentivado à competitividade em todas as suas relações 

sociais, aquilo que escapa ao seu controle é considerado um fracasso individual. 

Teixeira (2017) exemplifica esta problemática a partir da prescrição de 

mudanças de hábitos de vida em relação ao uso de sal nos alimentos para indivíduos 

hipertensos. O autor destaca que, mesmo não tendo relação cientificamente 

comprovada entre o uso de sal e se tornar hipertenso, é prescrito para os hipertensos 

a redução ou eliminação do sal na dieta, uma prescrição de uma vida “anormal”, já 

que socialmente o “normal” é temperar a comida com sal. Fato que explica “o 

frequente insucesso dessas medidas, com a consequente ‘culpabilização’ desses 

indivíduos pelo fracasso na adesão aos hábitos prescritos, o que é atribuído 

geralmente a uma ‘fraqueza da vontade’” (Teixeira, 2017, p. 199). 

Teixeira (2017) ainda enfatiza que tanto estratégias individualizantes – como 

diagnóstico e tratamento medicamentoso – quanto estratégias populacionais para 

prevenir riscos de doença e seus agravos – como modificar os hábitos de vida – são 

estratégias de biopoder, de um “projeto biomédico de governamentalidade da saúde”. 

Para intervir no âmbito da vida, nascimento, desenvolvimento, adoecimento e morte, 

o biopoder se conforma enquanto um conjunto de iniciativas que reúne três elementos: 

 
[...] o conhecimento dos processos vitais, as relações de poder que tomam 
como objeto os seres humanos e os modos de subjetivação por meio dos 
quais os sujeitos operam sobre si mesmos enquanto seres vivos. Todos esses 
elementos possuem vínculo com o autocuidado (Castiel, 2015, p. 70). 
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O autocuidado é uma das estratégias mais citadas no cuidado à pessoa com 

doença crônica e está em estreita relação com a adesão ao tratamento, que, como 

vimos, tem como um dos componentes centrais mudanças nos hábitos/estilo de vida. 

A sociedade governamentalizada e, mais precisamente, a racionalidade prescritiva da 

biomedicina, estabelece para todos uma meta que a maioria não consegue alcançar, 

guiada pelo imaginário de um usuário moral (Cecílio, 2007), um usuário ideal(izado), 

que deve fazer uma adesão automática às recomendações biomédicas avaliadas 

pelos prescritores como necessárias para o controle dos sintomas e manutenção da 

qualidade de vida das pessoas com doença crônica. 

Nesta perspectiva, os usuários deveriam estar “moralmente comprometidos” no 

cumprimento de projetos terapêuticos formulados “para” ele, na medida em que são 

necessários, a partir da avaliação de quem formula tais projetos. A grande questão é 

que nem sempre o que os profissionais de saúde entendem como necessidade, em 

particular em relação a mudanças que devem ser feitas para garantir uma maior 

qualidade de vida, tem o mesmo sentido para os usuários, muito menos tem 

correspondência o projeto de saúde formulado pelos especialistas da saúde com o 

projeto de vida que os usuários traçam pra si. 

A narrativa de Senhor Máquina é um bom exemplo disto. Ela parece enunciar 

que a prescrição biomédica, da forma como foi feita, restringindo seus prazeres – 

particularmente os relacionados à comida – e atividades que produziam sentido na 

sua vida, foi apreendido por ele como um mandato para que ele abrisse mão da sua 

existência, em uma perspectiva mais ampla para uma sobrevivência apenas do ponto 

de vista biológico, entendida por ele como “viver por viver”. Para ele, com o 

adoecimento e consequente tratamento proposto, “não [se] pode fazer nada”. A 

narrativa indica que qualidade de vida para Senhor Máquina não se restringe à 

diminuição ou eliminação dos sintomas consequentes da IRC. 

Seu relato mostra que sua alimentação foi rica em alimentos calóricos e ele 

tinha no ritual da bebida e da comida a fonte para o seu entretenimento, ao fazer 

churrascos, ir para a praça de alimentação do shopping ou pedir petiscos na praia, 

coisas que [quase] deixou de fazer porque não podia mais comer e beber o que queria. 

O adoecimento reduziu sua força existencial e física, expressa concretamente no seu 

brusco emagrecimento. 

Para Sarti (2015), 
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[...] não apenas a enfermidade em si pode levar a um esfacelamento [...] de 
projetos de vida, mas a própria maneira como os projetos terapêuticos são 
construídos pode resultar em uma ‘despotencialização’ da vida do usuário a 
tal ponto que suas consequências podem ser ainda mais graves para a 
pessoa enquanto sujeito autônomo capaz de produzir seus próprios territórios 
existenciais e modos de produção de vida (Sarti, 2015, p. 122). 

 

Na avaliação do Senhor Máquina, o tratamento, se fosse seguido à risca, 

conforme as orientações, representaria um esvaziamento de sua potência de vida, ele 

“viveria por viver”. Segundo ele, “se for muito certinho a pessoa se entrega”. Com a 

descoberta da doença e a partir das orientações médicas, Senhor Máquina mudou 

significativamente a sua dieta e seus hábitos, mas faz no cotidiano um constante 

balanço entre agravar ainda mais a sua condição de saúde e a ousadia, uma 

profanação, mesmo que esporádica, de poder decidir o que e quando comer. Senhor 

Máquina vai “mais ou menos na regra”. Ele vai produzindo linhas de fuga no seu 

cotidiano, para lidar com as ofertas que ele entende como insuficientes para a 

complexidade de sua existência, fazendo com que possamos vislumbrar um(a) 

(Senhor) Máquina desejante. 

O modo como ele descreve as suas transgressões, algumas delas que tiveram 

como consequência as internações no Hospital Porto, aponta para uma margem de 

liberdade e autonomia para a ação sempre presente nas relações de poder, 

reafirmando a resistência como constitutiva das relações de poder. Ela opera de 

maneira integrada às estratégias de poder por meio de brechas, mesmo em ambientes 

controlados verticalmente como é o caso do Hospital. A fuga de Senhor Máquina do 

hospital para comprar salgado na padaria da esquina é exemplar neste sentido. Ele, 

internado e com a prescrição de jejum, se vê diante de uma necessidade de se 

alimentar, resiste à conduta prescrita e faz valer a sua margem de liberdade possível, 

evadindo do hospital para se alimentar “irregularmente”. Mesmo no templo sagrado 

da biomedicina, no hospital, há espaço para modos de existência, arriscado, é 

verdade, já que não é prudente ignorar a gravidade do seu quadro de saúde, mas ao 

mesmo tempo, um indicador da sua potência de vida e governo de si. 

É importante ressaltar que a intenção desta discussão não é relativizar a 

necessidade das prescrições biomédicas e a sua importância para os cuidados à 

saúde, em particular por sua eficácia instrumental “tecnobiocientífica”, nem mesmo 

negar o quanto a gravidade do quadro de saúde de Senhor Máquina demanda controle 

e monitoramento para que seu estado de saúde não piore. A intenção é alertar para o 
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fato de que controle não é sinônimo de cuidado, e, principalmente, que independente 

das prescrições realizadas, o usuário produz suas próprias saídas, produz um cuidado 

possível, que vai sendo adaptado a partir do seu modo de vida. 

Senhor Máquina não abre mão do discurso biomédico, não rejeita o seu regime 

de verdade, pelo contrário, sua subjetividade é produzida a partir deste discurso, ele 

é afetado permanentemente pela máquina acoplada em seu corpo, que atua como um 

vetor de subjetivação e cuja relação, portanto, extrapola o período em que está 

fazendo a hemodiálise. Ele aprendeu bastante sobre o tratamento biomédico, mas 

com seu grau de liberdade possível, ele se insurge e produz contracondutas, 

incorporando e ressignificando as práticas biomédicas, como por exemplo, os 

recursos disponíveis que ele pode utilizar para resistir à proibição de determinados 

alimentos, como usar Anagel quando for comer fritura. 

Ao seu modo, senhor Máquina inventa suas próprias saídas, produz linhas de 

fuga, aprendendo cotidianamente com sua condição de saúde a encontrar estratégias 

que contribuam para mantê-lo bem fisicamente, ao mesmo tempo que integrem 

melhor a sua existência, levando em consideração o seu contexto, seus desejos e seu 

modo de vida. Na invenção de suas próprias estratégias de cuidado, o usuário 

incorpora e ressignifica o saber biomédico transmitido pelos profissionais de saúde, 

mas não se esgota nele, fazendo uso de outros interlocutores, como a internet, a 

religião – como também é o caso de Barco –, entre outros. 

Arrisco fazer uma alegoria utilizando a formulação teórica de Dejours (2004) 

sobre o trabalho prescrito e o trabalho real. Ao deslocar o conceito para o tratamento 

prescrito e o cuidado real, é possível compreender que o tratamento prescrito é 

diferente do cuidado real e é nesse hiato, neste entre, que se movem as relações, os 

afetos, o território existencial do usuário. Mesmo que o tratamento seja rigoroso e 

controlado, que as instruções sejam claras quanto à forma de seguir a prescrição e 

quais os riscos em não se seguir o tratamento prescrito, é frequente, como vimos, a 

não adesão completa ao tratamento. 

O caminho a ser percorrido entre o prescrito e o real é inventado a cada 

momento pelo usuário, invenção esta que não consegue ser prevista, medida ou 

antecipada, pois ela se dá em acontecimento, entre o que foi proposto, as experiências 

do usuário e a sua vida concreta. É nesta negociação, neste entre que o usuário cria 

e recria modos de se cuidar, é uma atividade de concepção, de produção de saber 

que subsidia seu agir leigo. Nas palavras de Teixeira (2017), é uma atividade humana 
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ontocriativa. Para este autor “todos aqueles que devem afrontar problemas 

imprevisíveis e estão engajados em sua resolução em ato, através da iniciativa e 

criação, participam, em última instância, da produção ontocriativa” do cuidado 

(Teixeira, 2017, p. 207). Com esta definição, Teixeira defende que os usuários podem 

ser tomados como trabalhadores informais da saúde. 

Dejours (2008) salienta que a partir da inteligência prática – como já discutido 

no Segundo Movimento –, ativada pela experiência, que é enraizada no corpo que 

experimenta o mundo afetivamente, a pessoa busca meios para agir sobre o mundo, 

podendo, a partir das experiências de sofrimento ocasionadas pela doença, fazer 

surgir novos modos de operar e de conferir sentido à experiência. Este tipo de 

inteligência, segundo Dejours, possui um caráter subversivo, de resistência diante da 

incompatibilidade entre o que é prescrito e a vida real. Não seguir a prescrição à risca 

não seria simplesmente subverter as regras por subverter, mas criar modos de fazer 

em favor do próprio cuidado que o usuário avalia como possível e necessário, 

obstaculizado por prescrições conflitantes com a vida real. 

Senhor Máquina adere em grande parte à norma estabelecida pelo saber 

biomédico: é leal à sua máquina, não faltando às sessões de hemodiálise; faz uso 

regular de medicamentos43 e restringiu sua dieta, que teve como consequência a 

restrição da sua própria vida. Mas seu cuidado real comporta alterações dessas 

condutas prescritas, adaptando as orientações ao seu cotidiano de vida e às suas 

possibilidades. Ele faz isso de forma bastante solitária, sem contar com outros 

interlocutores – especialmente da saúde – que o ajudem a ponderar e a fazer escolhas 

que prezem pela sua existência, que incluem seus prazeres, suas necessidades, seu 

trabalho, enfim, seu modo de viver, sem que isso prejudique sua sobrevivência com 

uma piora global no seu quadro de saúde. 

Como vimos, a prática biomédica tradicional exclui o usuário do centro do 

cuidado, prescrevendo condutas predefinidas, “baseada em padrões normatizados do 

que deve ser a vida do outro” (Baduy et al., 2016, p. 221), sem dialogar com a 

singularidade do usuário. Avaliar o comportamento do usuário entre aquele que adere 

 
43 A adesão ao esquema medicamentoso foi incorporada no decorrer da experiência do Senhor Máquina 
com a IRC. Antes, ele diz que não tomava regularmente as medicações, pois não sabia da importância 
e da consequência que teria, caso não fizesse uso correto da medicação. Segundo ele “Se eu soubesse 
que pressão atingia o rim não tinha deixado de tomar remédio”. 
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e o que não adere é uma forma simplista de analisar este aspecto do cuidado, pois 

não leva em consideração a complexidade que esta adesão comporta. 

 
O discurso médico exige, exorta, recomenda mudanças radicais. As pessoas 
resistem integrando, modificando, flexibilizando, adequando, incorporando e 
ajustando as recomendações biomédicas a sua vida e outras práticas 
populares, sem as ignorar. Resistem assim aos imperativos de controle, 
vigilância e responsabilidade pela própria saúde articulados pelos 
profissionais de saúde em seus encontros com os usuários. Compreender 
isso poderia contribuir para um reposicionamento do profissional diante do 
outro; uma reconceitualização do seu trabalho; e a produção de outras formas 
de se relacionar com o usuário (Sarti, 2015, p. 168). 

 

Baduy et al. (2016, p. 224) faz uma interessante provocação sobre esta 

questão: “o problema é a ‘não adesão’ do usuário, ou a nossa (in)capacidade de nos 

relacionarmos e atuarmos a partir da sua proposta de vida, do que ele entende como 

saúde, das necessidades que ele identifica?”. 

Para o Senhor Máquina vender sorvete na praça, por exemplo, mesmo à revelia 

da equipe, é uma forma que ele encontrou de aumentar a renda, mas principalmente, 

aumentar sua potência, de cuidar de si, de “cuidar da cabeça” para não “se entregar” 

à doença. 

Por isso, é necessário reconhecer e valorizar as mudanças empreendidas pelas 

pessoas em seu processo de cuidado, mesmo que não sejam exatamente aquelas 

traçadas pelos profissionais de saúde. 

 
Há outras formas de cuidado que, mesmo não sendo exatamente as que 
consideramos serem as melhores, são também cuidadoras. Para sermos 
coerentes com a concepção de autonomia que advogamos para as pessoas 
de quem cuidamos, é bom não esquecer que elas também são protagonistas, 
tanto na definição do cuidado que desejam, quanto interferem ativamente na 
forma como ele é feito (Cecílio, 2007, p. 349). 

 

A capacidade do profissional de estabelecer relação com o usuário conduzido 

por esse ethos cuidador não está dada, é criada no encontro trabalhador/usuário. 

Encontro este sempre singular, imprevisto e que escapa a pretensões de controle “e, 

o mais importante, transbordam, sempre, definições muito fechadas (e heterônomas) 

sobre o que seria a forma correta de se fazer o cuidado” (Cecílio, 2007, p. 349). 
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13.3 FÊNIX 
 

Quem é Fênix? 
 

Uma mulher de 45 anos, moradora de São Bernardo do Campo, em um bairro 

divisa com a cidade de Diadema, que vive só, mas não é solitária. Natural do Piauí, 

criada por parentes. 

Meu pai morreu eu tinha quatro anos, sou a terceira de seis do segundo 

casamento. A minha mãe tava grávida da caçula quando meu pai morreu, aí minha 

tia, que era irmã do meu pai, não tinha filho, aí meu irmão me trouxe e eu fui criada 

aqui, né? Então morei com minha mãe só até os quatro anos e não tive muito contato 

com ela depois disso, por causa da distância. 

E assim, eu sinto muito por eu não ter sido criada pela minha mãe, porque eu 

fui a única filha que não fui criada com ela, eu entendo a dificuldade dela, eu entendo 

a parte do momento, só que assim, quem me trouxe deveria me dar mais assistência, 

mas já passou, eu vou fazer o quê? Eu morei com minha irmã, que é muito difícil. 

Esta convivência com a irmã, com quem morou durante vinte e sete anos, foi 

permeada por inúmeros conflitos. 

Eu sempre fui muito faladeira, sempre fui comunicativa, sempre fui de rir muito, 

mas quando eu parei de morar com ela, eu vi que eu fiquei melhor. Eu chorava muito, 

eu pensava que queria matar ela e eu sabia que eu ia ser presa e não teria cela 

especial porque não me formei, então eu acho que ficava muita coisa aqui dentro... 

Se considera uma pessoa protetora, dura e desconfiada. 

Minha mãe falou que eu era muito protetora, mesmo eu sendo pequena eu era 

daquelas “Não mexe com meus irmãos”, eu falava “Gente, a pessoa nem falava e fazia 

isso”. Minha mãe falou que com nove meses eu já falava, já ficava em pé, logo andei, 

ela falou que eu sempre fui faladeira. Não convivi com meus outros irmãos. Hoje eu já 

tenho mais contato com eles, a gente se fala quase todo dia pelo whatsapp... 

[No começo] eu morava com minha tia, que é a irmã do nosso pai que só tinha 

filhos homens, então assim, eu sempre tive essa visão masculina, não sei se influencia... 

Ah influencia na vida da gente. Porque assim, eu vejo as minhas colegas, minhas amigas 

que são criadas mais com meninas são bem mais florzinhas, mais delicadas. 

A minha amiga fala que eu sou um verdadeiro homem, né? Mas assim, eu fui 

criada com muitos homens, né? Então eu tenho um irmão homem antes de mim e um 



125 

 

irmão homem depois de mim. Eu vim pra cá, meus primos do lado do meu pai são 

dois homens, então morava com dois irmãos homens do primeiro casamento, porque 

meu pai casou duas vezes, então são doze filhos do primeiro e seis do segundo. Muito 

irmão. Então assim, eu sempre tive essa convivência muito com homem, não tive 

muita convivência com mulher, eu vim ter convivência com mulher eu já tava com 

meus quatorze, quinze anos que eu fui ter amizade mesmo com menina. 

Não tem diploma de ensino superior, entrou na faculdade por duas vezes, mas 

não conseguiu terminar a graduação. 

Primeiro eu ia fazer só até o colégio, né? Porque mais ou menos na minha 

época colégio já tava de bom tamanho, aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia 

fazer faculdade. 

Aí eu entrei na faculdade já duas vezes, não conclui nenhuma porque sempre 

acontece alguma coisa, a primeira vez eu fiquei desempregada, eu estudava em Mogi. 

Aí eu falei “ah, agora vou tentar de novo”, aí eu tentei e mesmo com bolsa não consegui 

concluir, fiquei desempregada, aí tinha que pagar conta, aí tinha as coisas de casa, aí 

foi aquele desespero, não arrumo emprego, aí eu acabei deixando [o curso de Letras]... 

Aí eu falei, “ah não vou me formar, vou casar”. Aí eu tava com a pessoa, aí é 

dividir muito, aí eu falei “ai, gente, eu não nasci pra casamento, vou ficar solteira”, não 

tenho paciência pra certas coisas, sou muito desconfiada. 

Daí eu também não tive filho porque eu não tinha como criar, né? Depois passa 

pela mesma situação, que é muito repetido da vida, a história só vai se repetindo. Eu 

já tive desejo, mas sempre acontecia alguma coisa, eu ficava desempregada, depois 

fiquei doente, aí eu pensei “deixa, vai que aparece um de coração né?” [doação]. Não 

apareceu, fazer o quê? Mas tá bom. E eu gosto de ficar sozinha, ficar em casa, eu 

não sou baladeira, gosto mais é de festa de família, até mesmo porque minha família 

é grande, então já é uma festa, todo final de semana tem. 

Durante sua trajetória de vida, teve dificuldades em conseguir emprego por ser 

obesa e negra e por diversas vezes teve que se adaptar a um certo padrão tolerado 

pela sociedade para não ficar desempregada. 

Eu gostava do meu cabelo duro, mas aqui você não arruma emprego. Você não 

arruma primeiro porque eu sempre fui gordinha, daí a coisa vai olhar pra você, aí você 

já é pretinha, aí a coisa fica assim, aí o seu cabelo é duro e daí a coisa fica mais assim 

ainda. Por conta disso, durante anos se viu obrigada a alisar o cabelo. 
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Eu tinha que trabalhar, eu não tinha opção. Nós negros não temos opção. Hoje 

em dia, que nem, tem mais esse negócio, porque eu não fui criada pra ser uma 

empreendedora, eu fui criada pra ser operária. Porque querendo ou não querendo é 

uma condição que a gente leva. Que nem uma vez eu falei “Meu, se eu ficar 

desempregada eu morro de fome, porque eu não sei fazer nada a não ser 

empregada.”, só que não, eu sei cozinhar. E hoje também as coisas estão mais 

abertas pra isso, mas vinte anos atrás não. Era aquilo. E também a gente acha que 

não, mas a gente tava saindo de um regime militar. Que nem, na cabeça da minha tia, 

preto tinha que casar com preto e eu falava com ela “Tia não é assim” e ela dizia “Não, 

porque se você casar com branco você vai ser infeliz” e daí eu falei pra ela “A senhora 

casou com preto e a senhora é feliz?”, daí o olho dela encheu d’água, eu deveria ter 

ficado quieta, mas é o que é, é o que eu via. 

Há seis anos trabalha em um escritório de contabilidade em Diadema como 

recepcionista, mas deste tempo, um ano e nove meses ela ficou afastada por motivo 

de doença. O local de trabalho fica próximo da sua casa, antes da doença ela ia e 

voltava a pé, gastava aproximadamente quinze minutos, ia almoçar em casa. Depois 

que ficou doente a patroa vai buscá-la em casa e ela optou por levar marmita para se 

poupar do cansaço. 

 

A história do adoecimento 
 

Fênix teve o Tromboembolismo Pulmonar pela primeira vez em 2013, “eu nem 

sabia o que que era e eu tava quase morrendo”. Antes disso, teve algumas doenças 

na primeira infância, como caxumba, catapora, escarlatina e “tosse comprida”. 

A minha mãe disse que eu tive tosse comprida, acho que chama coqueluche, 

só que eu e todos os meus irmãos tiveram, né? E eu tinha muito problema de 

garganta, daí um dia eu fui olhar [na internet] esse negócio de problema de garganta... 

Santa Internet. Eu falo que é Pai Google! [demos muitas risadas]. Sabe de tudo! Aí 

descobri que dá muito problema na garganta a tosse comprida. Dá muito problema de 

ouvido, garganta e pode deixar a pessoa louca por causa que pode estourar os vasos. 

Aí a primeira embolia, foi em 2013, vamos para 2013... Eu não senti nada! 

Assim, eu comecei a sentir um cansaço, eu tenho rinite alérgica, né? Tempo seco, 

subida, já dá cansaço. Aí falei pra minha prima “Ai, eu acho que tô ficando com 

bronquite, porque minha respiração tá meio estranha”, aí eu falei isso pra ela, mas 
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isso, agora parando e pensando friamente, eu fiquei três meses assim, só que quando 

chovia eu não sentia nada, então pra mim era a rinite, quase a mesma coisa [risos]... 

Mas eu sempre senti com o tempo meio seco, o pessoal falava assim “Nossa, Fênix, 

sua respiração tá diferente!”, mas chovia e eu ficava bem. Foi o que aconteceu, o 

tempo seco, seco, seco, eu com a respiração ruim e pensava “Nossa, gente, como eu 

tô ficando cansada, tô ficando velha”, foi a primeira coisa que pensei. E daí quando 

chovia e eu ficava bem, então pensava “Acho que é mais coisa da minha cabeça”. Aí 

um dia pensei que tava estranho, só que assim, eu tinha um médico marcado, daí 

pensei “Não vou no médico [PS], eu tenho médico marcado, então vou passar no meu 

médico”, só que não deu tempo de passar no médico... 

[No final de semana antes de passar mal] Eu fui na formatura da minha prima, 

teve o aniversário do filho de uma outra prima minha... Pensa numa pessoa que bebeu? 

Bebi, bebi, bebi... Aí não satisfeita, no domingo eu fui lá na Vila São Pedro, na casa do 

meu primo, porque era aniversário dele, e Ó, Montila com coca. Eu falei “Gente, eu vou 

morrer desse jeito”! Isso foi tudo no mesmo final de semana: aniversário do meu primo, 

a formatura que nós fomos embora às 8 da manhã, fomos os últimos a sair, acordei 

com meu primo me ligando às 10h, porque fizeram um churrasco surpresa. Acho que 

Deus falou “Vai Fênix, se acaba porque você vai ficar parada”. 

Aí dia 20 [um dia antes de passar mal e ser levada para a UPA] eu fui, andei, 

andei, aí minha amiga ligou e nós ficamos até as duas horas da manhã conversando. 

Fui trabalhar no dia seguinte. Tava um dia bonito, 33 graus, quente! Era época de 

transição de estação, um calor!... E eu desci com minha chefe e um colega meu, mas 

aí eu falei “Eu vou por aqui, porque corta caminho”. Se eu tivesse ido com eles eu ia 

passar mal na frente deles, mas eu falei “Não, eu vou por aqui!”, acho que era pra 

passar mal sozinha. Aí lá embaixo tem uma viela, quando chegou na metade da viela 

eu senti uma pontada no pulmão, a minha vista escureceu e eu falei “Meu Deus! Eu 

não posso morrer aqui não! Sem documento! Eu tenho que passar mal em casa! Eu 

não quero ser internada como indigente!” Olha as ideia! 

Ainda passando mal, “cambaleando”, ela resolveu passar no escritório para 

pegar seus documentos, no caminho tentou ajuda de alguns conhecidos para levá-la, 

não conseguiu. Voltou para casa e deitou um pouco para melhorar. 

Dormi cinco minutos e acordei bem. Fui, vesti a roupa, me arrumei e saí, só que 

quando eu subi a escada eu me senti muito cansada, eu falei pra minha vizinha “Lu, 

me leva lá no meu trabalho?”, aí ela falou “Não dá pra levar porque eu tenho um 
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cliente”, ela é cabelereira. Aí fiquei parada e fui, pensei que era só uma coisa de 

momento, na descida eu fui bem, mas daí tem que atravessar o rio e começa a 

subida... Nossa! Dispneia! Aí eu passei num cliente e mal conseguia pedir pra ele pra 

eu sentar, puxava o ar e o ar não vinha. Aí pensei “Meu Deus! Eu vou morrer!” Eu 

fiquei uma hora lá. Aí melhorei e pensei “Acho que dá pra ir”, aí começou a subida e 

eu comecei a passar mal de novo. Aí tem um pessoal que vende verdura, pedi pra 

sentar e fiquei lá um tempão. Aí nisso passou a cabelereira, né? Ela falou “Você tá 

passando mal?” Eu falei “Tô, eu preciso ir pro escritório, porque meus documentos 

estão todos lá, só que eu tô com medo de passar mal na escada, você sobe comigo?” 

Aí a gente foi, eu subi devagarinho, sentei, parecia que não tinha nada. Só que uma 

cliente ia ligar às 13 horas, ela ligou e eu não tava, aí ela ligou pra minha chefe, aí 

minha chefe ligou brava e eu falei “Eu tô passando mal”. E ela falando, falando e eu 

falando que eu tinha passado mal e por isso tinha demorado. Eu cheguei era 14h. Aí 

ela disse assim “Eu tô chegando aí e a gente conversa”. Aí ela chegou e falou, falou, 

falou... aí nisso o telefone tocou, aí era o cliente lá que eu parei, perguntando se eu 

tava melhor, dizendo que eu tava lá e que eu tava passando muito mal, que eu não 

respirava, disse que quase chamou o SAMU pra mim. Só aí que ela me perguntou 

“Fênix, o que você teve?” Eu vi que deu desespero nela. Eu respondi que não sabia, 

que tinha sentido uma pontada no pulmão e que tinha me dado falta de ar. Aí eu falei 

“Mas eu vou no médico”. Aí eu liguei pra todo mundo, liguei pro meu irmão e ele falou 

que não podia me levar; minha prima falou que estava de folga e não ia, liguei pro 

meu ‘casinho’ que estava junto há quatro anos e ele não estava em São Paulo. 

Aí pensei “Puta que pariu, não tem ninguém! Bom, então deixa eu montar meu 

esquema.” Eu trabalho em frente ao ponto de ônibus, então eu desço, pego o 

ônibus”... isso era cinco horas da tarde. Eu pensei “Eu não vou aguentar subir a rampa 

do terminal Piraporinha, porque eu vou passar mal. Aí eu me encosto, me jogo lá no 

chão, aí eles vão chamar o SAMU e vão me levar pro Hospital Porto”. O patrão chegou 

pouco depois e a levou para a UPA X. 

[Na UPA Paulicéia foi examinada]. Minha saturação tava 88... aí eu fui, 

conversei com o médico, expliquei tudo, aí ele pediu radiografia, mas não aparece na 

radiografia, aí ele disse “Você não tem nada”. Daí eu tomei inalação e tudo, daí meu 

chefe foi me buscar, me trouxe em casa. Isso era numa quinta-feira, daí na sexta eu 

falei “Quer saber, deixa eu fazer a marmita porque se eu passar mal” (...). 
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Notas da primeira internação 
 

Fênix sabia que algo estava errado, não se sentia bem, continuava cansada, 

decidiu procurar novamente atendimento médico. 

Aí fui lá no Hospital Beneficência Portuguesa, tenho dois sobrinhos que 

trabalham lá, daí eu tava tentando, só que daí não deu certo, porque não tava 

conseguindo falar com o cardiologista. Aí eu pensava, “Preciso passar no 

cardiologista” (...) Daí eu falei pro meu irmão pra ele me deixar na porta de qualquer 

hospital público, porque eu sabia que se eu voltasse pra casa eu não ia sair mais de 

casa [não teria alguém que se disponibilizasse a levá-la novamente ao médico]. 

Eu estava me sentindo muito mal, só que assim, se eu falasse que estava me 

sentindo muito mal, o pessoal ia falar assim “Ah, é porque você não se cuida”. Eu 

realmente não fazia nada, ficava sentada, eu não conseguia fazer nada. Foi muito 

forte a primeira vez que eu tive a embolia. Aí eu falei “Ah, vamo lá no [hospital] Dante 

Pazzanese, né? Porque aí eu já tinha ido lá, e me falaram pra passar lá. Aí eu fui, 

cheguei, sentei porque não conseguia falar mesmo, né? Aí a moça veio até mim, 

perguntou meu nome, perguntou meus dados, colocou a pulseira. Aí eu passei na 

triagem, eu tava com um dos exames, daí já mostrei na triagem. Eu sei que foi questão 

de cinco minutos eles já me chamaram pra passar no médico. Aí ele já pediu pra 

colocar acesso, aí ele pediu pra eu contar a história, o que tinha acontecido, aí eu 

contei, aí ele olhou pra mim e falou assim “Nossa, você teve embolia pulmonar”, 

extremamente assustado. Eu falei “Tá bom, né? Não sei o que é mesmo”. Aí ele falou 

“Vou te fazer um exame”, daí eu pensei ‘Médico não faz exame, então eu tô na beira 

da morte’. Que é o gaseometria, que é tipo uma veia aqui que é ligada direto no 

coração, então só quem faz é médico ou enfermeiro do SAMU ou enfermeira que tem 

especialidade em patologia. Técnico não faz, só mesmo especialista. Aí ele foi e me 

explicou o que é embolia pulmonar... Aí ele falou “Ó, você teve embolia pulmonar, a 

gente precisa descobrir de onde veio o trombo. Aí ele falou “você não sentiu dor no 

corpo, na perna?”. Aí eu olhei e falei “Ah, doutor, eu senti dor na perna direita, só que 

pediram pra eu dormir sentada”. Eu já não tava conseguindo dormir, eu ainda ia ter 

que dormir sentada? Não conseguia. Hoje eu sei porque eles falam porque tem que 

dormir sentada e porque não dão alimentação pra gente porque se você tem uma 

dispneia muito forte você pode ter vômito e ir pro pulmão. 
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Aí ele falou “Como você tá passando mal desde o dia 21 de novembro, tá quase 

um mês passando mal, já era pra você ter morrido!”. Eu falei “Nossa doutor! Mas é 

grave assim?”. Aí ele falou “Pra você ter uma ideia, de quatro pessoas que tem, uma 

sobrevive. E você está passando mal há praticamente um mês. Como eles te tiraram 

da internação?’ Aí eu falei “Ah, doutor, eles me mandaram embora e eu fui embora. Aí 

ele falou “Você agora vai ficar internada, Natal e Ano Novo você vai passar aqui”. Aí 

eu falei “Tá bom, fazer o quê?!” 

Fênix tinha se programado para visitar a mãe, ia passar Natal e Ano Novo no 

Piauí. Já tinha passagem, tinha mandado fazer roupa. Tava toda empolgada pra viajar. 

Aí pensei, ‘tá bom, não vou, né? O importante é eu ficar bem’. 

Aí eu fiz um ultrassom, aí eu fiz uma tomografia, na época a de lá tava 

quebrada, daí eles me levaram no Hospital do Ipiranga pra fazer, daí quando chegou 

o resultado da tomografia eu parei de tomar a Heparina. E subi pro quarto, fiz um 

ultrassom na perna, pra ver a trombose, daí eu fiquei fazendo o tratamento. 

Eu nunca tinha ficado internada, só quando rompi o tendão do tornozelo, foram 

três dias que passaram muito rápido. Aí eu fiquei vinte! [de 17 de dezembro de 2012 

a 6 de janeiro de 2013] O pessoal falava “Você quer ir embora?”, eu respondia 

“Embora? Eu tenho roupa lavada e passada, eu tenho comida, coisa que eu não tenho 

na minha casa! Então não! Aqui tá bom!” Eu acho que eu tive conforto, entendeu? 

Eu já sabia até os dias que os cozinheiros eram bons. Eu dizia [para as outras 

pessoas internadas] “Olha gente, hoje a comida é maravilhosa, porque esse coloca 

tempero na comida”. 

 

Sobre a alta da primeira internação 
 

Quando fui ter alta pensei ‘Agora vai ser ruim ficar em casa um ano’... Porque 

assim, eu não saí com a determinação do médico, só que eu sabia que não ia aguentar 

fazer nada. Eu não aguentava andar... Porque foi muito forte a primeira. Além de ter 

sido bilateral, dessa vez eu tive um infarto, fiquei muito tempo passando mal, então 

eu fiquei mais debilitada. 

Quando eu tive alta a minha família tava meio brigada entre si, daí pensei ‘Então 

eu fico em casa’, aí quando eu vi que tava sabendo todas as propagandas da TV 

aberta, do canal fechado, que daí eu fiz assinatura e fiz pacote da HBO e da rede 

Telecine, então você pensa, eu assistia filme o dia inteiro, reprise de filme o dia inteiro, 
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aí eu comecei a assistir Criminal Minds, eu gostei porque pensei ‘Nossa, duzentos 

capítulos!’, aí quando eu vi eu tinha chegado nos duzentos capítulos, assistindo todos, 

eu pensei ‘Gente, eu tô sabendo todas as falas, eu preciso fazer alguma coisa’. Eu 

engordei que nem uma louca no primeiro. Eu não tinha nem pescoço. 

Aí tive a ideia de fazer crochê, porque eu ficaria sentada, porque pensei ‘O que 

que eu vou fazer? Não dá pra cozinhar porque eu tenho que mexer a panela, senão 

eu poderia fazer salgadinho pra vender, daí eu pensei ‘Vou fazer crochê porque dá 

pra fazer sentada e pelo menos eu distraio um pouco’. Aí eu sentei e comecei a fazer. 

Fênix vendeu todos os panos de prato que fez e na sequência começou a receber 

encomendas de conhecidos e familiares. 

Aí eu fiz o tratamento, fui no INSS. Demorou pra dissolver os coágulos, acho 

que foi dissolver os coágulos no pulmão eu tava com quase um ano em casa, porque 

eu fiz a citologia e ainda constava. A cada seis meses mais ou menos eu fazia. E daí 

dava lá, pequeno, mas ainda tinha. Então daí o médico me encaminhou pra o Incor 

porque ele trabalhava aqui e trabalhava no Hospital das Clínicas, mas na parte de 

cardiologia. Aí eu passei com o Doutor XX, que é ‘O cara’ na área de pneumologia. Aí 

eu fiz uns exames, levei e ele falou assim “Ó, é crônico já o seu problema! Se eu 

mandar você já trabalhar eu não tô errado, só que se eu falar pra você ficar em casa 

eu também não tô errado. Aí eu falei “Posso voltar a trabalhar?”. Ele falou pode, daí 

eu falei “Então eu vou voltar a trabalhar”. Aí eu fui trabalhar no outro dia. Aí pensei 

‘Meu Deus do céu! Se eu soubesse que era tão ruim’. Voltei a fazer tudo aos poucos... 

Tudo doía. Isso com um ano e nove meses. Aí ele falou [o cardiologista] que eu 

podia voltar a trabalhar ou dar uma carta pra eu ir no INSS pegar mais três meses. E 

daí eu voltei a trabalhar, foi terrível. No primeiro mês eu achei que fosse morrer. Eu 

senti... hoje também, eu sinto cansaço e dói o corpo. Eu sentia dor no corpo, meu 

cabelo doía, de tanta dor que eu sentia. Aí eu pensava ‘Eu vou morrer’. 

Parece um papel amassando. Isso porque assim, conversando com os outros, 

a minha dor não é nada, tem pessoas que tomam até morfina. Agora também eu não 

sei se é, porque eu não tenho muito o hábito de tomar remédio, e eu também não sei, 

acho que não existe ainda ‘coisa’ pra medir dor, né? Porque assim, eu sentia e 

pensava ‘Gente eu vou morrer’, eu não vou conseguir trabalhar amanhã. Mas aí eu 

chegava em casa, tomava um banho, não fazia nada, porque eu não posso ter um 

cansaço além do meu normal. Eu já reconheço [quando tem um cansaço além do 
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normal], já sei qual que é. E assim, eu vou levando e aí a dor diminui menos, diminui 

mais, diminui menos, diminui mais, então hoje já dá mais pra controlar... 

 

A segunda vez que Fênix teve TEP 
 

Mas que nem agora que eu tive a segunda embolia eu não me estimei, eu não 

fui no médico no dia, né? Porque ia ser o dia das mães, eu falei “eu não vou no médico, 

porque vai estar todo mundo junto, não dá pra perder!”, a gente ia pra São Roque, a 

gente comprou umas cachacinha, aí a gente já tinha combinado de beber junto, aí eu 

falei “Eu não vou no médico, eu vou na segunda!” [Fala enfaticamente e dá risada]. 

Eu fiquei lá passando mal, mas eu não vou no médico no dia, mas fui depois, me 

socorri antes do que foi na primeira vez. 

Na segunda-feira eu fui no médico. Cheguei às 17h30, mas mesmo sabendo 

que eu ia ficar muito tempo lá me assustei quando cheguei na UPA Y porque eu nunca 

vi tão cheia, eu falei “Nossa! Vou sair daqui meia noite”, daí eu sentei no canto e fiquei. 

Passei na triagem, mas quando eu cheguei lá minha saturação tava muito boa, eu 

tava com 98 de saturação. 

Mesmo assim fiquei lá três horas pra ficar dois minutos na sala do médico, 

porque ele olhou pra mim e falou assim: “Você tem que fazer exame, eu não vou...”. 

Eu não discordei dele, porque como eu já tive, eu sei, ele não tá errado, eu tenho que 

passar pelo médico pro médico me pedir exame, porque ele falou “Se eu pedir, 

amanhã você vem aqui me trazer exame e não sou eu, então você tem que fazer um 

acompanhamento com o médico”, Então eu falei “Então tá bom”. Eu fui na segunda 

na UPA e na quarta eu tinha consulta [na UBS]. Aí ele falou “Você tem que ir na UBS”. 

Aí eu falei “Então tá bom doutor”. Aí eu levantei e ele falou “Onde você vai?”, aí eu 

falei “Você vai me dar medicação?”, aí ele falou “Não, eu vou te dar um 

encaminhamento”. Aí eu falei “Não precisa, eu tenho consulta na UBS”. 

Eu tinha consulta com o clínico, médica da família né? Que hoje em dia não 

usa muito o clínico, é médico da família. Tinha marcado pra pedir exames, né? Porque 

meu colesterol está muito alto, aí eu ia vê se tinha dado uma diminuída... [ainda assim 

o médico perguntou] “Você tá com consulta marcada mesmo? Você vai no médico?”, 

aí eu falei “Vou né, doutor? Porque eu não vou sobreviver muito tempo desse jeito, 

né?”. Aí na quarta eu fui na consulta na UBS, conversei com a médica, ela passou 

tomografia, ela não pediu com contraste porque ela falou que com contraste demora 
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mais, ela pediu uma comum, RX do tórax, é... de sopro, e o de é... ai é de oxigenação, 

só que eu esqueci o nome agora, aquele que faz aqui no pulso. Aí eu fiz esse primeiro, 

aí quando eu fui fazer a radiografia do tórax aí eu já fiquei internada. Eu fiz ele na UPA 

Z porque ela falou assim “Ó na UPA Y faz, só que lá só tem pra agosto, o mais próximo 

é na UPA Z que é dia 27 (de maio), aí eu falei “Ah, tá bom, então eu vou na Alvarenga”. 

Aí, quando chegou no dia 25 de maio, era uma sexta-feira, tava frio, eu saí pra 

trabalhar, aí na subida eu já tirei a blusa, aí eu me encostei, aí eu falei assim pra minha 

chefe “Eu não aguento vim trabalhar na segunda-feira, dá pra você vim passar na 

minha casa pra me pegar?”. Ela falou assim “Você não tá com cara de doente”, aí eu 

falei assim “Eu não consigo, se eu vim eu vou passar mal no meio da rua, vai ser pior, 

é melhor você vim me buscar”, aí ela falou “Tudo bem”, mas ela fala assim, mas eu 

sei que ela vem, ela tava brincando, né? Aí pra descer até o trabalho eu gasto doze 

minutos, dez minutos a depender do dia e eu gastei vinte, aí eu falei “Nossa, gente, 

eu tô mal”. Aí eu falei assim [pra si mesma] “Eu não chego, acabou o aniversário desse 

jeito” [do primo, alguns dias depois]. Aí inclusive eu parei pra conversar com a vizinha, 

aí eu falei “Ai, deixa eu sentar um pouquinho, eu não tô me sentindo bem”, aí ela falou 

“Ah, porque você não vai lá no médico”, aí eu falei “eu já fui”, aí ela falou “porque você 

não vai de novo”, aí eu falei “eu vou domingo, eu vou ficar indo? Domingo eu vou e 

vejo, né?”. Porque eu sabia que quando eu descansava ficava bom. Aí no sábado teve 

o aniversário do meu primo e eu não fui, eu falei “Eu não vou, porque eu tô com a 

sensação que eu vou desmaiar.” 

Aí domingo eu acordei bem, aí eu falei “Ai tô bem, bora lá fazer o exame” 

[risadas]. Aí eu fiquei de passar na casa da minha prima pra almoçar lá, aí eu desci. 

Quando eu desci eu pensei “Vou desmaiar”, aí tem um... um bar né? Aí eu falei “Ai 

seu Anísio deixa eu sentar um pouquinho aqui?”. Eu fiquei lá uns 20 minutos sentada, 

esperando passar a sensação. Aí ele falou assim “Você vai passar mal?”, aí eu falei 

“Não, agora eu não vou passar mal”, mas aí eu cheguei na casa da minha prima, aí a 

gente começou a conversar, aí eu falei assim “Ai, eu não tô bem, eu não tô 

conseguindo nem dar risada”, eu não conseguia nem falar direito... 

Aí fui, aí cheguei lá na UPA Z e não tava conseguindo descer a escada, aí eu 

falei “Nossa, gente, eu vou internar, vou falar pro médico que não dá”. Aí eu desci a 

escada devagarinho e tal, aí cheguei na moça da recepção e falei “Eu tenho um exame 

pra fazer”, aí fui na recepção, voltei, aí passei na triagem, a saturação tava 82, aí eu 

entreguei o papel [de solicitação de exame], aí a moça “A gente vai passar você na 
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frente”. Aí me deram a [pulseira] vermelha, aí o médico me chamou, aí eu falei pra ele 

“Olha, eu tenho certeza que eu tô com embolia pulmonar, porque eu já tive, eu tô com 

os sintomas, eu não tô me sentindo bem”. Aí vai pro oxigênio. Aí pensei “Tudo bem, 

vou pro oxigênio e vou embora né?” Aí não, fui pra internação. Aí minha prima falou 

“Mas como você deixa chegar nesse ponto?”, aí eu falei “Mas não é questão de eu 

deixar chegar nesse ponto, se eu chegasse aqui e minha saturação tivesse 90, 87 eu 

ia embora pra casa, do mesmo jeito que aconteceu na outra UPA”, porque o que eles 

contam é a saturação, né? Aí não “Você vai ficar” [disse o médico], aí eu “Tá bom, né? 

Vamos manter a calma”. 

Eu almocei meio-dia, meu exame era três horas, aí entre essa mediação toda já 

era cinco horas, né? Eu fui pra sala, conversei, mandei mensagem... Aí eu fiquei um 

pouquinho ainda na sala amarela da UPA Z. Aí começou a servir a janta, já senti o cheiro 

de comida... Ai que delícia a janta, né? Uma fome, ai que fome! Só que na hora que 

serviram a janta me transferiram pra vermelha. Eu tinha feito já acho que dois eletro, 

tudo ali... Aí serviram a janta, e daí eu falei: “E a minha?”. Aí falaram “Você não tem”, aí 

eu falei “Porque eu não tenho janta?”, “Ai o doutor proibiu”. Aí eu “Ah tá, né? Eu vou 

comer lá na sala vermelha, né?” Fui pra sala vermelha e falei “Cadê minha janta?”, aí 

falaram “Você não tem, você não vai jantar hoje”, aí perguntei “Mas eu vou fazer 

exame?”, aí elas “Não sei, o doutor só falou que não era pra te dar janta”. Beleza. Aí 

veio o doutor falar comigo. Aí eu perguntei “Doutor, eu vou fazer exame?” e ele “Não. 

Por quê?”, e eu “Porque eu tô com fome e quero comer”, e ele “Você não vai jantar”. 

Daí eu perguntei, “Mas porque que eu não vou jantar?”, aí ele falou “Quem tem esse 

tipo de dispneia como você tem geralmente vomita e o refluxo vai pro pulmão”. Eu 

imagino a cara que eu olhei pra ele, porque ele me devolveu uma cara [risadas] que eu 

pensei assim “Não tem nada a ver gente!”, porque eu não sou muito de vomitar. 

Fiquei revoltada porque eu não ia comer! Aí ele olhou pra mim e falou toda a 

parte técnica, que resumindo eu não sei falar, mas queria dizer “Você está infartando!”, 

aí eu falei “Doutor, eu não tô infartando, eu tô com embolia pulmonar, eu não sinto 

nada no coração.” E ele “Não, porque deu um aumento no seu coração, não sei o que, 

a gente vai fazer exame de sangue”, aí eu falei “Tá bom, né?”. Aí fez um e deu negativo 

pra infarto, né? Aí eu escutei o médico falando “A gente vai pedir outro”, aí ele fez o 

outro, aí eles me falaram “Deu trombo”, aí eu falei “Tá bom, eu sabia que eu tava com 

trombo”. Aí eu comecei o tratamento com heparina... 
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Não deu embolia porque eu não tinha feito a tomografia e nem o Eco, mas eu 

falei “Mas eu tô com embolia”. Aí fiquei lá, tomando café e tudo, aí veio os médicos e 

conversaram. Aí depois veio outra equipe do médico, aí a outra médica pegou e falou 

que deu um problema crônico no rim, aí ela falou “Você sabia?”, aí eu falei “Não!”. Aí 

depois eu lembrei, aí eu falei pra outra doutora, “Olha, eu falei que não tinha, mas eu 

tinha. Na outra vez que eu tive a outra embolia, também me deu problema no rim”. Aí 

eu falei que eu passava com um hematologista e que a nossa relação não era boa. 

O primeiro hematologista que eu passei, um amor, aí trocou. Aí eu falei “Médico 

bom não pára na rede, né?”. Aí trocou e aí foi outro médico, aí eu falei assim “Ó doutor, 

eu tô aqui porque o vascular me encaminhou, porque eu tive trombose”, aí ele falou 

“Não vem ao caso”. Aí ele começou a ler o encaminhamento, aí ele virou pra mim e 

falou assim “Nossa, você teve trombose? Então conta, como foi?”, aí eu falei “Não 

vem ao caso”. Inclusive uma amiga minha virou pra mim e falou assim [dando risada]: 

“Se eu fosse sua médica eu mandava você sair da sala na hora”, daí eu falei “Mas foi 

ele que me deu primeiro, eu só devolvi”. 

Daí, voltando, eu expliquei pra ela [pra médica da UPA que perguntou se Fênix 

tinha problema nos rins], aí ela falou que eu posso ter uma anemia que engrossa o 

sangue, se é traços da falciforme... Porque tem algumas anemias que engrossa o 

sangue, mas a mais comum é a falciforme e a mediterrânea que é da Itália e da Grécia. 

Então, eu não tenho laudo, mas eu sei que meu sangue fica mais grosso, eu falei pra 

ela. Descobri isso porque eu li na internet, porque aquele médico hematologista falou 

assim “Você tem anemia”, e eu pensei “Tá, mais eu tenho anemia e o que mais?” Aí 

como ele não me falou eu dei uma olhadinha no exame e procurei na internet. 

Aí eles falaram pra mim que eu ia ou pro Hospital de Clínicas ou Hospital Porto. 

Eu ia pro Clínicas, só que aí apareceu uma pessoa acho que pior que eu, aí ela pegou 

minha vaga. Aí eles falaram assim “Então agora você tá na rede, onde abrir você vai”, 

que tem um nome, que eu também não lembro, agora não vou lembrar... é um sistema 

que a prefeitura tem, que quando abre vaga pode ser ou aqui no ABC ou São Paulo, mas 

eu não sei explicar. Eles não me explicaram porque eu estava sendo transferida, mas eu 

sei que na UPA a gente não pode ficar mais do que cinco dias e só eram duas camas lá 

na emergência e eles não tem estrutura pra ficar muito tempo com a pessoa. Daí beleza, 

fui transferida. Menina, eu cheguei no Hospital Porto e falei “Gente, eu tô me sentindo 

expulsa do céu, São Gabriel me expulsou do céu... Que lugar é esse???” [risada 

nervosa]. 
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Fênix pesquisadora: uma cartografia da internação 
 

Eu nunca tinha ido na emergência, só no básico [ambulatório]. O básico é 

tranquilo. Falei “O que que é isso?”. Aí tinha um cara bêbado, eu falei “Se esse cara 

bêbado olhar pra minha cara, eu bato nele, nem que eu fique sem ar” [risos]. Porque 

é uma coisa de televisão, a gente assiste ‘Grey's Anatomy’, assiste ‘Urgências 

Médicas’ e fala “Meu, não é desse jeito”, mas é!... 

Eu saí da UPA e era eu e mais um paciente, basicamente eu, porque o outro 

vivia dopado, era hiper tranquilo, então não tinha barulho, não tinha aquela 

empurração de maca, não tinha pessoas gritando, não tinha pessoas xingando, não 

tinha nada disso, então pensei assim “Meu, eles me tiraram daquele lugar pra me 

colocar aqui!?”. Mas assim, esse foi meu lado egoísta, mas depois de ter a noite inteira 

pra ficar vendo a coisa como funciona... é um lugar de emergência! Tanto que quando 

eu cheguei eu ia pra semi-intensiva, só que eu não fui porque a enfermeira falou “Ó, 

você não vai pra semi-intensiva, porque vai uma senhora que como abriu a vaga, o 

estado dela é um pouco pior que o seu”. Aí eu falei “Tá bom né? Eu fico aqui, né?” e 

as lágrimas tudo querendo pular pra fora. Aí como eu fiquei no oxigênio, então eu 

fiquei parada num lugar e ninguém ficou mexendo comigo, porque eu tinha que ficar 

no oxigênio.... Assim, o que me incomodou foi mais homem junto com mulher, porque 

é tudo junto. Daí eu pensei “Graças a Deus que eu tô de sonda, porque ter que trocar 

a fralda assim?!” É meio que uma invasão de privacidade, né? É muito homem e 

mulher junto... Aí eu fiquei vendo aquilo [mudança de entonação... voz de aflição]. 

Lá é assim, você chega, cuidam de você, atendem, dão medicação e... tipo, 

não tem espaço né? Porque se tivesse espaço eles arrumariam tudo direitinho, mas 

não tem aquele espaço necessário pra colocar. Aí já chega o outro, aí vai aquela 

tensão e pá, entendeu? A coisa de empurrar maca, porque não tem lugar pra colocar, 

então eles vão ajeitando... Porque eu falo, “meu, o povo é um herói aqui cara, porque 

além de ser enfermeiro, tem que ter noção de logística [demos muita risada]. É sério! 

Porque você não tem nada pra fazer e fala “Então vamo prestar atenção, né? Vamo 

ver como funciona o sistema...” 

Eu tava lá observando o espaço e o cara bêbado enchendo o saco. Ele olhava 

e falava “Sua véia cala a boca!”, tinha uma mulher do meu lado gritando “Aii, aiiii”, tava 

sentindo dor e “aiiii, aiiii”, ficou a noite inteira naquele ai, ai, ai. E o cara “Cala a boca 
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sua véia” e falava pra enfermeira “Você é uma vaca, você é uma vagabunda”, aí 

passava outra “Você é uma gostosa”, eu falava “Tem que amar a profissão! No mínimo 

tem que gostar assim... 60%, porque não dá!” 

Quando eu cheguei lá no PS era de madrugada. Tinha uma tal de Márcia que 

falaram que era a coordenadora, ela falou “Nossa! Ela é sem parente?” Porque ali eles 

falam né? E você ouve, porque eu tô doente, mas eu tô consciente, consciente de tudo o 

que acontece ... Eu pensei “às vezes é melhor chegar desmaiada”, porque às vezes não é 

tão bom ser consciente, porque aí você ouve umas dessas. Eu já tava abalada 

emocionalmente, né? De chegar lá assim, e ela chega e fala isso? Ela poderia ter ficado 

quieta. Primeiro que eu tenho 45 anos. Eu com 45 anos não tenho direito a acompanhante, 

outra, eu fui transferida de madrugada. Se eu não tenho direito a acompanhante e eu tava 

numa sala vermelha, numa emergência. Então assim, ela trabalha e não sabe de nada 

disso? Ela podia ter guardado o comentário só pra ela. Aí chegou o médico e falou “Você 

tá infartando”, eu falei “Não tô doutor, eu tô com trombo, eu tô com embolia pulmonar”, e 

ele “Não! Você está infartando!” e eu “eu não tô infartando”. 

Aí pediram outros exames. O que a médica deveria ter feito? Ter conversado com 

as enfermeiras que iriam fazer o exame pra já aproveitar e tirar o sangue, mas não! Então 

furou uma vez, pra depois furar de novo. Daí chegou a outra doutora e falou “Ah, Fênix 

conta a sua história”, eu falei “Não vou contar! Não vou contar, porque se você for lá no 

meu prontuário, vai tá lá na segunda página, na segunda folha. Eu fiz o exame pra infarto 

deu negativo. Foram lá e já pediram pra trombo e pra infarto. Pra infarto deu negativo e 

pra trombo deu positivo”. Eu sei que tava na segunda folha porque eu tava na emergência 

e ele ergueu, ele leu a primeira e ergueu e falou “Olha, ela tá com trombo”, por isso eu 

sabia que tava na segunda. Por isso que eu falo, é melhor tá inconsciente. 

Aí eu falei “Se você for lá, você pega lá e lê. Aí eu virei a cara e mandei um bico. 

Mas daí eu pensei “coitada dela, isso aqui é o trabalho dela, ela não tem nada a ver 

com meus problemas, mas é a última vez que eu vou falar, não vou falar mais... aí eu 

fui e falei pra ela, expliquei pra ela e aí ela falou “tá bom” Aí depois logo eu já fui pra 

semi-intensiva, mas antes eles vieram e falaram “É realmente, a senhora tá com TEP”. 

Aí fiz o Eco, aí o doutor falou assim “Você quer ver seu coração?”, aí eu falei “Ai, eu 

quero!”. Aí eu olhei e falei “Nossa!!! Como tá grande!”, e ele “Não é que ele tá grande, 

é seu pulmão que tá empurrando ele. Aí ele perguntou “O que falaram que você tem?”, 

e eu “Me falaram que eu tô infartando”, e ele “Nunca que você está infartando! Você tá 

com uma pressão enorme no coração por conta do seu pulmão”. Aí ele foi e explicou 
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tudo direitinho e eu disse “Eu falei, mas todo mundo insiste em falar que eu tô infartando! 

Conversa com seu colega de trabalho, mostra isso daí pra ele!” Daí eu fiz o Eco e depois 

que eu fiz o Eco eu já fui pra semi-intensiva. Tanto que passou uma enfermeira e falou 

assim “Bem que você falou que tava com embolia pulmonar”, e eu “Eu falei, mas 

ninguém me ouve”, e ela “É, acho que a gente tá precisando dar mais atenção pra 

vocês”. Porque eu tive! Eu tive, eu falei, eu expliquei! “Eu estou sentindo isso, isso e 

isso”. Tanto que dessa vez acho que só foi em um pulmão, porque eu tava me sentindo 

bem melhor do que da primeira vez, porque da primeira vez eu fiquei muito ruim. 

Aí, nas visitas que os médicos faziam no quarto eles ficavam conversando, eu 

ficava olhando, aí um falava. “Você sabe tal coisa?” e eu falava “sei”... Na verdade 

eles não queriam falar comigo, mas eu me intrometia. Mas assim, eu tentava ficar só 

ouvindo, mas aí eu ia concordando, daí no concordar, aí eles iam me perguntando e 

eu ia falando. Eles falavam “Ela tá com TEP, precisa tomar Marevan” e eu [cabeça 

acenando concordância]. Aí eles “Você já tomou Marevan?”, e eu “Já, eu tomava três”, 

e eles “Como assim três?”, porque quando eu falava que eu tomava três comprimidos, 

todo mundo só faltava cair pra trás porque é uma dosagem muito alta e eu falava 

“então, foi por isso que eu fui encaminhada para o hematologista, [e os médicos] “Ah, 

você foi encaminhada pro hematologista?”, e eu “Fui!” E eles falaram assim “você tem 

que ir no hematologista, a gente tem que pedir autorização pra ele”, só que eles 

pediram o relatório pro hematologista e ele não deu. Ele falou que não assina esse 

tipo de coisa [expressão de insatisfação]. 

Aí esses médicos da visita conversaram com o hematologista daqui da cidade, 

aí pelo que entendi ele não deu muita importância. Tanto que uma outra doutora falou 

“Ai, do jeito que ele falou não é importante”. Aí o doutor que acompanhava ela falou 

[provavelmente o preceptor]: “Tudo é importante no paciente. E se fosse sua mãe?” E 

eu pensando “Só falta ela odiar a mãe, aí eu tô ferrada [demos gargalhadas]. Aí ele 

perguntou que exame ela faria. Aí eu lá, né? Aí veio aqueles nomes técnicos e aí eu 

pensei “Nossa, eu não tô entendendo nada! Mas eu vou ficar aqui firme e forte!” [fala, 

mudando de entonação]. Aí a doutora pegou e falou o nome do exame, mas 

resumidamente é o exame do fundo do olho, né? Pra ficar mais popular. Só que ela 

falou o nome técnico. Daí ela falou “eu pedi uma vez e riram de mim”. Acho que ela 

devia estar no estágio. Daí ele [o preceptor] falou “Perfeito, faz um com ela”. Aí eu fiz 

e eles falaram que tava tudo bem. Eu falei “Nossa! Dá pra ver tudo isso no fundo do 

olho?” Aí ela falou assim “Por isso que a gente fala que no olho dá pra ver a alma”. Aí 
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eu falei “Gostei disso”. Ela me disse que nos rins não deu nada, o que tá crônico é a 

pressão alta, que eu faço controle. 

Eu fiquei 12 dias internada, mas assim, eu fui super bem tratada, tanto as 

enfermeiras do dia, quanto as da noite... Eu também sou de boa, porque eu falo “a 

gente também tem que cooperar”, elas estão lá trabalhando, mas elas não são 

empregadas da gente. Por mais que o pessoal fala “Ai, eu tô pagando!”. Beleza, você 

tá pagando seus impostos, mas você tem que fazer a sua parte, né? Isso é uma coisa 

que a gente ouve no contexto geral. Então a gente tem o direito e tem a obrigação, 

né? Então não custa nada, gentileza gera gentileza. 

Durante este tempo eu passei por quase todos os setores. Na internação não 

tem nada pra fazer, a gente fica só olhando. Aí tinha uma paciente do lado, a Vera Lúcia, 

que tava na semi-intensiva, ela dizia “Ai, eu quero ir embora pra minha casa”. Ela era a 

única pessoa que falava lá na semi-intensiva, né? O resto tava entubado ou dopado. Aí 

eu perguntava pra ela “O que você quer fazer na sua casa? Você não aguenta fazer 

nada mulher! Você não aguenta varrer, você não aguenta passar, você não aguenta 

fazer comida”, e ela dizia “Ai, eu quero assistir televisão” e eu respondia “Pra quê? Olha 

quantas telas a gente tem aqui! A gente só precisa interpretar a programação”! Eu não 

entendo muita coisa, eu só sei algumas coisas que é a saturação, pressão, batimento 

por segundo, essas coisas eu sei porque já usei, agora os risquinhos lá eu não sei”. 

Durante a internação fiz tratamento com Heparina. O que eu entendi quando 

fiquei internada da primeira vez? Você começa o tratamento de Heparina, pra começar 

a dissolver os coágulos, que não dissolve tudo, né? Tanto que, como eu te falei da 

primeira vez, demorou mais de um ano pra dissolver o do pulmão. Depois eu comecei 

a tomar Triglissane com Marevan. Um dia a enfermeira chegou e falou “Você vai tomar 

uma Triglissane”, daí eu falei “Não! São duas”. E ela “Por que duas?”, aí eu peguei e 

falei “Porque eu sou grande, alta e sou gorda, então é proporcional”. Aí ela foi confirmar 

e veio “realmente você vai tomar duas”, aí eu falei “Eu sei! Eu já tomei! Eu sei!” 

Daí no décimo dia internada no Central me falaram “Você vai ter alta”, aí eu 

peguei e pensei “Eu não vou ter alta, porque meu sangue agora que entrou na faixa”. É 

assim, quando o sangue entra na faixa ele nem tá grosso e nem tá fino, ele tá perfeito, 

que é entre 2 e 3, ele tá bom, passou de 3 corre o risco de tá fino demais, abaixo de 2 

tá grosso. O meu geralmente fica abaixo de 2. Quando eles me falaram que meu sangue 

entrou na faixa eu perguntei “Ah, mas eu tô com quanto?”, e eles “2.34”, daí falei “Ah, 

então tá bom, né?”. Só que é assim, o Marevan é um remédio surpresa, isto eu aprendi 
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na primeira vez. Você pode estar bem, bem, bem e seu sangue afinar de uma hora pra 

outra; ou você estar bem, bem, bem e ele para de fazer efeito, mas a tendência é 

sempre deixar muito fino. Aí, quando eu ia ter alta eu pensei “provavelmente eu não vou 

ter, porque eles têm que ficar pelo menos um dia comigo pra ver como vai ficar”. Aí eu 

fiquei mais um dia, fiz os exames, né? E tive alta no outro, porque aí não saiu da faixa. 

Aí eu tive alta, mas isso aí eu já sabia... 

Apesar de formular hipóteses sobre a conduta médica em relação aos cuidados 

com a doença, Fênix diz não conseguir entender o porquê teve TEP novamente. 

Não entendo, porque eu não tinha nada. Da outra vez o pessoal falava assim 

“Ah, doença do pulmão é emocional”, tudo bem que eu ia viajar agora de novo pro Piauí, 

né? Acho que meu problema é querer ir pro Piauí [risos] em dezembro, porque a 

passagem também já tava comprada dessa vez, de ida, a volta não. Só isso, mas fora 

isso... Agora os médicos dizem que foi muito, porque eu sou gorda. Mas eu perguntei 

pra médica da UBS, né? Se isso é muito ligada a gordura, ela disse que não, que não 

é isso que dá a trombose. Mas no vascular quando eu passei eles falaram “você precisa 

emagrecer um pouquinho”, aí eu falei “Até quando isso interfere?”. 

Igual quando eu fui dr. Profi [Clínico da Fundação Santo André] “Ah, porque 

ela é gorda”. Ele falava isso com os residentes e eu ouvindo. Deu até vontade de 

falar “Ó doutor, eu tô aqui”. Daí eu falei “Mas da primeira vez eu tinha emagrecido 

seis quilos”, aí ele falou “É, mas se você não tivesse emagrecido, você tinha 

morrido”. Até onde é verdade eu não sei. Aí eu pensei ‘nossa meu, o problema da 

humanidade é ser gordo’, tá quase chegando a isso. Não sei porque eles pegam 

tanto no pé, porque depois fica doente, morre e você morre magro, porque quase 

ninguém vai em enterro de gordo. 

 

Pós-alta: vivendo a vida com e apesar da doença 
 

Antes de ter alta, uma das recomendações que Fênix recebeu foi a de evitar 

alimentos com grande concentração de vitamina K, pois eles podem cortar o efeito 

do Marevan. 

O médico me falou “Você tá tomando Marevan, você sabe, né?”, aí eu falei “Ah, 

referente às verduras? Sim, eu sei!”, daí a outra médica que tava lá falou “Ela sabe 

mais do que a gente doutor!”. Mas é assim, como eu tomei, é todo um cuidado, e não 

adianta falar que é brincadeira... 
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Eu tenho que evitar frutas, verduras, alimentos que tenham vitamina K, então 

geralmente os que tem é agrião, couve, chuchu, por incrível que pareça porque a gente 

acha que chuchu não tem nada, brócolis, essas coisas que são muito boas pra anemia... 

Beterraba, bife de fígado, então tem muita vitamina K. Só que é assim, tem médico que 

proíbe, tem médico que fala que você tem que se controlar. Vai de você. Eu como tudo, 

né? Não é à toa que estou gorda, né? Eu gosto é de comer, então não tem muita 

frescura pra essas coisas. Aí o que que eu faço? Eu não como salada todo dia, que 

nem eu comi dois dias seguidos e eu falei “Meu, tô abusando!”. Então aí eu gosto de 

salsinha, coentro, aí o que que eu faço? Tem dias que eu coloco, tem dias que eu não 

coloco. Aí se eu peço marmitex, eu como um pouquinho só ali da beterraba ralada e o 

tomate num dia, fico o outro sem comer, porque eles colocam salsinha na comida. Então 

assim, é cuidado que a gente vai ter que tendo, mais por causa do remédio. 

Porque é aquele negócio, você tem que ter consciência. Eu falei pra um dos 

médicos “Posso viajar?” e ele falou “Olha, eu aconselharia não, mas se você quiser...” 

Então pra quê que eu vou? É aquele negócio, se eu for eu sei que eu corro o risco de 

ter uma trombose, risco de ter uma embolia pulmonar, mesmo tomando remédio, eu 

tenho o risco de ter um infarto, porque a pressão do pulmão fica alta por conta do voo, 

então pra quê? Eu fico em casa... 

Fênix também saiu com alguns encaminhamentos, dentre eles, realizar o 

exame de Razão Normalizada Internacional (INR). 

Eu vou ficar uma semana em casa agora em agosto e daí eu vou lá no Dante, 

porque eu tenho que passar em outubro. Lá no Dante é legal porque, se você vai com 

jeitinho, com educação, os atendentes sempre dá um jeito. Se não mudou, muitos me 

conhecem, aí eu vou ver se eu vou lá e ver se consigo antecipar meu retorno, aí eu falo 

que que tive uma outra trombose, se dá pra antecipar a consulta, porque lá eu faço o 

exame de INR, daí eu tenho o encaminhamento, eu tenho os exames, aí eu levo pra 

eles e vejo se consigo fazer o INR lá. Porque eu tenho que fazer uma vez por mês. 

Neste encaminhamento constava apenas um exame, porém, segundo Fênix, o 

INR deve ser feito por seguimento, para acompanhar a taxa de coagulação do sangue. 

Como ela conseguiu encaixe no Hospital Dante Pazzanese com o vascular, fez a 

solicitação diretamente para o médico. 

Como eu tô tomando Marevan direto, eu conversei com o vascular e ele falou 

“Ah, então vamos fazer”, aí eu falei “Tudo bem”, aí eu fiz, aí deu bem fora da faixa, 

deu quase cinco. Aí eu pensei “Nossa, gente! O que que eu fiz?” Eu não tô comendo 
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alface, agrião, rúcula, aí eu coloco um pouco de salsinha e coentro, em algumas, não 

em todas, porque a gente precisa ter também né? Só que pra dar tão alto, eu não sei! 

Porque eu tava tomando o remédio direitinho... 

Se dá alto é porque o sangue tá fino demais e daí corre o risco de ter 

hemorragia. Mas assim, aí a gente começa... Eu sei por causa da gengiva, né? Porque 

sai sangue e daí eu penso ‘Deve estar fino’. Daí eu vou lá e dou uma comidinha, como 

alguma coisa que aí não pode, salsinha. Aí eles falam “Você não pode fazer isso”, aí 

eu falo “Como é que eu vou controlar, porque se eu não fizer isso, vocês não vão fazer 

o exame na hora”. Porque eles vão fazendo até ficar dentro da faixa. Aí que nem, eu 

tava tomando dois comprimidos de remédio. Aí o médico diminuiu pra um. Se um 

abaixar demais, o que provavelmente ele vai fazer: ele vai me dar segunda e terça eu 

tomo um, quarta e quinta eu tomo dois, sexta um, sábado dois... 

Mas eu não sei por que tá dando alto, eu não sei se é porque eu tô indo muito 

em festa, todos os fins de semana, tô bebendo um pouquinho [risos]... Então eu não 

sei se isso interfere. 

Quando perguntei se ela havia comentado com o médico sobre isso: 

Eu quase comentei, mas eu pensei ‘eu não vou comentar porque ele vai olhar 

pra minha cara e vai me dar bronca’... Porque assim, ele já proibiu já. Mas é que é 

assim, eles sabem que certas coisas acontecem, que nem, beber afina o sangue, isso 

eu sei por que eu vi no CSI [série de TV], aí eu perguntei pra médica se era verdade. 

Aí ela falou que era, mas que no meu caso não resolvia. Aí minha prima que trabalha 

com médico fala “Mulheres que fumam e tomam anticoncepcional tem que beber um 

pouco pra afinar o sangue, senão o sangue dela fica grosso”. Então assim, tem que 

tomar remédio, né? O pessoal pára de tomar remédio pra poder beber, mas não se 

pára remédio pra poder beber, você tem que continuar tomando, porque é a mesma 

coisa de você não tomar remédio e ir lá e tomar um suco de laranja. Ou você estar 

tomando remédio pra emagrecer e exagerar um pouquinho, você não vai parar de 

tomar o remédio pra emagrecer pra poder comer, você não pára remédio. São poucos 

remédios que cortam o efeito, eu sei que é anti-inflamatório e dipirona. 

Também me encaminharam pro hematologista, aí eu deixei na rede! A rede é 

que vai marcar, só que assim, a fila do hematologista é muito longa, a médica falou 

assim que são dois anos. Só que o que eu vou fazer? Não venceu ainda minha guia 

do hematologista [do Dante]. Vai vencer dia 20 de setembro, aí nas férias o que eu 
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vou fazer? Vou lá marcar. Se for o mesmo médico, eu vou perguntar se ele está lá, se 

for o mesmo eu vou falar: “Ó doutor, a gente vai ter que conversar!” 

Eu vou falar “É o seguinte, o senhor não lembra de mim, mas eu lembro do 

senhor. Eu não gosto do senhor, mas a gente vai ter que ter uma relação [risadas]. 

Porque eu preciso do senhor e eu preciso muito, porque basicamente tudo o que eu 

faço tem que passar pela sua mão. É o senhor que assina, se o senhor falar não, 

ninguém me dá nada e se o senhor falar eu não assino relatório, ninguém me dá nada. 

Meu maior problema com ele é que eu acho que ele não é um bom médico, ele não 

me passa nada, então eu não sei se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô morrendo, então eu 

não gosto. Acho que ele deve ser igual a professor de matemática, manja pra caramba, mas 

não sabe te passar nada [risadas]. Às vezes parece que ele pensa assim “Já tô aposentado, 

eu tô aqui pra não ficar em casa, pra não ficar ocioso”. Dá essa sensação. Outra coisa, ele 

me passou a medicação, eu tomei a medicação e ele falou que eu tomei a medicação errada. 

Foi assim, como não tinha na rede o remédio, eu falei “Vou comprar!”. Daí comprei, foi 

R$200,00! Tudo o que eu tomo é muito caro! Como eu comprei na farmácia e eu conheço a 

moça porque é a farmácia do lado do trabalho, ela anotou tudinho pra mim. Então não tinha 

como eu tomar errado. Peguei, cheguei em casa e deixei tudo separadinho, né? Quantidade, 

tudo separado. Daí quando fui nesse médico ele falou “Você tomou medicação errada”, daí 

eu falei “Doutor, eu não tenho dinheiro pra ficar jogando no lixo, são R$200,00 isso daí. Quem 

deu foi você, não foi eu!” Daí eu saí chorando porque quando eu fico nervosa eu tenho que 

mandar ele pra algum lugar, daí pra não mandar eu tenho que chorar... Então assim, eu não 

gosto dele, mas vou tentar firmar uma relação com ele. 

Também me deram o papel para passar no pneumo, daí fui atrás, a médica 

falou que aqui no Taboão tem, mas ninguém conhece essa pneumologista, mas ela 

falou que tem [dá risada]. Aí o que eu fiz? Eu levei lá na administração [regulação 

municipal], aí eu dei a guia, aí eles falaram que vão marcar agora em agosto, porque 

a médica pediu pra me encaixarem em agosto, mas ainda não deram a data. 

Fênix saiu da Central de Regulação sem saber como receberia o retorno sobre 

o agendamento da consulta, não sabia se chegaria pela ACS ou por correspondência. 

Agosto passou e, como ainda não tinha notícias sobre o agendamento, resolveu ir até 

a sua UBS de referência. Um local que ela frequenta pouco “Vou lá de vez em 

quando”, segundo ela. A equipe de saúde não entrou em contato com ela depois da 

alta “Porque eu praticamente não fico em casa, né?” Ela justifica. O que facilita um 

pouco este contato é o fato da sua ACS ser casada com seu primo. 
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Ás vezes ela me manda por whatsapp “Fênix, você tem médico, tá?”. Aí eu 

passo na casa dela e pego à noite. Ou então ela deixa aqui com a dona da casa e 

assim a gente vai se arrumando. 

Mas eu fui lá na UBS cobrar, porque eles não me deram retorno da consulta do 

pneumo. Aí eu falei assim “Então, já acabou agosto e o pneumo não me chamou”, aí 

ela [recepcionista da UBS] pegou e falou assim “É porque não é prioridade”. Aí eu falei 

“Ah, não? Então tá?”. Aí ela me falou “O que você vai fazer?” Aí eu falei: “Eu vou falar 

com a Doutora Ivis [médica cubana da UBS] e vou trazer meus exames e vou mostrar 

pra ela, né?”. Aí ela falou “Ah não, vem cá”, aí ela foi lá e me encaixou. 

Aí eu levei todos os exames pra ela, todos mesmo. Aí ela falou “mas porque você 

não veio aqui?”, aí eu falei “Eu vim doutora, mas daí a senhora mandou eu ir lá na 

administração, aí eu fui lá e eles não me chamaram, aí eu vim aqui reclamar e eles me 

marcaram pra senhora.” Aí ela me pediu desculpas e falou “Não era pra eu deixar ter 

passado isso, porque eu sabia da gravidade do seu caso”. Aí eu falei “Não doutora, tudo 

bem, acontece”. Aí eu falei que ia passar pelo pneumo, aí foi quando ela foi e me pediu 

o eco. Aí ela falou que quando o eco tiver pronto é pra eu levar pra ela. Aí eu pedi pra 

minha agente de saúde, que é minha prima, levar pra mim, aí ela marcou. 

Quando eu fui no pneumo ele me disse que eu estou me recuperando muito bem. 

Aí eu falei “Ah, doutor, o senhor já falou isso da última vez”, aí ele diz “Nossa, mas é 

impressionante como você está se recuperando bem.” Aí ele falou “Vou até pedir outro eco, 

porque o jeito que você tá se recuperando, está se recuperando muito bem”, mas ele falou 

“Mas você precisa emagrecer” e eu falei “Eu sei doutor, o senhor já me falou isso”. 

Esses médicos ficam me vigiando. Eu fui na Fundação Santo André, né? No 

doutor Profe44 [clínico]. Aí eu passei com ele e ele também falou “Ó, vamo parar de 

beber, você tem que emagrecer”. Aí eu falei “Não, se você soubesse o quanto que eu 

engordo quando eu saio de uma internação, não falava isso pra mim”. E ele “você tem 

que parar de beber, tem que tomar remédio para colesterol”. Daí eu já perguntei “É 

aquele que solta o intestino? Se for, eu não vou tomar”. Aí ele deu risada e falou “Por 

quê?”, eu respondi “Porque eu tomei uma vez e isso é pra quem fica em casa, porque 

solta tudo. Aí eu falei “esse remédio não é de Deus não”. 

Na verdade, o doutor Profe não tava lá mais, já tinha saído da sala. Eu falei pro 

médico que estava me atendendo. O doutor Profe falou pra ele e ele falou pra mim. 

 
44 Nome fictício. 
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Aí que eu falei que se fosse aquele eu não ia tomar, porque olha pra você ver, se você 

tomar um na sexta, você fica, sexta, sábado, domingo, segunda e terça direto, é 

terrível, daí eu falei “Não dá! Eu tenho que trabalhar”. Aí ele falou “Não, não, não é 

esse”, aí eu falei “Então tá”, daí eu tô tomando. Aí ele me deu um monte de exames, 

um monte, daí pra investigar a trombose eu fui na hematologista. 

Aí agora eu tô tomando o anticoagulante, o remédio pra colesterol, pra pressão 

alta eu tomo um e o Atenolol que eu já tomava. Mas eu falei assim “Não, não adianta 

passar, porque nesse um ano foi muito difícil eu não engordar”. Eu tinha diminuído, 

porque eu tinha emagrecido, o da pressão, porque minha pressão tava caindo muito, 

daí eu pensei ‘se eu continuar eu vou cair na rua e vou ficar como mendigo lá’ [risos]. 

Eu já tive esta experiência. Se tiver que passar mal, não! Eu já sei desmaiar com 

classe, mas passar mal na rua de novo não! [risos]. 

Ele ainda falou assim pra mim. “Não sei porque eles ficam passando pra 

especialidade”. Só que assim, ele tá dentro de uma faculdade, então o pessoal está 

estudando, então... que limitação tem a médica do SUS [UBS]? Ela passou a 

mamografia pra mim, eu passei no médico e ele pediu uma mamografia e um ultrassom. 

Aí eu fiz o exame agora da segunda vez, né? Eu fiz a tomografia, eu fiz com contraste, 

ela me pediu sem contraste. Mas o que acontece? Ela falou “Se eu te pedisse com 

contraste ia demorar muito”, porque a preferência é pra quem tá em internação, pra 

quem tá fazendo exame numa fundação, então a preferência é pra eles, vamo dizer que 

o caso esteja mais grave. Então assim, eles também têm as limitações deles. 

Mas eu acredito que os dois estão certos, por ela ser uma médica de uma UBS 

e ele pelo fato de estar dentro de uma faculdade, ele é professor de uma faculdade. 

Então eu tava sendo atendida por um médico formado, quatro estudantes do quarto 

ano e um professor. Então ele falou “Não sei porque tem que mandar tudo pra 

especialista”, mas eu entendo o lado dela, tem a limitação que ela tem de conseguir 

exames. E assim, são uns exames meio chatos, né? Apesar que eu vou colher o 

exame aqui na UBS W, mas eu não sei se ela tem a liberdade de pedir esses exames, 

e ela é uma médica boa. 

Mas aí tem tudo isso... Como é que se fala? Tem os gestores, e esses gestores 

não entendem, eles não sabem dividir... Então, aí não dá pra chegar e falar que ela tá 

errada porque ela não pediu os exames, ou o Dr. Profe tá errado porque ele pediu 

pros alunos dele me pedirem os exames. Aí leva em consideração o fato dele estar 

na faculdade. Cada um tem o seu... E assim vai... 
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Por fim, a partir do encaminhamento da médica de família da UBS, Fênix 

também passou no nefrologista. 

Ele me explicou que o problema que dá é por pressão alta, e aí como eu tenho 

a embolia fica alterado, a gente se altera. Daí a pressão aumenta um pouco, aí ataca. 

Ele falou “você cuidando da pressão você não vai ter nada”. Ai eu falei “então tá bom”. 

Aí eu fui fazer o ECO, aí retornei na médica da UBS e ela me deu parabéns, 

ela falou “o seu coração tá de parabéns, seu coração é muito forte, você tá na segunda 

pressão alta do pulmão e ele tá muito bem”. Eu vou falar isso quando o povo falar que 

eu tô infartando, que eu tô com problema. 

Fênix completou a sua saga dos encaminhamentos quatro meses após a alta 

hospitalar, depois de muito protagonismo, em uma batalha intensa para fazer valer os 

encaminhamentos, além de malabarismos na agenda para lidar com os horários de 

exames e consultas sobrepondo o horário de trabalho. 

No trabalho eu só aviso que eu tenho médico. Eu peço pra fazer declaração, 

mas meus chefes não gostam, eles sabem que a gente tem que se cuidar, mas 

também não quer que a gente vai no médico. Aí o que eu procuro fazer, quando eu 

marco o médico, eu procuro final do mês, um horário que eu trabalho pelo menos no 

horário da manhã ou pelo menos duas horas à tarde... 

Eu tento administrar assim, só que aí quando é na rede eles marcam, aí eu não 

tenho como. É que nem quando eu fui fazer o ECO, o ECO era uma hora da tarde, lá 

no Hospital Heliópolis, dava pra eu voltar, só que assim, já começou que eu já tava 

cansada, né? Eu saí de lá duas horas e pensei ‘Meu Deus, que canseira’. Aí o ônibus 

deixa na porta, aí pensei ‘vou voltar a trabalhar’, aí o ônibus que eu ia pegar ia pro 

terminal Piraporinha e eu ia trabalhar, mas daí eu peguei trânsito na Anchieta, aí eu 

pensei ‘Quer saber, eu vou pra minha casa, já tô com a declaração’. 

Aí minha chefe me falou “Ah, mas dava pra você voltar”. Eu falei “Dava, eu ia 

voltar, mas aí eu peguei trânsito na Anchieta”. Mas assim, ela só viu por conta do 

horário, e ela falou “mas onde era?” e eu disse que era no terminal Sacomã, que o 

ônibus que é mais rápido já tinha passado e ia demorar ainda uma hora pra passar de 

novo. Aí ela falou “Não dava mesmo não, mas também você vai no fim do mundo”. Aí 

eu falei “Ó, é Sistema Unificado de Saúde, por isso que eles mandam em qualquer 

lugar. A mesma coisa, se eu tiver que fazer um exame específico e tiver lá em 

Campinas, eles vão disponibilizar uma ambulância com um monte de gente pra ir pra 
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Campinas fazer, que é o que acontece no Dante.” Aí ela falou “E você vai?” Aí eu falei 

“Eu vou! Por isso que é Sistema Unificado, né?” 

Em vários momentos Fênix ressalta o quanto as pessoas se assustam com a 

gravidade do seu problema de saúde, algumas, principalmente profissionais da saúde, 

fazem recomendações que podem restringir seus modos de andar na vida: a dieta que 

tem que fazer, a bebida que não pode beber, a medicação que tem de tomar. Mas ela 

parece fazer do limão, uma limonada, segundo ela mesma. O que faz com que 

produza vida e vontade de viver? 

Acho que sofrimento [se emociona]. É porque assim, as pessoas falam assim, 

que às vezes acham que eu não sofro, mas eu sofro, mas o sofrimento me fortalece. 

Eu aprendi a dar valor a algumas coisas e você esquece de outras. O fato de eu ter 

ficado doente, eu vi quem tava do meu lado... Porque você não precisa visitar, teve 

pessoas, umas amigas, que não foram me visitar, mas me mandavam mensagem, se 

preocuparam comigo, coisa que muita gente da minha família nem se preocupou. 

Hoje eu paro e vejo ‘Meu, eu sempre fui criada como uma pessoa fraca, mas 

eu não sou fraca como eu fui criada’. É o que que eu falo, o fato de eu estar sozinha 

também, de contar comigo mesma. A não ser se eu cair e não abrir o olho, mas se eu 

cair e abrir o olho, enquanto eu tô ali consciente, eu conto comigo mesma, e que nem 

eu falo assim ‘Eu não morri, mas eu quase morri’, então eu vou ficar me prendendo? 

Eu já moro sozinha, não tenho ninguém, então eu saio sempre pra me divertir! 

Na semana pra mim é difícil porque eu fico muito cansada na semana. Que nem, 

começo de mês pra mim é muito cansativo, eu tenho que fechar encargos, então 

quinze dias primeiros do mês é muito puxado, então eu faço o básico, tem dias que 

eu nem lavo louça. Então às vezes eu penso ‘Nossa, eu tenho que lavar louça, senão 

vai dar rato lá em casa’. O pessoal fala que é frescura, né? Que nem agora, minha 

casa tá lá de ponta cabeça, mas por quê? Eu saí no final de semana e vou continuar 

saindo nos finais de semana. Aí não dá pra sair e arrumar a casa. 

Então, penso assim ‘eu vou ficar me apegando à casa, pra uma pessoa que 

quase morreu?’. Tem gente que fala assim “Nossa, você vai beber?” E eu respondo 

‘Gente, eu quase morri! Se eu tivesse morrido não estaria bebendo hoje’. Então porque 

eu vou perder certos momentos de prazer? Claro, eu posso abusar e posso não abusar, 

mas eu vou perder estes momentos? Eu vou deixar de tomar uma caipirinha ali com 

minhas primas numa roda de conversa porque “Ah, você não pode beber”? 
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No último encontro que tivemos, em uma padaria a aproximadamente dois 

quilômetros da sua casa, eu me ofereci para ir buscá-la, ela disse que não precisava. 

Foi de ônibus. 

Eu só não vim a pé pra cá porque eu já saí ontem né? Aí já me empolguei! Meu 

Deus, Como eu tô cansada agora! Ontem eu fui ver o trio Virgulino com minha prima, 

aí hoje eu tinha encontro com você e depois vou pra uma aula de panetone. Soube 

desse curso porque já fiz outros cursos nesse lugar e eles mandam por whatsapp pra 

mim. Na realidade eu perguntei, aí a menina falou “Nossa, você nem deixa a gente 

mandar a mensagem”, aí eu dei risada. Aí eu perguntei se ia ter, porque eu já fiz, mas 

eu fiz há vinte anos. Faz muito tempo. Aí eu pensei ‘Ah, deixa eu ir lá pra ver se tem 

alguma coisa nova’. Aí eu vou pra aula. 

Aí amanhã eu vou lá pra Cidade Tiradentes, na casa da minha sobrinha. Lá é 

longe, a gente sai daqui às oito e chega lá meio-dia. Só que aí meu primo que nunca 

me chamou, chamou pra ir na casa dele, aí eu pensei ‘Ah, eu vou né? Porque ele 

nunca me chama, aí agora que ele chamou eu não vou?’ Aí eu vou, daí eu pensei, 

‘tenho muitos compromissos esse fim de semana, vou me cansar, então não vou pra 

padaria a pé, vou de ônibus’. 

Nesse mesmo dia ela me contou que estava se preparando para participar de 

um concurso de culinária. 

Eu quero participar de um concurso de culinária do SESI que vai ter o ano que 

vem e daí eu pensei ‘eu vou fazer uma maionese de batata doce”. Eu soube do 

concurso porque quando eu tava em casa da primeira vez [depois da 1ª internação] 

eu ia pro SESI fazer os cursos de culinária, e aí a professora pegou amizade comigo, 

daí ela me manda. 

Também me contou sobre outros lugares que buscou na internet para fazer 

curso, sobre o seu desejo de prestar ENEM para voltar a fazer faculdade e aprender 

um instrumento musical. Planos para a “velhice”. 

Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer faculdade. Aí eu entrei e não 

consegui, mas aí eu pensei ‘quando eu me aposentar eu vou fazer faculdade’. Eu vou 

me inscrever no ENEM, vou ver se eu consigo a isenção da mensalidade no ano que 

vem, porque esse ano eu esqueci, não é que eu esqueci, correria do trabalho, aí 

acabou passando, aí quando eu fui ver, estou sem internet em casa, aí acabou 

passando, aí eu falei “Eu não acredito!”, mas então eu também não vou ficar nervosa, 
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né? Aí eu vou fazer no ano que vem, vou ver se eu consigo isenção, porque eu acho 

um absurdo o preço que eles cobram. 

Eu também tenho um ouvido bom pra música. Na minha família tem músicos, 

daí um primo me perguntou por que eu não faço música e eu falei que tô esperando 

me aposentar. Quero fazer violão. Porque assim, o pessoal fala que a gente precisa 

se preparar, né? Se preparar pra velhice, que você tem que aceitar que está ficando 

velha. Aí eu falo que quando me aposentar eu vou aprender a tocar violão, vou fazer 

canto, vou pintar pano de prato e fazer biquinho de crochê. Acho que vou montar uma 

loja de artesanato [risos]. 

As pessoas perguntam se eu não tenho medo de morrer e eu falo ‘A gente vai 

morrer. A única coisa que eu não quero é ficar cega, porque aí eu vou ficar muito 

fofoqueira [risos], não quero ficar em cima de uma cama e ficar dependendo dos outros.’ 

Se for pra ser, eu não ligo de morrer nova, eu sempre falei isso. Acho que pelo fato de 

eu não ter sido criada com minha mãe eu dependia dos outros, mas mesmo assim eu 

não dependia dos outros, porque quando você tem mãe ela te defende dos outros e eu 

não tinha isso, então eu tinha que me defender sozinha, do meu jeito. Então eu chorava 

e eu já tô chorando [se emociona]. Então assim, eu tinha que me defender, desde os 

três anos, aí então hoje eu falo que esse negócio de ficar doente eu não quero, se for 

pra ficar doente em cima de uma cama eu posso morrer que eu não ligo não. 

Mas fora isso... O pessoal fala assim “Ela deprimiu depois que aposentou”, mas 

é porque você fica condicionada àquela condição, então por isso que eu falo eu vou 

fazer violão, eu quero viajar, vou pro baile da terceira idade que é bom. Pra mim me 

aposentar falta mais ou menos uns dez anos juntando tudo, porque eu fiquei quatro 

anos parada, um ano desempregada, dois anos e sete meses afastada, então daqui 

a dez anos mais ou menos vou me aposentar se não mudar muito a lei, então eu tenho 

que fazer alguma coisa, eu tenho ciência disso. 

Desde esta última vez que estive com Fênix continuamos mantendo contado por 

whatsapp. Entrei em licença maternidade. Logo que Flora nasceu ela me escreveu 

perguntando como estavam as coisas, querendo saber se Flora estava bem e preocupada 

em como eu estava vivendo o puerpério. Depois de alguns contatos, combinamos em julho 

um novo encontro, na véspera ela teve uma intercorrência. Ela ficou de entrar em contato 

assim que encontrasse brechas na sua concorrida agenda social. 

Como ela não retornou, enviei uma mensagem para ela e ela não respondeu. 

Estranhei. No whatsapp mostrava que há quase dois meses ela não acessava o 
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aplicativo. Esse fato me deixou intrigada, preocupada, com um sentimento de havia 

acontecido algo com ela. 

Tentei buscá-la de outras formas: pelo facebook e nada. Fui até a casa dela, 

toquei a campainha e ninguém atendeu. Fiquei um tempo para ver se via algum 

vizinho, quem sabe alguém pudesse ter alguma notícia? Ela já morava lá há muitos 

anos, mas a rua permaneceu vazia enquanto eu estive lá. 

Entrei em contato com nossa interlocutora do Hospital Porto na tentativa de 

averiguar se Fênix tinha tido dado entrada a alguma internação, se tinham 

informações sobre ela. Sem retorno. Busquei informações na minha rede de contatos 

paralela: amigos que trabalham na Rede de Saúde do município. Duas pessoas 

responderam à minha solicitação: uma amiga que coincidentemente está como 

apoiadora do território que Fênix morava e um psicólogo da rede. Ele, que estava em 

frente ao computador, me pediu o nome completo para consultar o Hygia – sistema 

de informação do SUS municipal. E veio a notícia: Fênix faleceu no dia 29/08/19, um 

pouco mais de um mês depois da nossa última conversa de whatsapp, aquela que 

tivemos que desmarcar. 

Nesta ocasião, ela estava bem, disse que estava com dificuldades em manter 

nosso combinado porque a irmã, que mora em Brasília, resolveu visitá-la e passaria 

uma semana na casa dela, terminamos essa mensagem na expectativa de um 

reencontro, e ela morreu. 

O que tinha acontecido? O que estava se passando com ela? Eu estou com a 

memória do nosso último café, quando ela falava de futuro, o que estava planejando 

fazer da vida. E ela morreu. 

Interrompemos nosso processo por conta do nascimento da Flora, pelo aflorar 

da vida e não retomamos, porque a vida também é atravessada pela morte. 

A pesquisa neste momento também teve que viver este luto e encontrar outros 

caminhos, novos modos de existir. Fiquei com a sensação de um vazio, um vazio diferente, 

um sentimento de perda que ainda não tinha experimentado, de múltiplos afetos, que 

produziu uma relação que não tem nome... Uma perda dessa estranha-familiar. 

A notícia do seu falecimento realmente me impactou, senti a necessidade de 

saber o que tinha acontecido. Como a nossa interlocutora do Hospital Porto não deu 

retorno resolvi pensar numa outra estratégia. Eu sabia que a ACS do território de Fênix 

era esposa do seu primo. Essa era a pista que eu possuía para conseguir alguma 

informação sobre ela. Conversei com minha amiga apoiadora do território que ela 
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morava. Ela conseguiu acessar a ACS, explicou sobre a minha pesquisa e o meu 

desejo de conversar com alguém da família, deixou meu telefone para que ela 

entrasse em contato. Ela não entrou. 

Soube algumas semanas depois que esta ACS havia prestado um concurso 

interno e passou para a vaga de Assistente Social de um outro território distante, então 

acionei novamente meu amigo psicólogo que coincidentemente estava alocado neste 

território e ele conseguiu o celular dela45. Entrei em contato, ela foi simpática, mas achou 

melhor me passar o celular de uma prima de Fênix que, além do laço sanguíneo, era 

sua confidente. De fato, Fênix em nossas conversas citou o nome dela inúmeras vezes. 

Um outro fato curioso é que esta prima também trabalha no Hospital Porto. 

Quando entrei em contato com Mariana46 por mensagem, ela me respondeu 

com entusiasmo, falei do meu desejo em encontrá-la. Naquele momento achei melhor 

não entrar em detalhes sobre a vida de Fênix – acho que intuía o quanto isso poderia 

emocioná-la. Ela imediatamente aceitou o convite. Combinamos de nos encontrar na 

lanchonete de um supermercado, ao lado do Hospital Porto, depois do seu horário de 

saída. O local foi sugerido por ela. 

No dia do nosso encontro o céu estava cinza, a chuva ameaçava a cair. Uma 

ventania forte. Achei até que teríamos que cancelar. Mandei mensagem para Mariana, 

sentada no nosso ponto de encontro, para saber se seria possível de fato nos 

encontrarmos diante do risco de tempestade. Ela preferiu manter. 

Chegou e me abraçou como se eu fosse uma parente de Fênix chegando para 

o seu enterro. Muito emocionada. 

Eu continuo num processo de negação muito grande. O que eu resolvi fazer foi: 

em uma das nossas conversas, há muito tempo atrás, ela disse pra mim que tava 

cansada já, que ela queria mudar de vida e um dos objetivos dela era ir embora pra 

Brasília, ficar com os irmãos dela lá, então é isso que eu estou usando para me segurar 

enquanto eu não consigo processar o falecimento, eu finjo que ela foi pra lá. É isso que 

eu tô usando pra conseguir continuar, porque eram conversas diárias, era a pessoa que 

eu usava pra desabafar, e ela a mesma coisa, então pra mim tá muito difícil [se emociona]. 

 
45 Durante a investigação para saber sobre o paradeiro de Fênix, me senti como uma detetive do seriado 
CSI, da mesma forma como descreveu uma assistente social do Hospital Porto uma certa vez, ao contar 
sobre usuários que chegam debilitados e sem identificação no Hospital Porto. As assistentes sociais 
nestas circunstâncias precisam fazer um trabalho de investigação intensa para conseguirem pistas de 
contatos de parentes, por exemplo, que reconheçam a pessoa internada. 
46 Nome fictício. 
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Pergunto pra ela se foi uma morte inesperada. Retomo algumas conversas que tive 

com Fênix sobre seus encaminhamentos pós-internação, em especial um deles, em que 

sua médica da UBS após conferir os exames disse a ela que o coração dela estava muito 

forte e pela informação que eu tive – registro do Hygia – o motivo da morte foi infarto. 

Na verdade, no atestado de óbito constatou mais uma TEP. O que tinha 

acontecido antes é que ela tinha parado de tomar o anticoagulante, o Marevan, por 

recomendação médica, então fica assim tudo meio inexplicável. Então foi muito 

inesperado, foi próximo do nosso aniversário, porque eu faço aniversário dois dias 

antes que ela, então no meu aniversário foi uma sexta-feira, dia 23 de agosto, ela veio 

aqui, veio me buscar, a gente foi pra minha casa, a gente fez um churrasco, brincou. 

Eu senti ela um pouco cansada, mais do que o normal, e daí eu perguntei. Ela me 

disse que tinha andado o dia inteiro, porque ela tinha ido marcar consulta na Policlínica 

pra fazer controle, aí ela andou pelo centro, veio me buscar, fomos para a casa. 

Quando eu falei do seu cansaço ela me disse que estava sedentária, que tava normal. 

Só que daí eu fiquei cobrando ela, e ela me dizendo que já estava melhor. 

Aí no domingo, dia 25 que foi o aniversário dela, uma outra prima nossa levou 

ela numa churrascaria, conversaram, brincaram, comeram e quando foi dia 29 de 

agosto a gente teve este susto. Nesse dia ela estava de férias, ela tava indo pra uma 

consulta marcada no Dante. Ela saiu de casa e morreu na esquina da primeira subida 

depois da casa dela, chegando na avenida Taboão. Quando SAMU chegou tentaram 

reanimá-la, mas não conseguiram. 

Quando me avisaram foi muito difícil [emociona-se]. Ela faleceu da mesma forma 

que a minha vó, tia dela. Na mesma rua, mas no quarteirão de cima. Minha vó morreu 

vai fazer cinco anos, na rua de baixo da casa dela. Então assim, eu fiquei sabendo da 

mesma forma, por telefone, no mesmo horário. Então de lembrar fica tudo embaralhado 

na minha cabeça. E me dói muito, porque não cheguei a tempo de ver ela, porque 

quando me avisaram ela ainda estava lá e quando cheguei já tinham levado ela embora. 

E ao mesmo tempo eu fico, sei lá, porque eu sabia que ela não ia aguentar mais 

uma TEP. O psicológico dela não ia aguentar. Acho que seria pior ter que viver uma 

internação de novo, ter que ficar dependendo das pessoas, porque ela não gostava de 

ter que depender dos outros, até porque as pessoas que ela dependia parecia que fazia 

por obrigação e não porque gostava, então pra ela eu acredito que seria muito ruim. 
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Ela relembra as duas vezes anteriores que Fênix teve TEP, como foi o processo 

dos sintomas e como deu entrada no hospital, uma história com os mesmos elementos 

contada por Fênix durante as nossas conversas. 

Então, como ela é muito consciente dos limites dela eu nem insisti no médico, 

porque sabia que se ela tivesse sentindo que precisava antecipar a ida no médico, ela faria. 

Eu sei que é muito difícil pra todo mundo ainda. Tanto que o Natal foi horrível. 

Foi tudo muito junto pra nós. Meu primo que teve um acidente de moto, bateu a cabeça 

e perdeu os movimentos, nossa tia que ela era bem próxima, ficou muito doente, então 

quando chega os momentos da gente se reunir vem todas essas lembranças. 

No decorrer da conversa pergunto pra ela: e como você definiria a Fênix? 

É até difícil, pra mim ela era minha companheira 100%, nossa união era muito 

forte. Acho que o que mais define ela é que ela foi muito batalhadora diante de tudo o 

que ela passou. Porque ela sofria muito. Ela tinha a vontade de ter o filho dela e não 

ter conseguido. Acho que isso também machucava muito ela. 

E como você acha que ela lidava com a doença e se cuidava? Pergunto pra ela. 

Eu acho que Fênix não enxergava o que tinha como uma doença crônica. Acho 

que ela via como “Tô sentindo, mas vai passar”. As medicações ela era cabeça dura, 

mas acredito que na primeira internação ela fez tudo direitinho. Foi muito difícil, porque 

como ela ficou muito tempo internada, lá no Dante era longe pra todo mundo, a gente 

até ia visitar, mas quando ia era no final de semana, porque todo mundo trabalhava, 

então ela ficou muito tempo sozinha. Então eu acredito que a primeira foi a mais difícil. 

A segunda acho que não foi tão difícil, apesar que eu acho que ela já estava 

com o psicológico um pouco mais abalado, porque ela já tava aqui, eu trabalhava um 

dia sim, um dia não, então no dia que eu não ia trabalhar eu tava com ela, quando 

não tinha ninguém pra visitar ou eu, ou minha irmã ou minha mãe vinha ficar com ela, 

nem que se fosse meia hora pra poder distrair a cabeça, porque é difícil você ficar 

muito fechada em um lugar. 

Mas sobre o cuidado, acredito que ela era bem regrada. Ela tinha a consciência 

dos limites, então por exemplo, a gente gostava muito de dançar, quando ela via que 

não estava aguentando mais ela parava. Para sair ou ela saía mais comigo ou saía 

com a minha outra prima. Ela até tinha outras pessoas, mas por conta das limitações 

dela e a gente entendia, ela preferia sair com a gente, a gente tava sempre ali com 

ela. Ela era bem consciente. 
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E com os alimentos que prejudicavam ela com o TEP ela também era também 

cuidadosa, estava atenta pra não comer. De vez em quando ela dava aquela 

escorregada porque ninguém é de ferro, então quando tava com muita vontade comia, 

mas no dia a dia não ingeria. 

E mesmo pra conseguir os acompanhamentos que ela precisava fazer. Se ela 

não tivesse brigado tanto, ela não tinha conseguido. Tanto que o controle de INR que 

ela tava fazendo era todo lá no Dante. Quando ela veio no dia do meu aniversário 

marcar a consulta aqui [poucos dias antes de falecer], era pra ver se ela conseguia 

começar a fazer o controle aqui, por isso que ela foi na Policlínica, porque ela ainda 

não estava conseguindo fazer aqui, isso quase um ano depois da alta da última vez 

que ela internou aqui. E o que eu vejo: quando é de interesse de um estudo, porque 

nós trabalhamos em um Hospital-escola, o paciente pode vir fazer o controle aqui, e 

por que que ela não poderia vir aqui? Então fica muito contraditório. Então assim, 

causa uma certa revolta, porque a gente tá aqui dentro, eu vejo! Eu vejo que tem 

paciente que vem duas vezes por semana pra fazer o controle. Eu vejo que tem 

paciente que conhece gente e consegue mais coisas, e de repente eu poderia ter 

tentado fazer uma conversa “Ah, é minha prima”, mas não é justo. 

O fato de você trabalhar no hospital ajudou de alguma forma no cuidado dela? 

Eu acho que no período da internação sim, depois com os encaminhamentos 

não, porque como eu não tenho nenhum contato fora, o contato que eu tenho aqui é 

todo interno, eu não consegui ajudar muito, mas durante a internação faz a diferença. 

Infelizmente é triste ver que muitas vezes a gente tem que usar um contato para que 

o paciente tenha um conforto um pouco maior, que deveria ser obrigatório. 

E o que você achou que durante a internação o fato de você trabalhar aqui e 

ter contatos ajudou pra ela? 

Agilidade nos exames, que nem, a tomografia com contraste que ela tinha que 

fazer, eu fui perguntei, fui no NIR e perguntei “Não tem como adiantar, pra gente conseguir 

ver o que é mais rápido?” E a pessoa “Ah, tem uma vaga tal dia, vou ver se consigo 

encaixar”. Sendo que é possível que outro paciente necessitasse mais, ou ao contrário 

um outro caso que nem necessitava, que a gente vê muito aqui, mas porque é amigo de 

fulano veio e vai fazer. Então eu consegui esse pouco. Mas o externo é muito difícil. 

Aqui eu também considero o Hospital Porto muito sozinho, porque muita coisa 

que a gente faz pro paciente dar seguimento até a UBS de referência ele fica sozinho. 

Ali na recepção a gente pega paciente que vem pro Hospital Porto três, quatro vezes, 
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e vinha sofrendo e dizia “porque a médica da UBS deu encaminhamento de novo”, 

mas a gente via que era uma coisa da UBS, não era coisa de pronto-socorro. Então 

nós profissionais ficamos largados e os pacientes ficam largados, então ele volta muito 

porque não tem este suporte fora. 

Aqui, mesmo quando o PID era aqui não tinha esse suporte. Hoje eu trabalho na 

CCIH47, antes eu trabalhava na recepção, então eu vejo muita coisa que, por exemplo, 

a gente precisa de uma alta de um paciente que está no isolamento, porque a gente só 

tem dois isolamentos e precisa liberar pra entrada de outro, mas precisa do PID, aí a 

gente fica quatro, cinco dias esperando a avaliação do PID pra fazer a avaliação de 

uma alta que querendo ou não pode ser uma coisa mais fácil. Estes pacientes já são 

pacientes que tem que ter maior cuidado, então já é deles, então qual é essa dificuldade 

que eles têm de vir, dar a alta e eles continuarem cuidando em casa? 

Eu acho que aqui tinha que ter alguém que, com a alta, comunicasse melhor a 

UBS, daqui sai um papel, mas com um papel você não explica toda a gravidade, então 

assim, ter uma pessoa pra fazer isso. A Fênix era esperta, ela foi correndo atrás com 

os papéis que ela recebeu da alta, mas se fosse uma pessoa mais acomodada? 

Porque você vai pegar esse papel e vai deixar na UBS e lá na UBS essa pessoa 

esquece da necessidade. 

Eu acredito também que nós, que trabalhamos na saúde, a gente acaba também 

ficando muito frio, esquecendo que existe a necessidade da urgência, da emergência, 

acaba esquecendo não só do que a pessoa expressa, do que a pessoa tem, porque 

sempre tem mais, então a gente não vê o mais. A pessoa chega e fala “Tô com isso”, 

mas o que isso tá acarretando pra pessoa? A gente esquece de ver, a gente vê só aquilo 

que foi falado. Não tem esse cuidado de cuidar do todo do ser humano. 

E ainda ficam julgando [os profissionais de saúde, especialmente médicos]. 

Igual a Fênix com o fato dela ser gorda. A gente até ficava brincando, porque igual, a 

primeira vez que ela teve TEP foi depois de um período que ela emagreceu muito. 

Então a gente falava “A culpa não é porque você é gorda, como os médicos falaram, 

é porque você emagreceu”. Nessa época ela emagreceu porque ela deu uma 

diminuída na comida, ela tava praticando exercício. Ela tinha parado de beber, então 

a gente brincava “Seu sangue engrossou porque você parou de beber”. 

 
47 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
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Então assim, todas as justificativas que os médicos deram pra gente ficou 

estranho, não era muito plausível. E eles não perguntaram pra ela. Então ok, ela 

sempre foi obesa, mas então se era porque ela tava gorda não faz sentido, porque ela 

tinha emagrecido. Ela emagreceu onze quilos antes dela ter a primeira TEP. É claro 

que uma justificativa, a gente nunca vai achar o porquê, mas essa questão de querer 

culpar uma coisa só, culpar ela, “culpar a vítima”, não faz muito sentido. Que nem 

quando a pessoa se assume, que nem ela se assumia que ela gorda, ela não tinha 

problemas de saúde até ali, como é que ela ia aceitar que ela tava doente por conta 

da gordura se ela não tinha colesterol, se ela não tinha diabetes, se ela não tinha nada 

disso alterado? Então como ela ia aceitar aquilo? Então culpou uma coisa só e que 

fez o emocional dela se desgastar porque ela não conseguia entender, porque não 

fazia sentido. Até poderia ser pelo excesso de peso, mas por que mais? Até na nossa 

cabeça também não fazia sentido. Porque é você culpabilizar só uma coisa e uma 

coisa sozinha não poderia ser. A gente tinha consciência que não poderia ser, então 

precisava de mais para dar uma justificativa. 

Outra coisa que deixa a gente inconformado. Foi o médico que tirou pouco 

tempo antes dela morrer o Marevan, anticoagulante. Eu e ela até conversamos sobre 

e eu falei pra ela “Mas ele não colocou nenhum outro remédio, mesmo que seja mais 

fraco? Ela falou que não, então... Agora fica tudo muito vago, porque não tem como 

mais ter certeza de nada. 

E pra nós foi muito repentino tudo isso, mas por mais que seja difícil, na nossa 

família é assim, tudo muito repentino. A nossa tia que ela morava quando veio do Piauí 

foi assim, repentino, então da minha família é muito difícil ficar doente e falecer, 

geralmente estão bem e falecem. Com a minha vó também foi assim, estava 

extremamente bem, já tinha tido várias internações, mas estava bem e faleceu, então 

pra gente, querendo ou não, é comum ter mortes não esperadas. 

Temos sempre que pensar em coisas pra nos deixar fortes, eu me amparo na 

minha filha de nove anos. Minha filha era o xodó da Fênix. Ela adorava o brócolis dela, 

ela aprendeu a escrever escrevendo uma carta pra Fênix fazer brócolis pra ela. A 

gente tava sempre junto. Era eu, minha filha, a Fênix e o Otávio [sobrinho de 15 anos], 

que tinha a Fênix como mãe. Então a maioria das nossas memórias vão ser essas, 

sempre comemorando juntos. Se não tinha dinheiro íamos em algum lugar público, se 

tinha a gente gastava fazendo uma outra coisa, então sempre tava nós quatro. 
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Qual você diria que era a maior característica da Fênix? Vamos dizer assim, a 

sua marca registrada? 

Ah, eu acho que a alegria. Com certeza a alegria dela que contagiava todo 

mundo. Uma das últimas conquistas dela e que ela ficou muito feliz foi ter ficado em 

3º lugar no concurso de culinária, o Masterchef do SENAI [concurso que ela estava 

se preparando quando nos encontramos pela última vez]. 

Conto pra ela sobre o processo da pesquisa e como Fênix está sendo 

importante para a construção da tese. Ela diz que acha que Fênix ficaria feliz de saber 

da continuidade da sua participação nessa pesquisa, de ver sua história contada, de 

olhar de fora a sua história. Só neste momento comento que dei para ela o nome 

fictício de Fênix. Ela se emociona. 

Acho que não teria um nome melhor. Eu gostei. Ela ressurgiu das cinzas 

durante a vida dela inteira. 

 

 

 

Minha vida “não vem ao caso”: o cuidado para além da assistência à saúde 

 

Anne Lamott (2011), em seu livro “Palavra por palavra” afirma que fazemos 

escolhas pelos personagens da escrita, temos preferências, mesmo que não 

reconheçamos isto. São estes personagens preferenciais, digamos assim, que nos 

conduzem na narrativa por características muito próprias de transmitirem verdade, 

não no sentido do verdadeiro ou falso, mas na sua capacidade de produção de 

sentido, assim como a sua elasticidade para promover reflexões, transbordando a 

própria história singular. Fênix produziu esse efeito de mobilização e fez com que ela 

se tornasse uma personagem de relevo nesta tese, tanto que tivemos dúvidas quanto 

à inclusão das narrativas de Barco e Senhor Máquina. Chegamos a cogitar um estudo 

de caso único, uma história traçadora, com o potencial de guiar as reflexões sobre o 

cuidado da pessoa com condição crônica, em particular após a alta hospitalar, mas no 

decorrer da pesquisa entendemos que Barco e Senhor Máquina ofertavam prismas 

de análise complementares que seriam importantes dar visibilidade para a melhor 

compreensão desta problemática posta. 

Na Saúde Coletiva, utiliza-se o caso traçador (Abrahão et al., 2014) enquanto 

estratégia metodológica de acompanhamento intensivo de casos de alta 
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complexidade dos serviços, aqueles que provocam dificuldades e impasses no 

cuidado, cuja experiência tem a potência de iluminar questões relacionadas ao 

cuidado para além do campo da saúde. Em sentido análogo, o mesmo grupo de 

pesquisadores faz uso do conceito-ferramenta “usuário-guia” como: 

 
[...] parte de uma aposta ético-metodológica na qual a centralidade da 
experiência vivida pelo usuário desloca o olhar do investigador no sentido de 
assumir a perspectiva do usuário no governo de si, como referência para os 
sentidos que devem ser dados às práticas de saúde (Seixas et al., 2019, p. 3). 

 

Estes dois conceitos-ferramenta serviram de inspiração tanto para a construção 

da narrativa da história de Fênix quanto para a sua compreensão, alertando-me para que 

me mantivesse atenta para compreender a sua história a partir do seu ponto de vista. 

Apesar de ser uma história singular, Fênix traz muitas brasileiras e brasileiros 

dentro de si, é “uma personagem e tantas”, materializando histórias de abandono, de 

descaso, de resistência, de produção de vida e de (des)cuidado. É uma história com 

possibilidades ilimitadas de suscitar reflexões. 

Com uma capacidade reflexiva ímpar, Fênix anuncia, enuncia e denuncia. E sobre 

a dimensão denúncia, é importante destacar como ponto de partida o quanto o racismo 

estrutural na sociedade brasileira produz múltiplos efeitos “em seus diversos campos de 

subjetivação e existência – educação, trabalho, território, moradia, cultura, família, saúde 

etc” (David, 2020, p. 142), e o quanto ele pulsa e compõe a gestão do Estado, se 

desdobrando em um racismo institucional48 (López, 2012), não pesando dúvidas sobre 

seu efeito na história de vida de Fênix e o no seu descuidado no sistema de saúde. Afinal, 

a cor da sua pele interferiu no descaso com que ela foi tratada em várias situações nos 

serviços de saúde? Ou não há atravessamento do racismo entre nós, profissionais de 

saúde? Quantas vezes a sua vida “não veio ao caso” para os serviços e profissionais que 

a atenderam? Voltaremos a esta discussão no decorrer deste texto. 

Fênix se enuncia em múltiplas dimensões do existir: existir trabalhadora, existir 

mulher, existir pessoa que busca prazer e “ser alguém na vida”, ao mesmo tempo em que 

lida com a doença. A dimensão da doença dialoga com todas as outras que Fênix dá 

visibilidade, mas o seu modo de viver, seus desejos, nos fazem captar uma subjetividade 

 
48 De acordo com Lópes (2012, p.127), o racismo institucional: “atua de forma difusa no funcionamento 
cotidiano de instituições e organizações, que operam de forma diferenciada na distribuição de serviços, 
benefícios e oportunidades aos diferentes segmentos da população do ponto de vista racial. Ele extrapola 
as relações interpessoais e instaura-se no cotidiano institucional, inclusive na implementação efetiva de 
políticas públicas, gerando, de forma ampla, desigualdades e iniquidades”. 
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que não é subjugada pelo seu adoecimento. E nem mesmo pelos (des)encontros 

institucionais produzidos durante as suas buscas por cuidado, ela ressurgiu das cinzas, 

assim como a personagem que lhe confere o pseudônimo, até onde pôde. 

As histórias de vida não são iguais na sua intensidade e potência. Nem todos 

se abrem da forma com que Fênix se abriu para este encontro com o pesquisador, 

que conforme já foi dito, é um processo relacional e é essa intersubjetividade que cria 

a história; é a partir desta relação que a história ganha determinados contornos e não 

outros; que a história ganha vida, mesmo diante da morte concreta. Com o falecimento 

de Fênix, algo que me atravessava frequentemente era: Como escrever uma narrativa 

que a presentificasse, preservando seus sentimentos e reflexões? Como possibilitar 

que ela continuasse (re)existindo? A escolha por escrever as narrativas em primeira 

pessoa partiu destas inquietações com Fênix. 

A força da narrativa de Fênix também fez com que surgisse uma nova 

experimentação metodológica nesta investigação: a análise coletiva da sua narrativa, 

realizada com o grupo de pesquisa do qual eu faço parte. A contingência pandêmica fez 

com que a opção fosse um encontro realizado em ambiente virtual. Este fato, que poderia 

a princípio dificultar o processo, teve um efeito muito positivo de participação e de 

comoção em todo o grupo pela sua história: uma história testemunho. Para além de 

incentivar a contribuição de praticamente todos os integrantes do grupo, também foi 

possível contar com pessoas que geralmente não participam das reuniões, como Graça 

Carapinheiro, pesquisadora da ISCTE de Portugal, e uma gestora histórica de uma das 

mais importantes Organizações Sociais da Saúde em São Paulo, que hoje está morando 

no Canadá, e que compõe a equipe gestora da atual pesquisa do grupo. Um encontro 

polifônico, de ampliação de perspectivas, abrindo o prisma de análise da narrativa, como 

também reforçando alguns caminhos de reflexão produzidos anteriormente. 

Na sua história, Fênix traz questões centrais para a compreensão do nosso 

objeto de estudo, se enunciando também como uma pesquisadora nata, que observa 

e analisa o campo das práticas de cuidado com um detalhamento e reflexividade 

impressionantes e que dispensam complementações analíticas. “Não tenho o que 

fazer, então vou analisar”, como ela disse ao descrever o que se passava no Hospital 

Porto. As situações que Fênix narra sobre a internação no Hospital Porto tem 

correspondência direta com as cenas registradas na primeira etapa desta 

investigação, algumas delas transcritas e discutidas no Segundo Movimento desta 

tese. Mais do que reforçar, Fênix-pesquisadora aprofunda as observações feitas neste 
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hospital, sobre como os usuários percebem o caos do setor de urgência-emergência, 

evidenciando a precariedade do espaço de cuidado, por exemplo; a objetificação de 

seus corpos e violação de privacidades e como eles compreendem a lógica de 

funcionamento e limites impostos no e pelo serviço. 

Fênix, mais do que os outros usuários, nos possibilita reencontrar conceitos-

ferramenta já discutidos pelo grupo em outras pesquisas e que estão sendo 

reforçadas e problematizadas nesta investigação, como as dimensões do cuidado e 

suas complexidades; a taxonomia das necessidades de saúde; a quimera da AB, 

assim como o agir leigo e a construção de seus mapas de cuidado. Também lança luz 

a novas discussões que serão apresentadas adiante. É uma história para nos colocar 

em análise ao escancarar o quanto, como agentes de cuidado, estamos distantes das 

necessidades singulares e múltiplas das pessoas. 

 

Afinal, quais redes? Quais mapas? 

 

Um dos usos para o conceito de rede refere-se à perspectiva de uma rede de 

relações sociais, que tem correspondência com a dimensão familiar do cuidado. Esta é 

uma dimensão considerada importante para a Fênix, apesar dela não ter tido a 

presença e o apoio da mãe ou do pai, reconhece e valoriza a proximidade com a sua 

família estendida, em particular com os primos, concebendo-a como sua principal fonte 

de entretenimento, que sem dúvida lhe faz muito bem e constitui elementos da sua rede 

de conexões existenciais. Porém, não foi possível perceber a construção de um cuidado 

mais compartilhado com seus familiares no âmbito da assistência à saúde, tanto do 

ponto de vista do manejo da doença, quanto do seu trajeto pelos serviços de saúde, 

mesmo tendo na sua família duas trabalhadoras da rede de saúde local. 

No decorrer deste trabalho utilizamos por diversas vezes o conceito de rede, ora 

usado em um sentido mais amplo, ora circunscrito na organização dos serviços de 

saúde. Esta multiplicidade na definição do conceito de rede foi reconhecida por Amaral 

e Bosi (2016) ao denominarem o termo rede como um transconceito, que guarda em 

seus diferentes usos a ideia-motriz de algo “criado por meio de comunicação, contato, 

entrelaçamento ou outras formas de relação entre elementos, estabelecendo novas 

possibilidades com base na estrutura assim produzida” (Amara, Bosi, 2016, p. 2). 

Já a rede como um princípio norteador das ações e serviços no campo da 

saúde pública remonta à própria gênese do SUS, entretanto as Redes de Atenção à 
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Saúde (RAS) foram instituídas formalmente apenas em 201049. Dentre os principais 

efeitos pretendidos pela RAS podemos citar: a diminuição da fragmentação histórica 

do SUS; a promoção de uma orientação adequada dos usuários e consequente 

seguimento horizontal, principalmente para aqueles que demandam cuidado 

longitudinal, como é o caso de pessoas com condições crônicas, assim como o uso 

adequado dos recursos da saúde. 

Mas o que a história de Fênix nos mostra é que essa dimensão sistêmica da gestão 

do cuidado ainda tem como um grande marcador a fragmentação. Sua peregrinação, 

quase sempre independente e solitária, pelos serviços do “sistema” de saúde demonstra o 

quanto a realização do desenho da rede orientado de uma forma funcionalista, é uma 

abstração da gestão incapaz de produzir o cuidado concreto. Os circuitos construídos de 

utilização dos serviços considerados como suficientes por muitos gestores e trabalhadores 

para se produzir o fluxo e cuidado do usuário em rede, são uma prescrição ainda presa a 

uma racionalidade funcionalista do conceito de “rede de serviços”. 

Esta construção técnica do cuidado, de encaminhamentos, das responsabilidades 

dos diferentes níveis de atenção, olhadas do ponto de vista da Fênix, não conformam 

uma rede de saúde tal como idealizada, que tem como pressuposto uma conectividade 

entre os serviços. Fênix traz muitos elementos sobre esta questão, assim como sua prima 

Mariana, que analisa a fragmentação em um duplo estatuto, como familiar e como 

trabalhadora desta rede de saúde, e explicita a falta de articulação entre o Hospital Porto 

e outros serviços da rede, como o PID – que é um serviço, em tese, estreitamente 

vinculado ao Hospital – e as UBS, e o quanto isso impacta no retorno frequente de casos 

ao Hospital Porto, que poderiam ser acompanhados pela AB. Enfatiza, ainda  as 

reinternações por agudizações devido à falta de acompanhamento dos usuários que 

tiveram alta. Nós, profissionais, ficamos largados e os pacientes ficam largados, então 

ele volta muito, porque não tem este suporte fora, segundo ela. 

Mariana ressalta o quanto o processo do pós-alta hospitalar carece de uma 

melhor articulação de rede, deslocando a responsabilidade para o usuário, que 

depende da potência do seu agir leigo para fabricar estratégias em busca da 

continuidade ao cuidado: 

 
49 A RAS é definida como “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 
densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, 
buscam garantir a integralidade do cuidado” (Brasil, 2010, sem paginação). ORIGINAL: Ministério da 
Saúde, 2010 - Portaria 4.279, de 30/12/2010. 
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Eu acho que aqui tinha que ter alguém que, com a alta, comunicasse melhor a UBS, 

daqui sai um papel, mas com um papel você não explica toda a gravidade, então assim, 

ter uma pessoa pra fazer isso. A Fênix era esperta, ela foi correndo atrás com os papéis 

que ela recebeu da alta, mas se fosse uma pessoa mais acomodada? Porque você vai 

pegar esse papel e vai deixar na UBS e lá na UBS essa pessoa esquece da necessidade. 

A imagem que a narrativa de Fênix evoca é de um emaranhado de fios com 

pontas soltas. Apesar dela ter tido acesso a diferentes pontos da rede, no sentido da 

oferta de serviços, cavados em sua maioria pela sua própria ação, não houve 

coordenação do cuidado. Ela usa muitos serviços, mas nenhum deles parece se 

responsabilizar concretamente por ela. Fênix é um número que escapa à gestão do 

sistema de saúde, que se demonstrou frágil diante de suas necessidades. A 

quantidade de serviços utilizados, assim como o modo como foram acessados podem 

ser visualizados na Figura 1 a seguir. 

 

 
Fonte: da autora. 
Figura 1 – Trajeto de Fênix em mapa. 
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Desde o primeiro episódio de TEP, o equipamento com quem ela teve maior 

vinculação foi o Instituto Dante Pazzanese, com o qual não tinha vínculo anterior, a 

não ser por um atendimento pontual no passado. Este hospital se localiza a mais de 

dezesseis quilômetros de distância da sua residência, em outro município e Região 

de Saúde50, e este seguiu sendo o equipamento de saúde que ela adotou como 

referência para seu acompanhamento e para conseguir lidar com as lacunas que ela 

identificava no sistema de saúde local, para ter acesso, por exemplo, a atendimento 

especializado e a exames. É nesse serviço que ela reconhece uma maior 

resolutividade às suas demandas. 

Se a regulação governamental mostra-se insuficiente ou mesmo ausente, a 

regulação profissional comparece em sua fala, como por exemplo quando conta o 

modo como foi encaminhada ao INCOR, ou na fala da sua prima Mariana, que como 

trabalhadora do Hospital Porto reconhece o quanto os interesses profissionais e 

acadêmicos mobilizam processos regulatórios distintos. Mas sem dúvida, a regulação 

leiga, feita a partir do protagonismo de Fênix ganha destaque em sua história e produz 

o seu mapa de cuidado, e isto será melhor discutido no decorrer deste texto. De todo 

modo, cabe destacar que por vezes este protagonismo teve que ser exercido no limite 

das suas possibilidades para conseguir ressonância e mesmo assim, nem sempre 

com final exitoso. Uma das falas de Mariana é emblemática nesse sentido: 

E mesmo pra conseguir os acompanhamentos que ela precisava fazer, se ela 

não tivesse brigado tanto, ela não tinha conseguido. Tanto que o controle de INR que 

ela tava fazendo era todo lá no Dante. Quando ela veio no dia do meu aniversário 

marcar a consulta aqui [poucos dias antes de falecer], era pra ver se ela conseguia 

começar a fazer o controle aqui, por isso que ela foi na Policlínica, porque ela ainda 

não estava conseguindo fazer aqui, isso quase um ano depois da alta da última vez 

que ela internou aqui. E o que eu vejo: quando é de interesse de um estudo, porque 

nós trabalhamos em um Hospital-escola, o paciente pode vir fazer o controle aqui. 

Retomar o princípio da integralidade, pautada não apenas nas demandas, mas 

nas necessidades de saúde, é fundamental para ampliar a discussão que a história 

de Fênix nos provoca. Um texto antigo de Cecílio (2006), mas ainda bastante atual, 

 
50 Segundo RESOLUÇÃO Nº 1, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011 – MS, a Região de Saúde “é um 
espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir 
de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução 
de ações e serviços de saúde”. 
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ajuda a compreender o quanto as necessidades de saúde, construídas social e 

historicamente, só podem ser trabalhadas em sua dimensão individual, e portanto 

apresentam taxonomias singulares, que envolve ter boas condições de vida; ter 

acesso a serviços e tecnologias; contar com vínculos (a)efetivos com uma equipe de 

referência em quem o usuário confie e a produção de graus de autonomia no modo 

de cada um andar na vida. 

Diante disso, em que pese o conceito acesso ser um aspecto importante para 

atender às necessidades de saúde dos usuários, ele é apenas um deles. E mesmo se 

circunscrevêssemos tais necessidades apenas ao acesso, a história de Fênix 

escancara uma fragilidade. Ter acesso, a partir da perspectiva de continuidade do 

cuidado, fundamental para pessoas com doenças crônicas, é tanto assegurar um 

atendimento inicial em um serviço de saúde, mas principalmente a “garantia de oferta 

do cuidado necessário, coerente e em tempo oportuno à demanda de saúde 

apresentada” (Utzumi et al., 2020) e Fênix só conseguiu acessar a maioria das ofertas 

que necessitava por empreendimento próprio, aos moldes do empresário de si, 

conforme discutido nas narrativas anteriores. 

Mariana, prima de Fênix, consegue traduzir de forma muito viva a diferença 

entre demanda e necessidade apontada por Cecílio (2006), assim como a discussão 

sobre as necessidades existenciais apontadas por Giglio-Jacquemot (2005) discutidas 

no Segundo Movimento desta tese, e a dificuldade dos serviços e profissionais de 

saúde em reconhecê-las: 

Eu acredito também que nós, que trabalhamos na saúde, acaba também 

ficando muito frio, esquecendo que existe a necessidade da urgência, da emergência, 

acaba esquecendo não só do que a pessoa expressa, do que a pessoa tem, porque 

sempre tem mais, então a gente não vê o mais. A pessoa chega e fala “Tô com isso”, 

mas o que isso tá acarretando pra pessoa? A gente esquece de ver, a gente vê só 

aquilo que foi falado. Não tem esse cuidado de cuidar de todo do ser humano. 

Cuidar de todo o ser humano é um desafio para o alcance da integralidade do 

cuidado. Integralidade esta que deve ser uma responsabilidade do sistema de saúde, 

que demanda uma articulação entre os serviços, e não “fruto da batalha individual, 

muitas vezes desesperada, de cada usuário” (Cecílio, 2006, p. 122). 

Na organização da RAS, para o alcance desta desejada integralidade e 

continuidade da assistência, a Atenção Básica, que se configura enquanto uma 

dimensão organizacional da gestão do cuidado, teria um papel de centralidade no 
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sistema de saúde. No entanto, a desvalorização, o não reconhecimento dos usuários 

da importância da AB chama a atenção, não só na narrativa de Fênix, mas também 

na de Barco e do Senhor Máquina. Fênix é pertencente a um território que tem a AB 

constituída e com o modelo da Estratégia de Saúde da Família implantado há mais de 

dez anos, ela tinha uma equipe, uma médica – do Programa Mais Médicos, diga-se 

de passagem – que buscava fazer algumas conexões, mas ainda assim, a AB não 

parece fazer grande diferença para a sua história, para o manejo da sua doença e 

para o curso da sua vida. 

Fênix contava, inclusive, com um vínculo familiar da ACS na sua UBS de 

referência, que poderia ser um elo potencializador de uma relação mais aproximada 

com a UBS, dada a força da regulação profissional. Mas a referência que ela tem 

desta UBS é de um centro de informações, um atendimento ambulatorial pontual e um 

recurso para se conseguir encaminhamentos à especialidade. Essa perspectiva de 

uma atenção pontual às suas demandas de saúde é bilateral, já que a própria equipe 

também não dá indícios de incorporá-la como parte de sua responsabilidade, tal como 

consta nas diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

A equipe não fazia a gestão do seu cuidado e Fênix apresenta alguns exemplos 

que ilustram esta afirmação, como por exemplo, a situação em que ela conta sobre um 

encaminhamento para a atenção especializada que ela própria levou na regulação 

municipal e depois de aguardar um retorno que o serviço disse que faria em um 

determinado intervalo de tempo e não fez, teve que ir até a UBS para cobrar e foi apenas 

a partir disso que conseguiu um encaixe na agenda da médica, que reconheceu a falha 

da equipe em seu acompanhamento. Se não tivesse reivindicado, possivelmente não 

teria tido acesso à médica e ficaria perdida entre os prontuários da UBS por longo 

tempo. “Me marcaram, mas me esqueceram no sistema”, como ela disse. 

A médica da UBS e Fênix reconheciam os limites da AB, como o acesso a 

exames, que fragilizam o cuidado e afetam negativamente sua resolubilidade. Uma 

das evidências disso é a quantidade exacerbada de especialistas para os quais ela foi 

encaminhada. Alguns deles justamente por ser a forma mais rápida de conseguir 

acesso à exames. Em uma das várias consultas a especialistas, o médico do 

ambulatório de especialidade chegou a dizer para Fênix: “Não sei porque eles 

[médicos da UBS] ficam passando pra especialidade”, dando a entender que aquele 

acompanhamento poderia acontecer na UBS. A história de Fênix aponta que a AB não 

tem tido as condições concretas necessárias para exercer o papel de ordenadora e 
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coordenadora do cuidado pretendido pela PNAB, permanecendo como uma quimera 

(Cecílio, 2014; Cecílio; Carapinheiro; Andreazza, 2014). 

Diante disso, podemos inferir que este é um fator relevante da valorização 

atribuída por Fênix a outros espaços com maior densidade tecnológica, que persistem 

no imaginário social sobre a assistência à saúde e que a Saúde Coletiva tem tido 

dificuldades em disputar: o hospital e o ambulatório especializado como melhores para 

o cuidado por ofertarem prioritariamente tecnologia dura e leve-dura (Merhy, 2007). 

Valores que ela traz embutido no modo como descreve os serviços ou os médicos 

especialistas – “aquele bambambam”, “O cara da epidemiologia” –, diferente do modo 

como ela trata a AB, geralmente circunscrevendo-a a partir de suas limitações. Em 

consonância com o estudo de Cecílio, Carapinheiro e Andreazza (2014), Fênix 

identifica que apesar dos esforços, os profissionais da AB têm dificuldades em atender 

às suas demandas de consumo de tecnologias em tempo oportuno, que ela avalia 

como necessário para o seu cuidado. 

 

O agir leigo e a produção dos mapas de cuidado 

 

Fênix apresenta em sua história uma séria de técnicas de circulação pelos 

serviços. Ela narra com riqueza de detalhes como ela faz uso de sua inteligência prática 

para guiar seu agir no sentido de desobstaculizar os entraves da rede de saúde. 

O seu agir leigo pode parecer errático e a sua circulação arbitrária, se 

analisados do ponto de vista das formulações do sistema de saúde formal, mas não 

é. Ela circula a partir do valor que ela atribui a um determinado conjunto de serviços 

ou de médicos. Sua trajetória terapêutica vai sendo construída também a partir de 

uma autoapreciação que ela tem de estar doente ou não estar doente, de suas 

demandas e suas necessidades de saúde mais urgentes, confrontada com suas 

experiências de encontros e desencontros produzidos com os serviços de saúde. 

Portanto, seu agir leigo é produzido pela experimentação e análise dos 

serviços, que faz com que ela conheça cada um na sua potência de ofertar o que ela 

necessita e na sua fragilidade, reconhecendo as brechas de que ela pode lançar mão, 

para obter formas mais rápidas e eficazes de organizar os seus encaminhamentos, 

que por vezes escapam dos fluxos produzidos pelo sistema formal de saúde. 

Para gerir sua doença e coordenar o seu cuidado, Fênix foi se apropriando do 

conhecimento da rede, dos profissionais que lá trabalham e do conhecimento 
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formal/científico que engloba aspectos da sua doença, embora ela tenha dificuldade 

em defini-la concretamente e reconhecer a sua origem. De todo modo, esses saberes 

acumulados de caráter informal e contingencial lhe permite ultrapassar algumas das 

múltiplas barreiras de acesso aos recursos formais da saúde e a buscar uma 

conservação de autonomia no modo de andar na vida e de gozar de uma 

independência possível. 

Para os autores Cecílio, Carapinheiro e Andreazza (2014): 

 
O usuário aparece como um centro de saberes operatórios, de onde partem 
caminhos que se conectam com vários territórios terapêuticos e vários atores, 
fazendo dele o centro da irradiação para diferentes lugares, os lugares 
imprevisíveis que o tornam sujeito do seu próprio agir, os lugares que dão forma 
ao seu mapa de cuidado (Cecílio; Carapinheiro; Andreazza, 2014, p. 140). 

 

O modo como Fênix produz seu mapa de cuidado reforça como a concepção 

de um mapa estático – a rede de saúde –, organizado e cronologicamente 

desencadeado que as políticas de saúde frequentemente descrevem, não se realiza. 

Ela rompe com a racionalidade do sistema formal de saúde, prescritivo e funcionalista, 

que os formuladores de políticas e atores do campo buscam e compreendem 

equivocadamente que os usuários também buscam. 

Para compreender o mapa de cuidado de Fênix, é importante analisá-lo a partir 

de uma produção rizomática. Para Deleuze e Guattari (1995) o conceito de rizoma, 

retirado da botânica, contrapõe-se à imagem de raiz, por suas hastes formarem redes 

sem um eixo principal. É um conceito que subverte o pensamento tradicional guiado 

por hierarquizações e categorias estáveis (Soares; Miranda, 2009). De acordo com 

Deleuze e Guattari (1995, p. 32) “[...] o rizoma se refere a um mapa que deve ser 

produzido, construído, sempre desmontável, conectável, reversível, modificável, com 

múltiplas entradas e saídas, com suas linhas de fuga”. 

Isto equivale dizer que mapa de cuidado é uma produção singular, fruto da 

movimentação do usuário entre os pontos de acesso do sistema de saúde e para além 

deles; das coordenadas que ele identifica, que corresponde aos territórios 

terapêuticos, cuja definição está estreitamente relacionada com a disjunção dos 

tempos da gestão, dos trabalhadores e o tempo da sua necessidade; das portas de 

acesso que o seu agir leigo adota com maior ou menor amplitude e das referências 

que ele valoriza e se vincula (Cecílio; Carapinheiro; Andreazza, 2014) e das 

estratégias que formula que escapam à lógica formal do sistema de saúde. Para Fênix, 
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a UBS, por exemplo, não é um local de resolução de suas necessidades, mas um 

recurso para busca de outro acesso, porque, como já sinalizado, ela identifica que a 

UBS tem uma resposta frágil à gravidade dos sintomas da sua doença. 

E neste mapa com “múltiplas entradas e saídas”, Fênix vai entrando pelas 

portas que ela encontra, as portas que ela consegue destravar com seu protagonismo 

e competência – sempre contingenciada – de produção do seu cuidado. 

Permanentemente ela precisa lidar com o desafio de manter a autonomia no 

modo de andar na vida, de fazer prevalecer o seu poder de decisão, as suas escolhas, 

contrapondo-se com uma racionalidade cujo regramento e dinâmicas prescritivas não 

reconhece ou valoriza “a produção de mapas de cuidados pelos usuários como uma 

estratégia de cogestão do cuidado” (Cecílio; Carapinheiro; Andreazza, 2014, p. 146). 

Há uma resistência de olharmos este saber como válido, há sempre um 

resquício de que “falta algo no sistema de saúde” a ser organizado, a ser 

construído, a ser treinado, a ser protocolado. Há faltas, é inegável, mas se elas não 

existissem, os sistemas, serviços de saúde conseguiriam funcionar 

adequadamente? Será possível compor as verdades e as certezas da biomedicina 

e da saúde coletiva, um poder-saber tão presente em nós, profissionais de saúde, 

com as multiplicidades dos modos de existência das pessoas, com e apesar dos 

serviços de saúde? 

A ênfase da cogestão é importante para se destacar a corresponsabilidade 

na produção do cuidado. Não se trata de uma autogestão, como ela parece ter feito 

em vários momentos, ainda que o modo peculiar com que ela produz o governo da 

própria vida seja fundamental, como trataremos mais adiante. Por mais 

protagonista que o usuário possa ser, para que se estabeleça o cuidado em saúde, 

ele depende da articulação com outras dimensões da gestão do cuidado, outros 

interlocutores. Sem um serviço que construa com ele um “vínculo (a)efetivo” 

(Cecílio, 2006), sem um ou mais profissionais de referência que oferte 

possibilidades terapêuticas e apoio nas suas decisões, tendo como princípio ético-

técnico a decisão compartilhada, como construir um mapa de cuidado de 

preservação e ampliação de potência da vida? 

A morte de Fênix é um analisador neste sentido. Embora não seja possível 

inferir sobre os motivos, chama atenção por exemplo, o modo como a suspensão do 

Marevan foi realizada e sua morte dias depois. Sua prima fala sobre isso, dando a 

entender que não a orientaram sobre o que fazer a partir da suspensão do Marevan. 
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Fênix parece ter ficado, mais uma vez, “perdida na rede”. O evento de sua morte fala 

muito sobre a sua vida e sobre o que é o cuidado. 

 

Os encontros com os profissionais de saúde: e o saber do sujeito? 
 

Meu maior problema com ele é que eu acho que ele não é um bom médico, ele 

não me passa nada, então eu não sei se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô morrendo, 

então eu não gosto. Acho que ele deve ser igual a professor de matemática, manja 

pra caramba, mas não sabe te passar nada [risos]. 

Essa frase de Fênix, comparando o médico com um certo tipo de professor, que 

tem o conhecimento sobre o que faz, mas não compartilha, não dialoga, é uma boa 

analogia da maioria dos (des)encontros de Fênix com os profissionais de saúde, em 

particular os médicos. Uma relação cindida. Um sagrado reservado ao controle e 

exclusividade dos médicos, “os deuses celestes”, como diz Agamben (2009). 

Ela reconhece o saber técnico-especializado destes profissionais, mas este 

saber apresenta dificuldades em promover o cuidado que ela avalia como necessário. 

Não é um saber compartilhado, carece de valor de uso para que ela consiga fazer 

gestão da sua doença. 

A dimensão profissional da gestão do cuidado em sua história demonstra a 

força ainda presente do modelo médico hegemônico, marcado por uma escuta 

seletiva, direcionada para um fazer, de curar, de solucionar pelo outro, sem o outro. 

Essa posição não produz vínculo e desqualifica concretamente o cuidado. Um cuidado 

ortodoxo, com pilares sólidos em seus preceitos de uma medicina tecnocientífica, em 

seu saber-poder, para vidas heterodoxas, com os contingenciamentos líquidos do 

viver, de múltiplas necessidades, de insurgências, de submissão, de linhas de fuga. 

Como produzir esse encontro? É possível? 

Apesar de ser frequentemente desautorizada em dialogar com os profissionais 

sobre si, sobre os seus sintomas e o seu saber acumulado sobre a doença, ela resiste 

a este silenciamento e objetificação de seu corpo, impondo-se – da forma como pode 

– a estes profissionais: recusando-se a repetir sua história clínica (“leia você no 

prontuário na página 2”); impondo sua presença enquanto discutem seu caso na sua 

frente, mas sem conversarem com ela (“eles não queriam falar comigo, mas eu me 

intrometia”); discordando da posição médica quanto ao seu diagnóstico (“eu não estou 

infartando”); planejando discutir relação com o médico de quem ela diz depender, mas 
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que tem dificuldades no relacionamento; ou confrontando-o quando ele tenta 

culpabilizá-la por tomar a medicação de forma equivocada. 

Ela disputa o cuidado, ela se insurge com estes profissionais e reconhece a 

variação desta relação médico-paciente que se dá no encontro: do “não vem ao caso” 

ou “você não tem nada” ao “você sabe mais do que a gente”, de médicos que não a 

reconhecem como uma interlocutora válida àquele que declara – corretamente – que 

quem conhece mais sobre ela é ela própria; demonstrando que esta relação não está 

dada, que esta relação se conforma nos encontros entre trabalhador e usuário a partir 

da instauração de campos de força, produtores de processos de subjetivação, que 

são transitórios e passíveis de mudança (Merhy et al., 2020), que acontecem 

inescapavelmente na conexão entre as vidas. 

Mas é importante destacar como as inúmeras relações de saber-poder 

produtoras de verdade que ela experimenta nos encontros com os médicos, impõem 

normas prescritivas desconectadas da vida e são potencialmente geradoras de 

culpabilização, assujeitamento e despotencialização das suas conexões vitais. O 

discurso médico moralizador e estigmatizante sem qualquer mediação com o mundo 

da vida de Fênix tem como exemplo emblemático a associação que fazem da TEP 

com a obesidade, um nexo causal de que Fênix e sua família desconfiavam e que 

causava efeitos negativos na produção de sentido sobre a sua doença. A fala de sua 

prima Mariana é precisa para ilustrar essa discussão: 

Então assim, todas as justificativas que os médicos deram pra gente ficou 

estranho, não era muito plausível. E eles não perguntaram pra ela. Então ok, ela 

sempre foi obesa, mas então se era porque ela tava gorda não faz sentido, porque 

ela tinha emagrecido. Ela emagreceu onze quilos antes dela ter a primeira TEP. É 

claro que a gente nunca vai achar o porquê, mas essa questão de querer culpar uma 

coisa só, culpar ela, culpar a vítima, não faz muito sentido. Que nem quando a 

pessoa se assume, que nem ela se assumia, que ela era gorda, ela não tinha 

problemas de saúde até ali, como é que ela ia aceitar que ela tava doente por conta 

da gordura se ela não tinha colesterol, se ela não tinha diabetes, se ela não tinha 

nada disso alterado? Então como ela ia aceitar aquilo? [...] Até poderia ser pelo 

excesso de peso, mas porquê mais? 

A questão central não é se a obesidade tem relação ou não com a TEP, mas 

sim o modo como os médicos, fazendo uso de discursos científicos autoritariamente 

validados, impõem uma verdade universal para disseminação de posições morais, 
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sem dialogar com a sua experiência, sem apoiá-la na construção do sentido para 

seu adoecimento. Culpa-se a “vítima” e não se oferta apoio para que ela compreenda 

o que lhe acomete e produza estratégias de enfrentamento que ampliem a sua 

potência de vida. 

 
Esse modo de produzir o encontro, de se posicionar para o encontro, 
anulando o “saber-se” (saber sobre essa doença nele, saber sobre si mesmo, 
sobre suas questões, seus desejos, seus medos, sobre seus limites e 
possibilidades), diminui significativamente a possibilidade de o outro, que 
procura o cuidado, usufruir dos benefícios que o saber técnico potencialmente 
poderia lhe oferecer. Porque sem a possibilidade de dialogar, sem a 
possibilidade de colocar a doença no lugar que lhe interessa (geralmente a 
que menos atrapalhe seus múltiplos planos de produzir o viver), o usuário 
termina por fazer opções unilaterais – como unilateral é esse agir do 
profissional - não necessariamente tirando o melhor proveito de várias opções 
que poderiam ter sido construídas (Feuerwerker, 2014, p. 48). 

 

A discussão trazida por esta autora é fundamental para compreender os 

encontros de Fênix com os profissionais de saúde, e o quanto o seu “saber-se” foi 

anulado e desprezado de forma recorrente e sistemática e a sua potência de vida, 

concretamente diminuída. Uma posição que ainda incide sobre as práticas de saúde, 

que perdem o usuário de vista, ao não se considerar o seu ponto de vista próprio, o 

que empobrece e burocratiza o processo de cuidado. Estabelece-se assim, uma 

divisão em dois polos, os que sabem e os que não sabem nada. Assim, o saber se 

alia ao poder e determina quem pode direcionar o processo de cuidado. 

Apesar de toda a potência de Fênix na produção de si; de tentar lidar com as 

lacunas na relação com os médicos que não dialogavam com ela, fazendo uso de 

outros interlocutores, como por exemplo, o “pai Google”: 

Então eu não tenho laudo, mas eu sei que meu sangue fica mais grosso eu falei 

pra ela [a médica]. Descobri isso porque eu li na internet, porque aquele médico 

hematologista falou assim “Você tem anemia”, e eu pensei “Tá, mais eu tenho anemia 

e o que mais?” Aí como ele não me falou, eu dei uma olhadinha no exame e procurei 

na internet. 

Apesar também dela se defrontar com os médicos, diferente da habitual 

subserviência dos usuários diante desse saber-poder: Aí ele olhou pra mim e falou 

toda a parte técnica, que resumindo eu não sei falar, mas queria dizer “Você está 

infartando!”, aí eu falei “Doutor, eu não tô infartando, eu tô com embolia pulmonar, eu 

não sinto nada no coração.” 
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E apesar dela ser alguém que vive tão intensamente a experiência com a sua 

doença, ela tem dificuldade em entender o que é a TEP na vida dela, especificamente, 

na convivência com um processo de adoecimento crônico. Apesar da sua capacidade 

de relatar o processo da sua doença e a descrição detalhada de alguns 

procedimentos, ela parece ter tido dificuldade em elaborar uma explicação sobre a 

doença, porque não produziram isso com ela. Isso também pode ser percebido a partir 

do modo como ela relata algumas condutas – como por exemplo a salsinha na comida. 

Ela opera a partir do que ela entendeu, do que foi possível ela entender, muitas vezes 

de forma solitária. 

Esta relação cindida que ela estabeleceu com uma parte significativa dos 

profissionais que a atenderam, que não a considerou como uma interlocutora válida, 

capaz de produzir em ato e em conjunto com os profissionais seu projeto terapêutico 

com base em sua experiência e trajetória de vida, interferiu negativamente na 

condução do seu cuidado. Para sua melhor compreensão da doença, na perspectiva 

da biomedicina, na sua condição de cuidar-se do ponto de vista biomédico e na 

operacionalização do seu agir leigo e produção dos seus mapas de cuidado. 

Ainda assim, como reforça Merhy et al. (2020, p. 72), em alusão à discussão 

de Foucault sobre o poder, “onde há uma força atuando em um sentido, sempre há 

outra operando resistência”. Fênix captava o jogo de poder e resistia ao 

assujeitamento, para isso usava de estratégias, dentre elas, fazia uma gestão do que 

ia dizer ou não aos médicos. Ela usava da omissão para não ser capturada pela 

prescrição da vida, como na passagem em que ela conta que não comentou com o 

médico que ingeria bebida alcóolica para não ser repreendida: Eu quase comentei, 

mas eu pensei ‘eu não vou comentar porque ele vai olhar pra minha cara e vai me dar 

bronca’. Porque assim, ele já proibiu. 

 

Existência insurgente51 

 

Se Fênix decide estrategicamente em situações específicas silenciar-se diante 

dos médicos é porque ela compreende que é preciso resistir à subjugação, à 

dominação, ao descrédito e à invisibilidade que não estão circunscritas apenas à 

relação médico-paciente, mas espraiada em relações sociais que marcam seu corpo 

 
51 Título inspirado na tese de doutorado de Oliveira (2021). 
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e sua subjetividade desde sempre. Invisibilidade relacionada à sua condição de 

mulher, migrante nordestina, preta e “gorda”, que busca cotidianamente (re)existir e 

impor a sua cidadania. 

“Eu sou uma cidadã” como ela dizia. Mas para ter acesso a este direito, ela já precisou 

modelar o seu comportamento e seu corpo a um certo padrão produzido e tolerado 

socialmente. Ela identifica o quanto o racismo tende a condicionar a sua vida e suas 

oportunidades, fazendo com que ela tivesse que se submeter a um certo disfarce de raça, 

como alisar o cabelo, para não ficar desempregada, para conseguir se inserir na sociedade, 

“Eu gostava do meu cabelo duro, mas aqui você não arruma emprego”, escancarando de 

que lugar da construção histórica e social ela se enuncia, evidenciando as marcas de um 

país racista, onde se naturaliza a condição social de que “Nós negros não temos opção”. 

 
Estudos apontam que, no Brasil, a população negra possui menor 
escolaridade, menor salário, reside nos bairros de periferia das grandes 
cidades e não tem acesso a vários direitos sociais [...] o espaço social que 
homens e mulheres, brancos e negros, ocupam na sociedade afeta 
diretamente o processo saúde, doença e morte (López, 2012, p. 130). 

 

O acesso dificultado ou limitado à educação – como ela relata – e ao trabalho 

formal restringe suas possiblidades de vida e favorece a sua marginalização, que tem 

como um dos efeitos a dificuldade em exercer a plena cidadania (Moscheta, 2011). O 

seu recorrente medo da indigência, a sua preocupação em morrer desmaiada sozinha 

no meio da rua – o que por coincidência ou não acabou acontecendo –, tem relação 

com esta problemática. 

Embora não seja o objetivo deste trabalho realizar esta discussão, é fundamental 

reconhecer a sua complexidade, a importância destes marcadores sociais e a força do 

racismo em nossa sociedade e nas instituições, inclusive nas da saúde, como também 

o quanto a melhoria das condições de vida, que se configura em um dos aspectos das 

necessidades de saúde (Cecílio, 2006) é atravessada pela interseccionalidade. Ou seja, 

atravessadas simultaneamente por desigualdades de gênero, raça, classe social e 

outros marcadores sociais que se sobrepõe em opressões em nossa sociedade, o que 

por sua vez atravessa o cuidado e demanda políticas específicas, que se abram para 
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os diferentes territórios existenciais, onde a diversidade, a heterogeneidade e as 

singularidades múltiplas estejam previstas, para o seu enfrentamento.52 

As políticas e recursos sociais que compõem a dimensão societária da gestão 

do cuidado em saúde também apresentam fragilidade de acordo com a narrativa de 

Fênix, trazendo novas barreiras, quanto à possibilidade para estudar e de transporte 

para se locomover até os serviços de saúde em momentos críticos, por exemplo. Uma 

passagem que ilustra essa dificuldade é quando ela busca ajuda para ser levada ao 

Pronto Socorro em um momento em que estava com dificuldades para respirar e não 

conseguia andar, ela pede ajuda para a vizinha, para conhecidos, para o “paquera”, 

para a família e com a negativa de todos, e ausência de recursos públicos para esta 

viabilização, ela precisa fazer o seu “esquema”. 

Ela sabia que só podia contar consigo própria e este reconhecimento a faz 

desenvolver estratégias peculiares de sobrevivência, como o plano que ela elaborou 

para não ser levada ao Pronto Socorro do Hospital Porto como indigente e ter 

aprendido a “desmaiar com classe”. Cenas que são exemplares da forma dela lidar 

com sua realidade dura e os caminhos de cuidado que ela buscava, para fazer frente 

a uma história marcada pelo descuidado. Nesse sentido, a sua história familiar é 

crucial para compreender a forma como ela circula pelo sistema de saúde, como ela 

‘se vira’ sozinha no sistema, assim como teve que se virar durante toda a vida. Uma 

vida baseada pela arte da “Sevirologia”. 

O conceito Sevirologia está vinculado ao empreendedorismo cultural das 

populações periféricas. É concebido enquanto uma metodologia e uma arte das 

comunidades periféricas em diagnosticar, planejar e agir sobre a realidade com o intuito 

de enfrentarem e vencerem as mazelas de vida, de se virarem com o que tem, como uma 

forma de sobrevivência (Ferreira, 2020). Me apropriei deste conceito como uma analogia. 

Fênix, que dizia não ter sido criada para ser empreendedora e sim para ser operária, com 

uma consciência de classe perspicaz, tornou-se empreendedora da existência53. 

 

Cuidando da vida com e para além da doença 

 
52 A necessidade de políticas específicas para a população negra foi reconhecida através da publica-
ção da Política Nacional da Saúde Integral da População Negra. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publi-
cacoes/politica_nacional_saude_populacao_negra_3d.pdf 
 
53 Faz-se importante ressaltar que o termo empreendedora da existência utilizado aqui não se refere 
ao empresário de si, e sim a um jogo de palavras do empreendedorismo a que se refere a arte da 
Sevirologia. 
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A igreja diz: o corpo é uma culpa. 

A ciência diz: o corpo é uma máquina. 

A publicidade diz: o corpo é um negócio. 

O corpo diz: eu sou uma festa. 

Galeano, 1994 
 

Deleuze desconfiava da eficácia do caráter normatizador do poder, 

posicionando o desejo em uma precedência e predomínio sobre o poder. 

Diferentemente de Foucault que define o sujeito verticalmente, a partir de categorias 

e normalizações em regimes de saber e poder, Biehl (2008) analisa que Deleuze tem 

uma compreensão distinta: 

 
o material da subjetividade está no próprio processo do devir, naqueles 
esforços individuais e coletivos de afrouxar e relativizar, na medida do 
possível, os marcadores e controles e violências estruturais, alcançando 
assim uma imanência, o poder do impessoal – uma vida [...] Ou seja, 
podemos estudar a subjetividade como aquilo que excede e escapa, o que 
não pode ser fixado por uma norma ou numa forma (Biehl, 2008, p. 422). 

 

A compreensão de que o homem está em constante produção nos ajuda a 

compreender a invenção de modos de viver que escapam à normalização, através ou 

a despeito dos dispositivos de saber e poder, que incidem em nossa sociedade e ainda 

persistem nas práticas assistenciais do SUS e Fênix é um exemplo vivo disto. 

A partir desta capacidade autocriativa com que Fênix exercia seu autogoverno 

e inventava permanentemente um modo de viver singular, que extrapola a sua 

condição de “doente” crônica que o campo da saúde tentava lhe enquadrar com “um 

modelo autoritário de atenção, fundamentalmente prescritivo, previsível e normativo, 

sem admitir possibilidades outras de cuidado [...]” (Merhy et al., 2020, p. 77). 

Ainda que Fênix faça sua peregrinação nos serviços, tentando se haver com 

um acesso fracionado ao sistema de saúde, a centralidade do cuidado para ela não é 

da ordem biomédica, é da ordem do desejo, é o cuidado dos prazeres da vida. 

[...] tem gente que fala assim “Nossa, você vai beber?” E eu respondo “Gente, 

eu quase morri! Se eu tivesse morrido, não estaria bebendo hoje”. Então porque eu 

vou perder certos momentos de prazer? Claro, eu posso abusar e posso não abusar, 

mas eu vou perder estes momentos? Eu vou deixar de tomar uma caipirinha ali com 

minhas primas numa roda de conversa porque “Ah, você não pode beber”? 
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Fênix assume alguns riscos, administrando-os, para preservação de seus 

prazeres, fazendo também a gestão do cansaço de uma forma estratégica, poupando-

lhe esforços extras porque ela sabe que literalmente vai lhe faltar ar, e ela quer se 

divertir. Da última vez que eu a encontrei ela tinha ido a um show na noite anterior, ela 

tinha um curso de culinária no dia seguinte, um encontro familiar na sequência e, por 

isso, decidiu estrategicamente ir ao meu encontro de ônibus ao invés de ir a pé para 

não se cansar tanto, resolveu se poupar, “reservar ar” para tudo o que pretendia fazer, 

fazer a gestão daquilo que ela conseguia controlar para desfrutar dos seus prazeres. 

Reconhecendo mais do que qualquer outro avaliador externo suas potências e seus 

limites. Fênix estava atenta, hierarquizava os seus sintomas, representando a vida 

“como potencialmente inesgotável [tornando-se] médica de si mesma” (Biehl, 2008, p. 

443). Profanava o sagrado. 

Fênix se assemelha a uma legião de usuários que inventam suas próprias 

normas, articulam no cotidiano e, a seu modo, diversos saberes e práticas das mais 

diversas fontes – a biomedicina, a religião, a televisão, o google, em conversa com 

amigos, entre outros –, mas prioritariamente pela experiência, traçando modos 

singulares de inventar-se, de cuidar de si. A despeito disso, na relação com os 

profissionais de saúde, frequentemente não são incluídos na coprodução dos seus 

projetos terapêuticos, ignorando esta condição criadora do ser humano e que incide 

diretamente no cuidado. É esta reflexão que iremos aprofundar no último movimento 

desta tese. 
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QUINTO MOVIMENTO: A trama do cuidado: tecendo malhas possíveis 
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14 A AUTOPOIESE COMO DIMENSÃO CONSTITUTIVA DO VIVENTE 
 

A discussão sobre autonomia, como mencionado no 1º movimento, é cara à 

Saúde Coletiva, compõe as necessidades de saúde discutidas por Cecílio (2006), e 

se apresenta como um tema central para a renovação de um modelo de cuidado às 

pessoas com condições crônicas. No decorrer deste trabalho utilizamos diversos 

conceitos e expressões que estão vinculados com a noção de autonomia, como 

usuário fabricador; inteligência prática; autonomia no modo de andar na vida; invenção 

de modos de viver; agir leigo; etc. 

Reconheço que o conceito autonomia não possui uma perspectiva unívoca, 

sendo compreendido inclusive no plural, dada a sua produção em ato e sua 

multiplicidade, que produz dissensos e composição com diferentes modos de vida, 

como possibilidade de resistência à norma, tal como discutido por Avarca (2021). 

Mas neste movimento que encerra a tese, cabe situar que traçarei reflexões 

sobre o conceito de autonomia enquanto um conceito-ferramenta. Ele será usado 

como uma espécie de ancoragem que auxiliará na compreensão da discussão que 

será empreendida no decorrer destes capítulos, a partir da perspectiva da Biologia do 

Conhecimento de Maturana e Varela (1995), que forjaram o conceito de Autopoiese 

na década de setenta. Fazer uso deste conceito a partir da perspectiva destes autores 

é também uma forma de retornar às bases biológicas, sustentação da prática 

biomédica, no intuito de demonstrar que mesmo sob a perspectiva da unidade mínima 

do vivo, que é a célula, a vida é uma potência autocriativa e, portanto, não faz sentido 

analisá-la e consequentemente, operar sobre ela, numa perspectiva objetificante e 

estática. Mesmo durante a internação, como pudemos vislumbrar no 2º movimento, à 

revelia de uma organização prescritiva e vigilante, o usuário fabrica outras rotas, 

produz linhas de fuga, age para atender suas necessidades que as equipes não 

conseguem prover, em virtude de suas prescrições homogeneizantes, ousamos dizer, 

até universalizantes. 

O conceito autopoiese foi utilizado inicialmente como uma noção científica, mas 

foi extrapolado para outros domínios, como as ciências da Cognição e para a Filosofia 

Contemporânea (Kastrup, 1995). Para Maturana e Varela (1995), o que caracteriza o 

ser vivo é a autopoiese, compreendida enquanto uma dinâmica autocriativa, produtora 

de autonomia em todos os sistemas vivos, o que faz com que estes sistemas criem 

para si a sua própria dinâmica de existir. Para estes autores, a vida é definida a partir 
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de um certo modo de organização próprio do que é vivo, e é a organização, não a 

estrutura54, que substantiva a vida, ou seja, é a relação entre os componentes 

produzida a partir de uma processualidade que constitui a dinâmica de organização 

da vida. 

Sendo assim, a autopoiese é caracterizada como uma experiência vital de 

criação de si mesmo a partir de normas que os sistemas vivos criam para si, dotadas 

de intencionalidade, em uma contínua e incessante rede de relações.55 

Maturana e Varela (1995) examinaram a organização da célula e usaram como 

exemplo a membrana celular para defenderem o limite indecidível entre o que é 

produto e o que é produtor. Dito de outra maneira, o que separa a célula do meio é 

produzido pela própria célula, não existe um fundamento, um dentro e um fora. “O ser 

e o fazer de uma unidade autopoiética são inseparáveis, e esse constitui seu modo 

específico de organização” (Maturana, Varela, 1995, p. 89). Extrapolando para 

sistemas complexos como o ser humano, podemos dizer analogamente que o eu e o 

mundo surgem juntos, são coemergentes graças ao efeito desta relação. 

A biologia do conhecimento de Maturana e Varela faz um diálogo próximo com 

a filosofia da diferença de Deleuze e Guattari, daí a semelhança das formulações de 

Maturana e Varela e a citação sobre Deleuze que inaugurou a sessão anterior deste 

quarto movimento. Se para os primeiros a unidade mínima do vivo é a célula, para 

Deleuze é o agenciamento56; ambas se caracterizam por uma dinâmica interativa que 

produz a si e ao mundo: a vida é uma potência de se agenciar. 

Deleuze e Guattari interessaram-se pelo processo de autocriação característico 

da autopoiese, destituído de qualquer instância criadora fundante (Kastrup, 1995), o 

que aproxima o processo de autocriação ao conceito de imanência discutido por esses 

autores, como “a inexistência de uma instância exterior de produção, a 

inseparabilidade entre causa e efeito, produto e produção, sujeito e objeto, e 

 
54 A estrutura corresponde aos componentes de um sistema, suas qualidades materiais. A estrutura 
para Maturana e Varela (1995) se diferencia entre os seres vivos que possuem formas diferentes, mas 
com a manutenção do mesmo tipo de organização. 
55 Para Kastrup (1995): “[...] é possível distinguir na ideia de autopoiese duas dimensões. A primeira 
científica, diz respeito a sua encarnação nos seres vivos, em indivíduos concretos cuja existência tem 
na morte biológica seu limite. A segunda dimensão, filosófica, refere-se ao fato de que há vida no vivo, 
definindo vida como potência, impulso de auto-criação, cujo resultado imprevisível não assegura sua 
manutenção como sistema ser vivo” (Kastrup, 1995, sem paginação). 
56 [...] “o indivíduo (...) não é uma forma originária evoluindo no mundo como em um cenário exterior ou 
um conjunto de dados aos quais ele se contentaria em reagir: ele só se constitui ao se agenciar, ele só 
existe tomado de imediato em agenciamentos” (Zourabichvili, 2004, p. 9). 
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sobretudo a ontologia da imanência, a indissociabilidade entre o pensamento e o ser” 

(Kastrup, 1995, sem paginação). 

Maturana e Varela (1995) chamaram de clausura operacional, a 

impossibilidade de se determinar causas externas para as experiências57, conceito 

central para a compreensão da autonomia, que indica um processo circular fechado 

do sistema vivo que determina suas próprias condições, mas com constante interação 

com o meio. Por ser fechado, o sistema não é determinado pelo meio, mas também 

não é isolado dele, não é alheio ao que é externo a ele, existindo uma dinâmica de 

transformação, de processualidade com interações permanentes com o meio. 

Esta visão de transformação de Maturana e Varela contrapõe-se à ciência 

clássica que pressupõe relações invariantes e independentes dos organismos 

(Kastrup, 1995). Para eles, ao contrário desta perspectiva científica, a autonomia não 

é sinônimo de independência. E esta é uma questão importante para pensarmos no 

cuidado em saúde e já sinalizada durante a discussão da narrativa de Fênix, quando 

foi apontado que seu protagonismo não pode ser confundido com autogestão, o que 

no caso dela tinha como efeito uma “vida que não vinha ao caso”. 

Nas interações com o meio, o sistema vivo não opera por meio de instruções e 

sim a partir de perturbações, uma perturbação recíproca (Maturana; Varela, 1995), e 

o modo como esta perturbação acontecerá depende da própria organização do 

sistema vivo. Essas perturbações recíprocas provocam transformações em ambos, 

organismo e meio. 

Esta afirmação de Maturana e Varela de que não é através de informações 

unidirecionais, de instruções externas, que o sistema vivo sofre transformações, visto 

que o que o afeta está relacionado ao modo como ele próprio se organiza, é 

particularmente interessante para refletirmos sobre as práticas de saúde. Um exemplo 

é a expectativa das equipes de saúde quanto às orientações e prescrições produzirem 

como efeito mudanças no estilo de vida dos usuários após uma internação hospitalar. 

Se não existe algo externo ao sistema vivo que o determina de fora e o que faz 

sentido para o ser vivo depende dele próprio, do modo como ele se organiza, apostar 

incisivamente na transmissão de informações para que o usuário mude 

comportamentos, a fim de conseguir como resultado uma melhora na qualidade de 

 
57 Para Maturana e Varela (1995, p. 131): “[...] as mudanças que resultam da interação entre o ser vivo 
e seu meio são desencadeadas pelo agente perturbador, mas determinadas pela estrutura do sistema 
perturbado. O mesmo vale para o meio: o ser vivo é uma fonte de perturbações, e não de instruções”. 
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vida, carece de sentido e efetividade. Como consequência, é comum ouvirmos de 

equipes de saúde que os usuários não seguem as orientações, não aderem ao 

tratamento, não seguem as normas. 

Da mesma forma, mesmo que haja um instituído altamente racionalizador das 

práticas de saúde, com protocolos, fluxos, regras e treinamentos predefinidos, os 

profissionais da saúde encontram brechas e agem também de forma compatíveis com 

seu modo de organização próprio, o que pudemos observar na forma como manejam 

a Classificação de Risco de Manchester, por exemplo, apresentado no segundo 

movimento. Imaginar que deixar os profissionais “informados” sobre como agir é 

suficiente para mudança de suas práticas é apostar equivocadamente em um 

“trabalhador moral”, como discutido por Cecílio (2007a). 

Retomando a discussão sobre as perturbações recíprocas entre os sistemas 

vivos e o meio, Maturana e Varela (1995) defendem que havendo reciprocidade e 

consistência nessas perturbações, de modo condizente com a continuidade da 

autopoiese ou estabilidade na forma com que meio e organismo se interagem é 

possível dizer que há um acoplamento estrutural.58 

Um outro conceito importante para a teoria da autopoiese é o de adaptação, 

entendida por Maturana e Varela como um efeito da conservação da autopoiese. 

 
A manutenção dos organismos como sistemas dinâmicos em seu meio 
depende de uma compatibilidade entre os organismos com o meio, o que 
chamamos de adaptação. Se, por outro lado, as interações do ser vivo com 
seu meio tornam-se destrutivas, desintegrando-o ao interromper sua 
autopoiese, consideramos que o ser vivo perdeu sua adaptação. A 
adaptação, portanto, é uma consequência necessária do acoplamento 
estrutural da unidade com o meio, e portanto, não deveria surpreender 
(Maturana; Varela, 1995, p. 137). 

 

Deste modo, a adaptação não é prescrita, não acontece a partir de normas 

externas ao organismo. Com uma concepção contrária à ideia hegemônica de que é 

o organismo que se adapta às normas do meio, Maturana e Varela defendem que a 

adaptação é um efeito de um organismo que produz suas próprias normas. Ou seja, 

se o organismo existe e é viável, ele está adaptado. Assim sendo, perde o sentido a 

 
58 Nas palavras dos próprios autores: “Desde de que uma unidade não entre numa interação destrutiva 
com seu meio, nós, como observadores, necessariamente veremos entre a estruturado meio e a unidade 
uma compatibilidade ou comensurabilidade. Existindo tal compatibilidade, meio e unidade atuam como 
fontes mútuas de perturbações e desencadeiam mudanças mútuas de estado, num processo contínuo 
que designamos com o nome de acoplamento estrutural (Maturana; Varela, 1995, p. 133). 
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distinção entre o mais ou o menos adaptado, porque este é um ponto de vista do 

observador, de quem olha de fora, não considerando a história de transformações 

recíprocas de organismo e meio. E, como veremos mais adiante, as narrativas de vida 

de Barco, Senhor Máquina e Fênix demonstram essa perspectiva de adaptação. 

A adaptação nesta perspectiva autopoiética não é uma otimização do vivo, é o 

seu “motor” e a sua condição. Para Maturana e Varela (1995, p. 146) “[...] não há 

sobrevivência do mais capaz, há sobrevivência de quem é capaz. Tratam-se de 

condições necessárias que podem ser satisfeitas de muitas maneiras, e não de 

otimização de algum critério alheio à própria sobrevivência”. 

Esta concepção de adaptação e conservação da vida pode ser relacionada com 

a ideia de saúde e normatividade vital formulada por Georges Ganguilhem (1982). O 

conceito de normatividade vital parte deste pressuposto autopoiético: a invenção de 

normas a partir da perspectiva do próprio ser que vive. As formulações de Ganguilhem 

oportunizam colocar a discussão da autonomia no campo da saúde, no campo do 

cuidado, se desdobrando enquanto um paradigma de cuidado e é isto que 

discutiremos a seguir. 
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15 A VIDA COMO POTÊNCIA DE CRIAÇÃO: REORIENTANDO OS 
CONCEITOS NORMAL, PATOLÓGICO E SAÚDE 

 

O campo da saúde circunscreve suas intervenções a partir da delimitação da 

doença. A identificação antecipada de anomalias por meio de análise genética e a 

definição das condutas de risco para o controle das enfermidades aponta para a 

perpetuação deste objeto de intervenção da medicina – a doença – e para o conceito 

de saúde vinculado à noção de normalidade que tem sido utilizado pelos profissionais 

de saúde para a definição de suas condutas terapêuticas (Caponi, 2003). Como 

aponta Bezerra Jr (2006, p. 91) “A clínica é um campo onde a demarcação entre saúde 

e doença é o ponto de partida e a bússola que orienta a ação terapêutica, e a 

referência em relação à qual os resultados terapêuticos são avaliados”. 

Porém, o parâmetro que distingue o que é normal e o que é patológico definido 

e naturalizado a partir de um ponto de vista externo, desconsiderando as discussões 

sobre a condição autopoiética do ser vivo discutida anteriormente, comumente torna 

os profissionais de saúde em “agentes de um processo crescente de medicalização 

da existência e patologização do normal” (Bezerra Jr, 2006, p. 92), numa visão 

ortodoxa. Esta discussão é ainda mais sensível quando pensamos o cuidado para 

pessoas com condições crônicas, como é o caso de Barco, Senhor Máquina e Fênix, 

cuja cronicidade tem como característica uma condição de longa duração, o que pode 

fixá-los em um estado patológico permanente, independente das saídas que estas 

pessoas encontram, a partir de sua autocriação, para manterem-se saudáveis com e 

para além da condição crônica. 

A identidade do “doente crônico” homogeneíza o que seria a experiência desta 

condição. A noção de autopoiese e subjetividade possibilita pensar o processo do 

adoecimento e restabelecimento de um modo saudável de viver agenciado pelo meio, 

pelo que acontece na vida. Méllo (2018, p. 74) faz uma discussão similar ao afirmar a 

“doença, saúde e corpo, como sendo acontecimentos sociais e históricos variáveis, 

co-construídos pelas práticas médicas”. Essa perspectiva foi o motivo principal da 

adoção do termo condição crônica em vários momentos deste estudo intercambiando 

com o termo doença crônica, no sentido de destacar a saúde dos usuários, mesmo 

lidando com um processo de adoecimento crônico. 

Ao contrário do que demonstram Maturana e Varela (1995) sobre o que define 

o vivo, que é sua organização em autoprodução, a medicina, como vimos, se alinhou 
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à ciência moderna e à mecânica clássica, respaldando sua prática em uma concepção 

universalista, essencialista e de comparação com máquinas para a descrição do 

funcionamento do organismo vivo. Ao adotar a metáfora de máquina universal 

(Bezerra Jr, 2006) mobiliza um certo modo da medicina interagir com seu “objeto”.59 

Esta tendência guiou a concepção hegemônica de normal e patológico que 

define o normal como aquilo que é objetivamente mensurável como mais prevalente, 

estatisticamente mais constante e frequente em uma dada população e o patológico 

como aquele que apresente desvio desta curva normal, questão discutida na sessão 

de análise da narrativa do Senhor Máquina. Mas Canguilhem (1982) aponta que o 

conceito normal comporta também uma concepção valorativa do termo, que se refere 

àquilo que é considerado desejável em uma determinada sociedade. 

Como discutido anteriormente, todo organismo vivo age a partir de 

intencionalidades e de valores, que pressupõe uma capacidade de estabelecer 

relações, de comparar contextos, de escolher, intencionando o fortalecimento da vida 

(Safatle, 2015). O normal na perspectiva canguilheniana parte de um outro 

pressuposto: “é normal porque é normativo, ou seja, é capaz de criar novas normas 

de funcionamento sempre que isto se fizer necessário para a preservação ou 

ampliação do estado de saúde do organismo” (Bezerra Jr, 2006, p. 98). 

O conceito de normatividade vital, cunhado por Canguilhem (1982), enquanto 

um termo substituto de normalidade, reorienta o termo norma dotando-o de uma 

capacidade transitiva, uma capacidade de entrar em movimento, de mudar 

continuamente de norma, um funcionamento autopoiético. A normatividade vital está 

presente na saúde e na doença, porém algumas normas que o indivíduo produz para 

si obstaculizam a plasticidade da vida e é isso que Canguilhem chama de patológico. 

 
Tomar o normal como normativo implica, assim, definir o patológico não como 
um desvio em relação a um padrão objetivamente definido, mas como uma 
expressão de uma potência normativa constrangida, uma resposta criativa 
mas ‘infeliz’, não tão bem sucedida quanto a norma saudável, às injunções 
da vida no meio em que o ser vivo se encontra (Bezerra Jr, 2006, p. 101). 

 

Um pressuposto para Canguilhem e para a discussão que estamos traçando 

no decorrer desta investigação é que a doença deve ser compreendida “como um 

acontecimento que diz respeito ao organismo vivo encarado em sua totalidade” 

 
59 Esta concepção de separação entre sujeito e objeto é oposta ao que temos defendido neste estudo. 
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(Safatle, 2015, p. 346). Isto é, quando uma pessoa é acometida por uma doença, não 

são apenas órgãos e funções que são comprometidos, mas todo o seu processo vital, 

portanto, não é passível de redução a mensurações quantitativas por médias e 

frequências analisadas isoladamente, como também são insuficientes intervenções 

terapêuticas pautadas na análise isolada do órgão ou função que apresenta algum 

tipo de comprometimento. 

A definição sobre o que é normal ou patológico se dá a partir de uma relação 

em que o organismo estabelece com o meio. “É neste universo relacional – a partir do 

qual um se constrói por referência ao outro – que se pode dizer que há um 

acoplamento entre ambos favorável (saúde) ou desfavorável (doença) à estabilidade, 

fecundidade e variabilidade da vida” (Bezerra Jr, 2006, p. 104). Desta forma, o que 

ocorre na doença é uma variação qualitativa: estar doente produz uma mudança 

global na conduta de vida dos seres humanos, com o surgimento de um novo modo 

de vida que por vezes implica em perda de liberdade, restrição da vida, de uma 

sensação de impotência. Implica sofrimento. 

 
De fato, a clínica procura, através de noções anatômicas, fisiológicas ou 
neuronais, determinar a realidade da doença, mas essa realidade, a clínica 
só a percebe através da consciência de decréscimo da potência e das 
possibilidades de relação com o meio, consciência esta veiculada 
primeiramente pelo sujeito que sofre (Safatle, 2015, p. 347). 

 

Sendo assim, mesmo que os médicos reduzam a sua clínica aos sintomas 

físicos expressos pelo usuário, o sofrimento imposto pela diminuição da sua 

capacidade normativa acompanha este usuário na consulta, seja em Hospitais de 

Urgência e Emergência (HUE), como o Hospital Porto, ou em qualquer outro 

equipamento de saúde, e é este sofrimento que estabelece a fronteira entre o normal 

e o patológico ou, mais precisamente, que informa sobre o estado da doença. Mas o 

que pudemos perceber com a discussão das narrativas, em particular de Senhor 

Máquina e Fênix, é que os profissionais de saúde têm apresentado pouca 

disponibilidade ou condição para a escuta do sofrimento dos usuários, mas que, 

apesar disto, eles se reinventam permanentemente, expressão de sua condição 

autopoiética. 

Um sofrimento inscrito em seu corpo subjetivo, que escapa a medições como 

apontado por Canguilhem (1982), mas que não se opõe ao conhecimento biomédico. 
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O corpo subjetivo não é o oposto do saber científico, um não representa a 
alteridade radical do outro. Pelo contrário, o corpo subjetivo precisa desses 
saberes que lhe indicam e sugerem uma série de artifícios úteis à sua 
sustentação (Caponi, 2003, p. 60). 

 

Assim sendo, não pretendo com esta discussão relativizar a doença, nem 

mesmo subtrair a importância do saber biomédico, mas apontar para uma outra 

perspectiva do adoecimento e concepção de saúde que busque ampliar o olhar do 

profissional de saúde a partir do reconhecimento sobre a pessoa que sofre, assim 

como sua capacidade de autocriação. Colocar na centralidade o seu modo de vida, 

para assim potencializar as ações de cuidado, com o uso do conhecimento acumulado 

da biomedicina, mas principalmente para além dele, incluindo o conhecimento 

acumulado pela pessoa, um conhecimento encarnado sobre a doença e, 

principalmente, sobre si. Profanar o sagrado e assim produzir um entre, onde a própria 

biomedicina e a saúde coletiva sejam parte desse cuidado e não o todo. 

A definição sobre a doença, e, portanto, a construção de um projeto terapêutico, 

só é realmente plausível quando analisada singularmente e enunciada em primeira 

pessoa, pois a avaliação de sentir-se doente é intrínseca, uma vez que somente o 

indivíduo é capaz de conhecer o momento exato em que a doença começa. Momento 

este que marca a insuficiência na criação de novas normas para fazer face aos 

desafios que o meio lhe impõe. “O patológico só começa quando é reconhecido como 

tal pela consciência marcada pela experiência da doença” (Safatle, 2015, p. 347). 

Esta perspectiva reposiciona os critérios de definição do adoecimento e 

possibilidades de cuidado ao colocar no centro da reflexão “a mudança de qualidade, 

a alteração de valor vital que a doença impõe e que o indivíduo reconhece como 

limitação à sua existência” (Bezerra Jr, 2006, p. 95). Ao relembrarmos as histórias de 

Senhor Máquina e Fênix, é possível identificar que a centralidade do sofrimento 

apresentado por eles está justamente na diminuição da capacidade normativa imposta 

pela doença, no decréscimo da potência percebida por eles que incide em suas 

relações com o meio, limitando suas existências. 

Senhor Máquina quando descobriu a IRC teve muita dificuldade em aceitar as 

restrições impostas pela doença e pelo uso contínuo da hemodiálise, um sofrimento 

que passava pela percepção de uma vida contrariada, a perda da vida que conhecia 

até então (Canguilhem, 1982). Ele não queria “ficar vivo por viver”, reforçando o que 

estamos discutindo de que a vida não se limita a uma função de nos mantermos vivos, 
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a vida é uma potência de criação. Esta passagem de Senhor Máquina demonstra a 

sua dificuldade inicial em instituir novas normatividades diante da experiência da 

doença que, longe de ser uma anormalidade, está inclusa na experiência do vivo. 

Para Safatle (2015, p. 353) “[...] a doença aparece necessariamente como 

fidelidade a uma norma única. Ela é o nome que damos a uma norma de vida que não 

tolera desvio algum das condições em que é válida”. Senhor Máquina tinha dificuldade 

em aceitar que ele não teria a saúde perdida de volta e se fixava na referência de seu 

estado anterior de saúde, mesmo sabendo que não conseguiria alcançá-lo e, 

justamente por isso, sentia-se impotente, restrito e sucumbido diante desta 

modificação da vida imposta pelo adoecimento. Mas, ao cabo e ao fim, incorporou a 

máquina à sua vida e em seu processo autopoiético reinventou a sua existência. 

Mas não são apenas os usuários que buscam o retorno a esta saúde perdida. 

O modelo hegemônico de atenção à saúde normatiza o viver a partir de prescrições 

rígidas, induzindo o outro a viver em um meio estreitado (Bernardes, Marques, 2016), 

intencionando o restabelecimento da saúde, a volta a um estado normal. A metáfora 

da máquina, mencionada anteriormente, que precisa ser consertada, utilizada de 

forma corriqueira pelos profissionais de saúde, é exemplar desta concepção 

cartesiana – ortodoxa – que ignora a mutação constante do meio e a condição 

autopoiética dos indivíduos. 

 
[...] a vida não conhece reversibilidade, embora ela admita reparações que 
são inovações fisiológicas [...] A nova saúde não é a saúde de outrora, nem é 
a recuperação de determinações normativas anteriores. Mas o mais 
importante, ela é indissociável de uma compreensão renovada do que 
significa ‘seguir a norma’ (Safatle, 2015, p. 353). 

 

Com a experiência da doença, Senhor Máquina parece ter encontrado formas 

de ampliação da sua capacidade de recriar um equilíbrio possível com o meio e 

também consigo, alternando entre as restrições e a adoção de novas normatividades, 

que incluiu transgressões às normas impostas. Como ele diz: “se for muito certinho a 

pessoa se entrega; vive por viver”. 

A capacidade de tolerar a variação das normas, “de ultrapassar a norma que 

define o normal momentâneo” (Safatle, 2015, p. 352) e, principalmente, criar novas 

normas diante dos desafios do meio é justamente o ponto central do que Canguilhem 

(1982) considera saúde: “a possibilidade de enfrentar situações novas, pela margem 

de tolerância (ou segurança) que cada um possui de enfrentar e superar as 
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infidelidades do meio” (Caponi, 2003, p. 61). Ao contrário da visão universalizante, 

idealizada e moral compartilhada de forma hegemônica no campo da saúde e que 

incide no modo como estes profissionais fazem as ofertas assistenciais antes, durante 

e após uma internação hospitalar. 

Portanto, a intervenção dos profissionais de saúde não deveria centrar-se na 

busca pelo restabelecimento de uma normalidade perdida, até porque, como vimos, 

não existe um ponto de retorno, mas sim partir da experiência de sofrimento da pessoa 

acometida por um adoecimento e apoiá-la na ampliação da sua capacidade de 

produzir novas normas para si que restabeleça o equilíbrio, sempre precário e 

singular, entre pessoa e meio. Uma relação passível de riscos; riscos estes que fazem 

parte da saúde, alguns deles que podem e precisam ser evitados, e a intervenção dos 

profissionais de saúde devem se concentrar justamente aí, enquanto outros são 

intrínsecos a existência humana. 

Para Caponi (2003): 

 
[...] é preciso pensar em um conceito de saúde capaz de contemplar e integrar 
nossa capacidade de administrar de forma autônoma esta margem de risco, 
de tensão, de infidelidade, e por que não dizer, de ‘mal-estar’, com que 
inevitavelmente devemos conviver (CAPONI, 2003, p. 68). 

 

Saúde é, assim, uma potência vital que possibilita a pessoa adoecer e 

recuperar-se, até porque, conceber a saúde como algo absoluto não é possível. A 

saúde não é um ideal a ser alcançado, é um processo, aberto aos riscos inerentes a 

esta condição de vivo e mortal. 

Fênix se apresentava com esta potência e flexibilidade na constituição de novas 

normas. Não se reconhecia como doente. Ela tinha saúde na forma como Canguilhem 

(1982) a entende, pois conseguia manejar sua condição crônica com novas 

normatividades que incluía fazer a gestão dos riscos, a gestão do cansaço para 

usufruir dos seus prazeres. Ela conseguia inventar novos modos de viver mesmo 

diante do adoecimento, ela não se deixava imobilizar. Mas poderíamos nos perguntar: 

Então por que ela morreu? É importante compreendermos que nesta perspectiva 

defendida por Ganguilhem (1982) saúde não significa longevidade ou imortalidade. 

Mas, levando em consideração sua história, a sua morte sobretudo é a expressão das 

nossas insuficiências, fracasso do nosso modelo de atenção que convencionamos 
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chamar de cuidado, mas o que concretamente observamos particularmente na 

narrativa de Fênix foi um descuidado, onde sua vida “não veio ao caso”. 

Sendo assim, trazer esta discussão para o movimento que encerra esta tese 

tem como intenção alertar que: enquanto insistirmos em operar um modelo de 

tratamento ao sintoma como se fosse cuidado, não conseguiremos de fato cuidar das 

pessoas e principalmente daquelas com condições crônicas; enquanto 

compreendermos o organismo a partir da “máquina universal” e não singularizarmos 

o cuidado assumindo a centralidade da experiência dos usuários e incluí-los como 

coprodutores da sua própria saúde não conseguiremos cuidar. É preciso profanar o 

sagrado, os usuários agem e de alguma forma sabem disto, e retomam para si o que 

sempre foi dos humanos: a necessidade e a produção do cuidado. E, por último, 

também intencionei reforçar, tal como apontado no segundo movimento, que o HUE é 

pra onde vão os usuários, não necessariamente quando estão na classificação 

biomédica de risco à vida, mas quando desequilibram a sua normatividade vital e/ou 

se veem diante de ameaças existenciais e se não considerarmos isso, se não 

incluirmos o sofrimento, ampliando nossa compreensão e nossas ofertas, podemos 

ter muitas reinternações que não precisariam haver e continuaremos sem entender o 

porquê elas acontecem. 
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16 VALORIZANDO A EXPERIÊNCIA E O QUE NELA SE IMPÕE EM 
ALTERIDADE 

 

Durante este estudo temos discutido o quanto a experiência, muito além dos 

sintomas isolados expressos pelos usuários, é central nos processos de adoecimento 

e o quanto esta experiência deve estar no foco das ações de cuidado. Neste momento 

torna-se relevante adensarmos a discussão sobre a experiência e para isso utilizarei 

a compreensão sobre a experiência proposta por Varela (1994), que está vinculada à 

teoria da Enação. 

Não tenho a pretensão de abordar extensivamente esta teoria, mas apontar 

algumas questões centrais no que se refere à experiência, que é uma das dimensões-

chave da enação. Um dos significados da palavra enação é fazer emergir. É uma 

teoria que trata da vida produzida em coemergência com o mundo. A enação retoma 

a noção de autopoiese discutida anteriormente, mas versando sobre o entendimento 

da cognição em seu caráter criativo e ativo, a partir da experiência, concebendo a 

inseparabilidade entre ser, saber e fazer. Esta concepção contrapõe-se ao modelo 

hegemônico da representação, na afirmação de que o mundo não está dado, ou seja, 

não existe um mundo “lá fora” que o sujeito vai captar. 

 
Conhecer corresponde, segundo esse conceito, a um ato pragmático de 
criação de si e de mundo. É um processo ativo justamente porque há 
autoprodução. Para retomar a formulação de Varela, conhecer equivale a 
construir, a inventar o mundo, em vez de representá-lo (Passos, 2020, p. 51). 

 

Sendo assim, viver é necessariamente conhecer e este conhecimento se 

produz na experiência que, por sua vez, é relacional. Esta é uma questão importante 

tanto do ponto de vista da pesquisa, pois esta perspectiva reforça a não existência de 

uma neutralidade e separação entre sujeito e objeto, já que eles coemergem a partir 

da experiência; quanto do ponto de vista do cuidado, apontando para o fato de que o 

cuidado não existe em si mesmo, o cuidado coemerge a partir da relação, portanto, é 

múltiplo. Além disso, também alerta que o conhecimento que o usuário produz sobre 

sua vida, sua doença e o modo de cuidar de si se assenta na sua experiência de 

vivências singulares, mas também na experiência que emerge em relação, que o 

produz como sujeito, e aí mora o desafio, mas também a oportunidade do cuidado. 

A concepção de Varela (1994) de que a cognição está situada em um plano 

relacional atribuída à experiência nos convoca a pensar na experiência para além 
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daquela pertencente ou isolada no indivíduo. A dimensão subjetiva como as 

motivações, histórias de vida, sentimentos, lembranças, não é toda a experiência. A 

experiência é ancorada no corpo e por coemergência, apontando para um 

entendimento impessoal da experiência, pois ela se dá na relação. 

A compreensão da coemergência tem consequências práticas para o cuidado 

em saúde. Uma delas é: se não há um ser humano preexistente, se a constituição do 

sujeito surge em coemergência com as experiências e se estas são possíveis a partir 

da relação com o mundo, não faz sentido imaginar o usuário como um objeto de 

projeções predefinidas, em que o profissional de saúde apenas aplica técnicas 

igualmente predefinidas através de protocolos, tão próprias à biomedicina e muitas 

das ações de gestão da clínica, sem levar em consideração as suas experiências. 

Como também não é possível pensar e julgar os profissionais de saúde em um agir 

isolado, ele também se forja na experiência, é atravessado pelas instituições, por sua 

classe social, por seus territórios existenciais. 

É importante não cair na falácia e no reducionismo de um olhar binário sobre 

esta problemática – bom ou mau; certo e errado –, o que pode incorrer em uma 

acusação e cobrança desproporcional em relação ao profissionais de saúde.60 Os 

fenômenos sociais são complexos – e atravessam tanto os usuários quanto os 

profissionais –, e o modelo de atenção é insuficiente e não está desenhado para de 

fato apoiar as equipes e ofertar ferramentas para o cuidado, onde protocolos e 

equipamentos se mostram insuficientes. 

É claro que as tecnologias duras e leve-duras dos profissionais de saúde são 

importantes e em muitos casos necessárias, o problema é o profissional entender que 

tais tecnologias são suficientes para o cuidado. Alinho-me ao posicionamento de 

Baduy et al. (2016): 

 
A tensão que apontamos é a que aparece quando há um enrijecimento da 
nossa visão sobre o outro, quando o trabalhador e a equipe por vezes não 

 
60 Ao discorrer sobre o conceito do trabalhador moral Cecilio (2007, p. 350) afirma que: “Trabalhador 
de saúde que vê sua autonomia ameaçada por mecanismos sutis (ou nem tão sutis) de captura, 
uniformização e padronização, não poderá, de forma verdadeira, contribuir para o fortalecimento da 
autonomia daquele de quem cuida. O trabalhador só poderá entender e, o que é mais importante, 
praticar o conceito de que estar sadio é manter, recuperar ou ampliar a autonomia no modo de 
administrar a vida, na medida em que vivenciar sua própria autonomia, cultivada e amadurecida, a cada 
dia, nas relações concretas que estabelece com os demais atores que constroem a sempre precária 
realidade organizacional. Sua autonomia referenciada, da forma mais plena possível, à autonomia do 
outro - um encontro de autonomias”. 
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conseguem acolher os tantos usuários que existem naquele usuário, nem os 
movimentos que este produz no seu viver (Baduy et al., 2016, p. 222). 

 

Portanto, acionar os automatismos profissionais frente a um objeto dado, no 

caso os usuários, se desconecta com a perspectiva autocriativa, de produção 

coemergente da vida. 

Um outro ponto importante diz respeito à produção de sentidos. É a partir da 

experiência que emergem os sentidos, ou seja, os sentidos não são preexistentes a 

partir de um mundo dado e são múltiplos – daí a analogia de Baduy et al. (2016) dos 

muitos usuários dentro de um só corpo –, operam como fios condutores da existência 

e eles não podem ser ignorados na cena do cuidado. 

Barco, por exemplo, produz acoplamento com mundo religioso e sua 

experiência nesta relação produz sentidos que norteiam seu modo de vida, incidindo 

nos recursos que ele prioriza para cuidar-se. Desconsiderar esta experiência e o 

sentido que dela emerge, é perder oportunidades de cuidado. Como diziam Maturana 

e Varela, a magia é tão explicativa para aqueles que a aceitam, quanto a ciência o é 

para quem a prefere (Maturana, Varela, 1995). Por outro lado, acolher tais 

experiências e aquilo que faz sentido para os usuários é assumir a importância da 

alteridade nas relações de cuidado e uma perspectiva menos fragmentada do ser 

humano, reconhecendo-o em sua complexidade e em suas múltiplas dimensões do 

viver. 

O adoecimento pode ser compreendido como um evento perturbador, que 

embaralha os sentidos até então conhecidos, desestabiliza as normatividades e o 

modo de estar no mundo e consequentemente dificulta a criação de normas que 

ajudem a restabelecer a saúde. A produção de novos sentidos na relação com os 

profissionais de saúde torna-se fundamental neste momento, em particular após uma 

internação, como foi o caso de Barco, Senhor Máquina e Fênix, momento no qual os 

usuários precisam compreender e produzir sentido para uma série de condutas que 

precisarão incorporar, dentro das suas possibilidades e ao seu modo, ao seu 

cotidiano, mas as narrativas de vida demonstram uma dificuldade neste sentido, em 

particular a de Fênix. 

Para ela fazia pouco sentido a origem da TEP, uma doença que não é 

largamente difundida – como é, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial etc – e, 

portanto, limita suas possibilidades de troca de experiências com outras pessoas com 

o mesmo problema de saúde, como fizeram Barco e Senhor Máquina. Somado a isso, 
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os médicos não se colocavam como interlocutores para esta compreensão, pelo 

contrário, as justificativas que davam, como a obesidade, para ela não fazia sentido, 

só induzia a culpabilização e o favorecimento da medicalização do corpo. 

Fênix formula hipóteses, consulta o "pai google", produz conhecimento com as 

conexões que consegue, buscando dentro da precariedade de retornos que ela tem dos 

"especialistas" da biomedicina alguma possibilidade de compartilhamento que lhe dê 

pistas ou valide as suas produções. As pessoas não falam claramente para ela o que é 

esta doença, as suas causas e o que se deve fazer para ela se cuidar. Existe uma 

ameaça à vida que paira, a equipe de saúde alerta: É grave! Mas sem apoio para que 

ela consiga produzir sentido que lhe ajude a potencializar sua capacidade normativa, 

sem um projeto terapêutico claro que ela pudesse coproduzir. Ela vai fabricando, a partir 

do seu agir leigo, um mapa de cuidado que não dá conta de lidar com todas as suas 

necessidades. Na sua solidão, ela foi construindo o que foi possível, mas quantas Fênix 

não conseguem, por falta de um agir leigo operante, nem isso? 

A premissa da inseparabilidade do ser, fazer e conhecer foi importante para 

reparar um certo equívoco de análise que estava sendo construído a partir da narrativa 

de Fênix, em virtude da minha implicação enquanto profissional de saúde que produz 

um certo ponto de vista, e que demandou mais um processo de análise de implicação 

durante este estudo. Inicialmente eu e meus orientadores à época sustentávamos que 

Fênix carecia de uma teoria sobre a doença e que isto atravessava negativamente o 

seu cuidado. Uma análise sobreimplicada, de uma formação biomédica que ainda 

habita em nós. Mas a aproximação e compreensão desta premissa enativa, que 

também é uma discussão para a filosofia da diferença de Deleuze e Guattari, me fez 

questionar: Se o conhecer é constitutivo da experiência, não falta a Fênix uma teoria 

sobre a doença. Analisar a falta de algumas informações do ponto de vista biomédico 

como carência é assumir o ponto de vista do observador, retornar a cisão sujeito-

objeto. A dificuldade em compreender algumas dimensões da sua doença do ponto 

de vista biomédico e a dar nome a ela, o que a ajudaria a dar um contorno à 

experiência do adoecimento, é efeito de suas relações com os profissionais de saúde 

e não um ponto de partida. 

Esta discussão sobre o ponto de vista do observador também abre espaço para 

problematizarmos a escolha do termo “agir leigo” para este conceito, utilizado tantas 

vezes ao longo deste estudo. Leigo para quem? Os formuladores deste conceito 

argumentam que a utilização do termo leigo se coloca em contraposição ao saber do 
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especialista, com a capacidade de “produzir um saber assessor” (Cecílio, Carapinheiro, 

Andreazza, 2014, p. 14), porém este agir não age a partir da referência do saber 

especialista, nem opera para assessorar a máquina saúde, mas também não é laico, já 

que suas experiências se produzem para além, mas também a partir da relação ou, se 

preferirmos, do acoplamento com o universo saúde. Se produz no “entre”. 

O chamado agir leigo opera pelos seus próprios termos, a partir de experiências 

que lhe são próprias para lidar com suas necessidades, que podem ser resolvidas 

pelo sistema de saúde formal ou fora dele. O seu agir está em coprodução com o seu 

saber, fazendo desse um saber encarnado. Um agir autopoiético. 

O modo relacional de produzirmos experiências e agir sobre o mundo depende 

de situações contextuais, uma constante produção de sujeito e mundo, cujo processo 

se caracteriza por sua imprevisibilidade intrínseca do cotidiano (Varela, 1994). Diante 

disso, “não lidamos com um universo de significados unívocos, mas com situações 

passíveis de interpretações múltiplas, cujos sentidos que aparecem dependem de 

nossas próprias ações” (Barros, 2010, p. 6). No decorrer da vida, a partir das 

experiências, ocorrem transformações dos pontos de vista, surgem novas 

perspectivas que modificam a maneira de perceber a nós mesmos e ao mundo. 

A história de Senhor Máquina é um exemplo disso, ele sofre uma perturbação 

imobilizante com a descoberta súbita da IRC, o seu mundo perde o sentido, a sua 

própria vida perde o sentido. Com o tempo, com novas experiências – religiosa, com 

a equipe e outros usuários que fazem hemodiálise – novos sentidos foram sendo 

produzidos, novos pontos de vista e uma nova criação de si e de mundo, que abriu 

espaço para uma nova normatividade. 

Se os usuários mudam de pontos de vista, com a possibilidade de surgirem 

novas perspectivas, os profissionais também mudam, isso é próprio do humano, que 

tem em sua condição de produção o primado da relação, e é aí que podemos apostar 

para uma necessária qualificação do cuidado às pessoas com condições crônicas ou 

outras condições e doenças que façam com que os usuários demandem cuidado. 

Valorizar a experiência no que ela se impõe de alteridade demanda uma mudança de 

atitude diante do outro, um ethos. “Estar interessado pelo outro, deixar-se tocar por 

seu universo e reconhecer os laços de codependência que nos constituem tornam-se 

condições para o exercício da autonomia e da criação” (Passos, 2020, p. 65). É sob 

esta perspectiva que vamos tratar no próximo capítulo. 
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17 DE UMA CLÍNICA HETERÔNIMA PARA UM CUIDADO AUTÔNOMO 
 

Iniciamos este último movimento da tese com a discussão de que a norma 

analisada sob a perspectiva do vivo é fundamental para o cuidado em saúde. Discutir 

a norma do ponto de vista extrínseco, tão próprio ao universo da saúde herdeira de 

um modelo biomédico e preventivista, não é um ponto de vista adequado para 

entender o vivo, cuja instauração das suas próprias normas é uma condição 

ontológica devido à sua organização autopoiética. Vimos que o normal não é 

preexistente, ele depende das contingências e vai se modificando, vimos também que 

saúde se caracteriza enquanto um processo e enquanto uma possibilidade de viver 

variações e que, portanto, o cuidado implica numa aposta na capacidade do corpo de 

manejar e sobreviver aos riscos, que são inerentes à vida. Uma aposta na potência 

do outro em exercer o cuidado de si, de criação de mundo na sua medida e segundo 

suas possibilidades (Figueiredo, 2009), o que em absoluto pode se traduzir em 

descuido pela indiferença e/ou omissão de cuidados. 

A captura moralista do cuidado passa pela ideia de conservação, de realizar 

um rigoroso gerenciamento de risco que serve muito mais ao controle e ao 

gerenciamento da população na perspectiva do biopoder, do que propriamente 

benefícios à existência das pessoas consideradas “grupo de risco” – uma 

nomenclatura antiga, mas ainda operante –, grupo em que aquelas pessoas com 

condições crônicas se encaixam. 

O modo como tem sido discutido, por exemplo, o autocuidado, considerado 

importante para estas pessoas, em particular depois de uma internação, passa por tal 

captura moralista e mercadológica quando se coloca na centralidade do autocuidado 

a adoção de um “estilo de vida saudável”, que geralmente é acompanhado por um 

discurso condenatório, como se a pessoa tivesse que dar conta de se cuidar sozinha, 

e individualizador, como discutimos nas narrativas de Barco e do Senhor Máquina. 

Não pretendo aqui julgar se é ou não importante incluir hábitos mais saudáveis 

na vida, mas sim como a produção da assistência biomédica e também a própria 

saúde coletiva, e orientações que delas derivam, tão presentes nos pós-alta, por 

exemplo, realiza prescrições que ignoram os saberes, as possibilidades e os desejos 

dos sujeitos, assujeitando-os em fórmulas prontas sobre como viver. Uma clínica 

heterônima que estabelece normas a partir de uma perspectiva extrínseca ao sujeito. 



196 

 

Partimos do pressuposto de que a busca por longevidade em detrimento dos 

modos de vida não é saúde; subtrair da própria vida a potência de viver não é cuidado 

e, consequentemente, tratar é diferente de cuidar. Compartilhamos da compreensão 

de Franco e Hubner (2020, p. 100) de que “a clínica é instrumento do cuidado” e não 

o cuidado em si. Ela tem potência, salva vidas e é imprescindível no campo da saúde, 

mas tem suas limitações, que se tornam maiores diante da incapacidade dos 

profissionais de saúde de dialogarem com a experiência de vida das pessoas. 

Merhy et al. (2020) evidenciam que no cotidiano da assistência à saúde existe 

disputa entre as forças que operam a clínica e o cuidado. A primeira, baseada no saber 

técnico hegemônico ancorado pela ciência, opera como regime de verdade que 

delimita quais são os saberes legitimados e de quem é a competência da formulação 

dos projetos terapêuticos, uma clínica fragmentada e “deslocada das intensidades do 

viver” (Merhi et al., 2020, p. 77), que pertence “a uns, e não a outros” (Merhi et al., 

2020, p. 78). Já a força do cuidado é marcada por estratégias de apoio que favorecem 

a capacidade de cada um continuar a viver “do modo mais potente e prazeroso 

possível” (Merhi et al., 2020, p. 78) com e apesar da doença. Para estes autores: 

 
O cuidado pertence a todos, não é nem exclusivo da saúde, pois a família, 
amigos, professores cuidam. Portanto, a força-valor cuidado agencia conversas 
e encontros a partir do trabalho vivo em ato, favorecendo a articulação de 
saberes que pertence a molecularidade do mundo da vida e não estão 
aprisionados pela razão instrumental da clínica (Merhy et al., 2020, p. 78). 

 

Esta razão instrumental encarnada nos profissionais de saúde apresenta 

dificuldades em compreender que usuários têm uma potência ontológica de escolher seus 

modos de viver a partir de suas experiências. Mas, ao mesmo tempo, é importante 

reconhecer que [...] “a vida é autônoma sob o ponto de vista da sua gênese, não 

necessariamente sob a perspectiva do seu comportamento atual” (Passos, 2020, p. 61). 

Portanto, a autonomia não é uma propriedade do indivíduo, nem é estanque, é um 

processo. Ela não pode ser reduzida à ideia de independência ou comportamento isolado, 

aos moldes do empreendedor de si, até porque ela se constitui também como “a condição 

da possibilidade de heteronomia” (Passos, 2020, p. 61), e sendo assim, deve ser encarada 

como um desafio, uma prática cotidiana de fomento a processos de autonomização 

produzidos em relação, vinculados ao contexto, levando em consideração a coemergência 

na produção de sentido para todos os envolvidos na experiência. 
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Talvez a nossa formação em saúde, pautada na vigilância e controle, ainda 

referenciada por perspectivas que remontam ao nascimento da clínica e do hospital 

(Foucault, 2011), conforme discutido no movimento 1, nos coloque em uma dificuldade 

em aceitar a falta de controle sobre o outro e, mais ainda, de tomar a posição de se 

ofertar como um apoio, se este apoio fizer sentido para a vida que o outro está 

produzindo para si, e não como um saber que busca resolução para o outro, que 

prescreve o que supostamente é o modo correto de levar a vida, arbitrando o que seria 

melhor para o outro para conseguir preservar a vida, sem levar em consideração a 

complexidade e multiplicidade do seu universo existencial. 

À revelia da onipotência da racionalidade biomédica, os usuários assumem o 

sacrilégio e produzem modos de viver, de cuidar-se, muitas vezes à margem do 

sistema de saúde formal e suas prescrições, fazendo uso de “cuidados paralelos”, 

algumas vezes contraditórios àqueles pretendidos pelos profissionais de saúde e 

acabam utilizando as ofertas do setor saúde, em particular as consultas médicas, em 

momentos de agudização da condição crônica, como mostraram as três narrativas de 

vida, o que pode apontar para o efeito do distanciamento produzido pelo modelo 

biomédico em relação às pessoas que sofrem um adoecimento, com a interpretação 

destas pessoas de que deve-se buscar o serviço de saúde em situações graves e/ou 

agudas, o que é contrário aos princípios que a Saúde Coletiva tem buscado disputar. 

Se a clínica biomédica, com seu tecnicismo objetificante e especialismo redutor 

(Moscheta, 2011), apresenta dificuldades em conceber o usuário em sua 

complexidade e multiplicidade singular, os usuários parecem compreender que para 

cuidar da condição crônica que os acomete é preciso “cuidar da cabeça”, como 

declararam Barco, Senhor Máquina e Fênix. Eles trazem no corpo o saber da 

experiência, compreendendo que mente e corpo não se separam. Seus corpos 

subjetivos (Canguilhem, 1982; Caponi, 2003) contrapõem-se a um corpo ideal, 

normatizador e simplificado do saber biomédico. 

Para exercer o cuidado é preciso assumir a posição de se colocar ao lado da 

experiência do outro e não acima dela, incluindo o ponto de vista de quem experiencia 

e produz conhecimento sobre si a partir da experiência. Este é um pressuposto 

fundamental para o cuidado. 

Ao nos aproximarmos da experiência do usuário, percebemos que ela é portadora 

de alteridade e sabedoria, de modo que o agir profissional não pode se reduzir a fórmulas 

instituídas e automatizadas, com a primazia das tecnologias dura e leve-dura; ou que o 
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saber sobre o corpo está sempre a favor do médico. No entanto, frequentemente, o saber 

dos usuários não é reconhecido nem por eles próprios, desautorizados que são histórico 

e socialmente por esse saber-poder biomédico. O desafio, portanto, é criar estratégias de 

inclusão e fomento do protagonismo do usuário no seu processo de cuidado (Passos, 

2020). Acessar a força da alteridade dos usuários a partir de seus saberes corporificados, 

do seu agir autopoiético, é uma forma de quebrar os automatismos e de produzir um 

reposicionamento das relações na saúde. Reposicionar os usuários como participantes 

de um processo de conhecimento significa, portanto, reposicionar a prática de cuidado. 

Isto não significa que os profissionais de saúde, em particular os médicos, 

tenham que renunciar aos seus conhecimentos, mas sim à sua posição hierárquica 

nas práticas de saúde. Trata-se de um outro tipo de relação, onde o médico não deve 

impor-se ao corpo subjetivo e ao saber dos humanos. Nos alinhamos com a afirmação 

de Caponi (2003) de que: 

 
[...] é preciso que o saber médico se disponha a aceitar que cada um de nós 
o instrua sobre o que ‘somente eu estou capacitado a dizê-lo’. Um bom 
médico será, então, aquele que possa auxiliar na tarefa de dar o sentido que 
para cada um não é evidente, a este conjunto de sintomas, que, de maneira 
solitária, não se consegue decifrar. Um verdadeiro médico, dirá Canguilhem, 
será aquele que aceitar ser um exegeta, um tradutor, mais do que um 
conhecedor (Caponi, 2003, p. 60). 

 

Barros (2020), propõe o conceito de Cuidado Emancipador como um modelo de cuidado 

que visa deslocar o poder para aqueles que experimentam o processo de saúde-doença-

cuidado61 ou ao menos produzir uma maior simetria entre os usuários e os profissionais de 

saúde, capaz de produzir maior autonomia e menos heteronomia. Para este autor: 

 
[...] a capacidade transgressora, que expande as fronteiras da alienação 
individual e coletiva, também é relacional e pode ser construída em ações 
pedagógicas. Assim, as ações de cuidado podem ser compreendidas como 
ações pedagógicas e podem se transformar em ações emancipadoras se 
derem suporte aos experientes para construírem autoconfiança, autoestima 
e autoridade interna, para a tomada de decisões em relação ao processo de 
saúde-doença-cuidado (Barros, 2020, p. 230). 

 

A almejada simetria destacada por Barros (2020) não cancela a diferença entre 

profissional de saúde e usuário, ou busca homogeneizar os saberes, pelo contrário, 

ela se faz possível justamente pelo reconhecimento e valorização da diferença, em 

 
61 Este autor adota a nomenclatura experientes ao invés de usuários ou pacientes, em referência ao 
estudo de Andrade e Maluf (2017). 
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uma relação em que ambos, trabalhadores e usuários, consideram-se enquanto 

interlocutores válidos “[...] não como harmonia e igualdade, mas como dissolução das 

fronteiras entre os interlocutores, sem negar singularidades, nem passar por cima do 

fato de que há diferenças” (Seixas et al., 2019, p. 6). Neste exercício que está 

vinculado com a noção de transversalidade (Guattari, 1986), quanto maior o grau de 

transversalidade, menor o grau de cegueira, maior a ampliação do ponto de vista, o 

que consequentemente amplia o cuidado. É a partir do encontro entre sujeitos com 

diferentes perspectivas e saberes que o sentido pode ser produzido e um cuidado 

emancipador, do modo como concebe Barros (2020) tem chances de se produzir. 

Boaventura de Sousa Santos (2008), em seu clássico livro Um discurso sobre a 

Ciência, faz uma importante discussão sobre as rupturas epistemológicas. Para o autor, 

a primeira aconteceu quando a ciência rompeu e deslegitimou o senso comum – o que 

podemos relacionar com a clínica biomédica –, e que uma nova ruptura epistemológica, 

em processo, segundo este autor, se faz necessária. Essa nova ruptura não significa 

um retorno ao período pré-científico, mas sim uma transformação do próprio 

conhecimento em senso comum enriquecido pela ciência. Nesta perspectiva, esse 

senso comum não desprezaria o conhecimento produzido pela ciência, mas buscaria 

assegurar a tradução do desenvolvimento tecnológico em sabedoria de vida. 

Essa ruptura epistemológica tem como efeito mudar a relação de forças 

instituídas, portanto, é para além de uma posição ética, uma aposta política, o que 

nos demonstra a potência, mas também a dificuldade nesta produção, para que este 

movimento não represente uma oposição de saberes, mas a construção de bases 

interacionais a partir do vínculo e do diálogo que favoreçam práticas de cuidado 

emancipadoras (Barros, 2020). 

O vínculo compõe um dos aspectos das necessidades de saúde como 

apontado por Cecílio (2006, p. 115), que o representa como “o rosto do sistema de 

saúde para o sujeito”, portanto, mais do que um termo que formaliza o pertencimento 

do usuário a um determinado serviço ou território, o vínculo é composto por uma 

relação encarnada, se configurando como um empreendimento humano e não 

meramente uma técnica (Moscheta, 2011). 

Por ser relacional, o vínculo precisa ser permanentemente construído – até 

porque ele não está garantido a priori como pudemos perceber nas narrativas de Barco, 

Senhor Máquina e Fênix –, de modo que ele consiga se estender no tempo, o que 

implica um processo de confiança mútua para que ele aconteça e que seja um veículo 
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da produção do cuidado. Como pondera Seixas et al. (2019, p.9) “no encontro com o 

outro é que podemos perceber que precisamos dele para construirmos boas saídas”, e, 

portanto, “a aposta é que produzir vínculo é produzir mais autonomia para os sujeitos, 

em relações simétricas e na diferença” (Seixas et al., 2019, p. 10). Essa aposta reforça 

a ideia de que autonomia não significa independência ou autogestão, como já foi 

discutido, mas um processo que se dá numa relação de corresponsabilidade. 

Através do vínculo é possível reconhecer o outro na sua multiplicidade em 

constante produção e valorizar suas experiências na busca de saídas que potencializem 

a plasticidade e flexibilidade das pessoas para conseguir produzir novos modos de vida 

com e para além do adoecimento, que não o assujeitem à norma, mas o apoiem na 

negociação com a norma prescrita. Uma negociação aberta a transgressões que, neste 

sentido, pode ser entendida como “a expressão de sua potência e desejo de manter o 

governo de sua própria vida” (Seixas et al., 2019, p. 10), como mostraram as narrativas, 

em particular, de Senhor Máquina e Fênix. Este é um deslocamento complexo, em 

particular na assistência hospitalar, mas necessário, sendo fundamental a criação de 

novas formas de fazer e outros interlocutores, já que não é possível atuar no campo da 

existência com a mesma caixa de ferramentas tradicional do trabalhador de saúde. É 

preciso desterritorializar. É necessário um outro modelo de cuidado em saúde. 

Muito mais do que tratar e monitorar a condição crônica, é preciso cuidar da, 

para e na vida, cuidar do sofrimento que a “vida contrariada” impõe. Um cuidado 

agenciado micropoliticamente, apostando nos encontros, no trabalho vivo em ato 

aportados por tecnologia leve (Merhy, 2007), que tenham a capacidade de escutar o 

outro para ampliar a potência de agir destes usuários, a sua capacidade normativa em 

busca de saídas que favoreçam o fluir da vida de forma múltipla e ao mesmo tempo 

singular (Méllo, 2018). Um cuidado que suspenda um suposto conhecimento prévio 

sobre o outro que tem sido, ao longo da história, produtor de heteronomias e 

assujeitamento. O desafio então é apostar em processos de singularização, como: 

 
[...] uma maneira de recusar todos os modos de codificação preestabelecidos, 
todos esses modos de manipulação e telecomando, recusá-los para construir, 
de certa forma, modos de sensibilidade, modos de relação com o outro, 
modos de produção, modos de criatividade que produzam uma subjetividade 
singular. Uma singularização existencial que coincida com o desejo, com o 
gosto de viver, com uma vontade de construir o mundo no qual nos 
encontramos, com a instauração de dispositivos para mudar os tipos de 
sociedade, os tipos de valores que não são os nossos (Guattari F, Rolnik S, 
1986, p. 16-17). 
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18 POSFÁCIO 
 

Chegar até aqui nos trouxe uma nova inquietação: como terminar esta tese? 

Assumimos o termo posfácio ao invés de conclusão ou considerações finais no 

sentido de que ele não se encerra, ele pode ser complementado a partir da 

contribuição dos membros da banca de defesa e/ou outros interlocutores, ampliando 

sua polifonia, sua construção coletiva, a partir das afecções que este texto possa ter 

produzido. Um texto que não teve como intuito responder de forma definitiva e 

extensiva às perguntas da investigação como apontamos no prefácio, mas de abrir 

diálogo para perspectivas que não são novas, mas que, ainda assim, mantêm-se 

como desafio para que possamos cuidar mais e melhor das pessoas. 

Um desafio agravado pelo contexto complexo que a pandemia da COVID-19 

só fez desnudar e agravar: a crise social e climática em processo acelerado; a 

vulnerabilidade socioeconômica da maioria da população; a insuficiência e 

reducionismo das práticas assistenciais da saúde frente à complexidade das 

necessidades das pessoas; entre muitas outras questões para as quais temos tido 

dificuldade em responder. Por outro lado, a pandemia trouxe o SUS e sua importância 

para o centro do debate, a despeito das investidas históricas e recorrentes de 

desmonte, trazendo uma oportunidade para reativarmos a militância em sua defesa. 

O SUS está em curso e em disputa e ainda é tempo de lutar para a efetivação dos 

princípios da Reforma Sanitária Brasileira. 

A pandemia da COVID-19 é um trauma social capaz de provocar a incômoda 

observação de que se não fizermos nada agora, no presente, perderemos a 

oportunidade de produzir um futuro mais cuidador, conectado com a vida concreta das 

pessoas. Intencionamos trazer para este estudo reflexões neste sentido. É imperioso 

avançarmos na superação da lógica de universalização e normatização dos 

procedimentos em saúde. A reflexão sobre as relações entre os serviços de saúde, os 

territórios existenciais das pessoas e seus diferentes modos de andar na vida e as 

políticas públicas, ou seja, as distintas dimensões da gestão do cuidado compreendidas 

de uma forma mais ampliada, devem ser aprofundadas e incluir intersecções que 

possam compor o cuidado, um cuidado onde a vida das pessoas “venha ao caso”. 

As intervenções orientadas pela racionalidade biomédica operadas pela divisão 

anatomofisiológica permitiu avanços na assistência à saúde, sem dúvidas, em particular 

aqueles vinculados às especialidades. Estes avanços nos fizeram sobreviver muito 
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mais do que sobrevivíamos antes das suas inovações tecnológicas, mas para não 

reduzirmos a vida a um “viver por viver”, como nos explicou Senhor Máquina, há algo 

novo a ser feito, porque este sagrado não dá conta das nossas necessidades, da nossa 

existência. E as condições crônicas são exemplares para esta reflexão. 

Buscamos neste estudo visibilizar o quanto ainda é operante os protocolos 

disfarçados de cuidado, como acontece de forma massiva nos espaços hospitalares 

(o templo do sagrado), mas não só neles, pois esta lógica está instituída nos diferentes 

serviços e atores da instituição saúde; o quanto os usuários (mas também os 

profissionais de saúde) não são entidades fixas, mas pelo contrário são 

coemergentes, produzem a si e ao mundo, inventando de forma contínua modos de 

existência, de cuidar e ser cuidado. E no caso dos usuários isto implica na construção 

de mapas de cuidado pelo método da bricolagem, orientados por suas experiências. 

O cuidado defendido nesta tese foi um cuidado que afirma a vida, o que 

demanda que os profissionais ampliem sua capacidade  de aprender a interrogar os 

modos de vida do usuário, e isso só é possível quando se inclui concretamente o 

usuário na produção do seu projeto terapêutico, ouvindo-o sobre o que “deseja para 

si, e que estratégias de cuidado de si adota em sua vida” (Baduy et al., 2016, p. 226), 

para a fabricação de novos possíveis. 

Para isso, é preciso suspender os automatismos, dissolvendo, portanto, o ponto 

de vista centralizado e estar aberto aos sentidos produzidos no comum – profissional-

usuário –, uma disponibilidade para o acontecimento, para o devir, para a 

impermanência. Se abrir para o acontecimento é poder agenciar de outro modo os 

corpos para a produção de novos significados e territórios existenciais. Mais do que 

técnica, isso demanda uma posição ética. 

A abordagem enativa formulada por Varela (1992) propõe o conceito 

Competência Ética enquanto uma pragmática, um saber-fazer na relação com o outro. 

O autor utiliza a expressão “perito ético” para indicar a capacidade que pode ser 

aprendida de realização de uma ação ética corporificada no saber-fazer imediato. 

Varela (1992) argumenta que um perito ético vive as regras na experiência encarnada 

na situação concreta e situada, aplicando as regras de forma singularizada, fazendo 

desta uma experiência do devir, da emergência sensível ao contexto, resultado de 

uma afetabilidade em um plano relacional. 

Sendo assim, a abordagem enativa concebe a ética em uma lógica da 

imediaticidade, como um confronto imediato com situações em que a ética é convocada 
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a operar, diferente da moral, que diz respeito a regras, geralmente abstratas, que devem 

ser cumpridas, que regula o comportamento dos indivíduos, em que códigos de ética 

profissional; protocolos e demais normativas de serviço que regem, prioritariamente, a 

relação usuário-profissionais de saúde. A ética é a produção das pessoas frente às 

regras, não podendo ser confundida com o código moral, que controla de fora o 

comportamento dos indivíduos, mas sim dentro da própria ação. Como diz Varela "[...] 

é no presente imediato que efetivamente o concreto habita" (Varela, 1992, p. 49). 

Isso não quer dizer que se trata de estar vigilante e dar conta de tudo o tempo 

todo, mas sentir-se presente na relação com o outro. Essa é uma capacidade para ser 

desenvolvida coletivamente. Uma aprendizagem que tenha como verbo condutor o 

“atencionar”. Uma atenção ao meio e ao outro para produção de sentido que possa 

compor o repertório das experiências, mas ao mesmo tempo de uma 

desaprendizagem necessária, desaprender um modo de fazer cristalizado, 

automatizado, ao qual grande parte das práticas de saúde estão subordinadas. 

Recentemente ouvi uma fala de Emerson Merhy que tem muita consonância 

com o que intencionamos discutir neste estudo. Ele avaliava que na saúde temos uma 

porosidade que nos convoca a sair deste campo. O campo da saúde dentro dele 

mesmo – ensimesmado – não oferta alternativas para a complexidade da existência 

e é necessário desmontar a relação campo da saúde-cuidado e convocar o campo da 

saúde para ir para fora de si. 

De alguma forma, as histórias de Barco, Senhor Máquina e Fênix demonstram 

essa necessidade e nos confrontam com várias das certezas dadas tanto por uma 

hegemonia da racionalidade biomédica, quando clínica vira sinônimo de cuidado e busca 

a solução intervindo sem considerar as condições objetivas e subjetivas das pessoas. 

Mas não só, pois, como vimos, a própria saúde coletiva ainda atua de forma 

funcionalizante e prescritiva, por mais que busque transformar o modelo médico 

tecnológico. Duas forças teóricas-científicas de um saber-poder que incidem nos corpos 

e buscam de alguma maneira expropriar dos humanos algo tão nosso que é o cuidado, 

tal como apontado por Agamben (2009). Pode ser que nessa dobra entre o sagrado e o 

profano possa se ver possibilidades de pensar o cuidado para além destes referenciais; 

a ressurgência do cuidado como produção do comum, afirmando a biopotência, conforme 

discutimos no segundo movimento da tese, como uma reapropriação criativa dos saberes 

e fazeres, conforme Teixeira (2017) nos convida a refletir. 
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Diante do atual contexto, defender essa mudança de direção nas práticas de 

cuidado pode parecer uma utopia, mas quem sabe não podemos assumir a utopia 

como um horizonte por vir? 

 
A utopia está lá no horizonte. 

Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. 

Caminho dez passos, e o horizonte corre dez passos. 

Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. 

Para que serve a utopia? 

Serve para isso: 

para que eu não deixe de caminhar. 

Fernando Birri In Eduardo Galeano 
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Apêndices 
 

Apêndice 1 – A narrativa de uma acompanhante de internação 
 

A história começou numa manhã de domingo, quando uma grande amiga 
me ligou dizendo que estava internada no Hospital Porto. Tinha dado 
entrada no dia anterior, depois de uma infecção de garganta evoluir para 
um abcesso pela terceira vez em seis meses. Ela estava em Brasília 
quando a infecção começou a piorar, lá tentou passar por uma UBS, uma 
UPA e um hospital, sem sucesso. Sentindo-se sem alternativa para seu 
cuidado, ela resolveu antecipar o seu voo e voltar para a cidade onde mora 
no Grande ABC, quando chegou foi direto para o Hospital Porto. 
 
A família dela não mora no município, por isso precisava de mais amigos 
disponíveis para apoiá-la, então não hesitei em me oferecer para ser sua 
acompanhante, revezando com uma outra amiga que tinha ficado com ela no 
dia anterior. Quando cheguei ela já estava havia mais de 24h na sala de pós-
consulta. A conduta foi antibiótico por sete dias e a drenagem do abcesso. No 
entanto, pela falta de otorrino no serviço, a médica que a atendeu fez um 
encaminhamento para o Núcleo Interno de Regulação (NIR) e ela aguardava 
a vaga em algum hospital da região para realizar o procedimento. A indicação 
de sete dias de antibiótico intra-hospitalar ela só descobriu porque é 
profissional de saúde do município e reconheceu o código falado entre a 
equipe de enfermagem durante a passagem de plantão. 
 
A médica, depois de tê-la avaliado e prescrito esta conduta, não informou 
qual era a perspectiva da sua estadia no hospital, a enfermeira e a técnica 
de enfermagem tampouco, ela estava como se fosse sair a qualquer 
momento, e, portanto, sem roupas, sem ter se organizado e preparado as 
coisas da vida para uma semana de recolhimento no hospital. A partir desta 
informação nossa outra amiga-acompanhante teve que comprar no 
supermercado próximo um kit de higiene, toalha e roupa. Durante o dia vi 
o esposo de uma outra usuária fazendo a mesma coisa, dada a surpresa 
da sua internação. 
 
Os acompanhantes têm uma entrada específica, que fica ao lado do PS 
Pediátrico. O lugar tem uma recepção que parece ter sido improvisada em 
um corredor que fica cheio de gente. Muitas pessoas aguardando, 
principalmente o horário de visita. Os vários setores do Hospital Porto têm 
horários diferentes para visitação de internados. As trocas de 
acompanhantes têm horário fixo. Esta foi uma dificuldade que enfrentei 
para entrar no hospital. Como não sabia, tinha passado quase uma hora do 
horário limite de troca. Falei com a recepcionista que, inicialmente, vetou a 
minha entrada, depois de conversas tentando convencê-la, ela me liberou. 
 
Entrar pelo fundo do hospital é um pouco confuso, fiquei sem saber ao certo 
pra onde ir, tinha muita gente nos corredores e nas salas. Tive dificuldade de 
identificar minha amiga, os rostos parecem que perdem seus traços 
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singulares quando estão numa cadeira de hospital. É uma sensação 
estranha de anonimidade, os usuários pareciam ser todos muito parecidos 
sentados no corredor ou deitados nas cadeiras reclináveis (no caso da sala 
pós-consulta), alguns cobertos com o lençol do hospital, muitos com a veia 
pulsionada para receber soro ou medicação. 
 
A sala do pós-consulta62 estava lotada. Algumas cadeiras reclináveis nem 
conseguiam deitar, devido ao pouco espaço. Embora seja permitida a 
permanência de acompanhantes, não tem lugar para eles ficarem. Alguns 
ficam em pé durante horas e, portanto, em cima de outros usuários, sentados 
na ponta da cadeira do seu familiar, ou mesmo no corredor. Uma perda de 
privacidade completa! Não bastasse os usuários ficarem literalmente 
encostados uns nos outros, a presença dos acompanhantes, que é algo 
necessário em muitos casos, ao mesmo tempo traz incômodo, dada esta 
sensação permanente de ter alguém literalmente em cima de você. 
 
Quando encontrei Luiza63, ela me pediu para acompanhá-la no banho. O 
banheiro feminino atende todo o corredor, dos usuários ‘internados’64 do 
pós-consulta às pessoas que passam por consulta ambulatorial, além dos 
acompanhantes. É um banheiro com vaso sanitário e outro com chuveiro. 
Ela já tinha tentado tomar banho anteriormente, mas não conseguiu por 
falta de condições de higiene do local. 
 
Acompanhando mais por dentro a rotina dos usuários no hospital, é 
perceptível que o controle e as prescrições não param. Uma das coisas 
conhecidas e corriqueiras, mas que me incomodou mais desta vez, foi a 
verificação de sinais vitais. Sei que este é um protocolo, mas fiquei me 
perguntando qual o sentido que tem, por exemplo, a equipe de enfermagem 
fazer o destro a cada uma hora de uma pessoa que não tem nenhum 
histórico pessoal ou familiar de diabetes e nenhuma relação com o motivo 
de internação, como foi o caso de Luiza. Por dois momentos ela estava 
dormindo e a técnica de enfermagem a acordou para fazer verificações (de 
destro, aferição de pressão e febre) que não teriam o menor impacto no seu 
cuidado. Assim foi feito também com todos os usuários que estavam na sala. 
 
Apesar do controle, os usuários vão construindo brechas para furar 
algumas regras impostas. Desde o drible na recepção para entrar mais de 
um acompanhante, até comer escondido no banheiro, como foi o caso da 
Luiza, coincide com o agir de muitos usuários. Diante da indicação de 
comida pastosa (com um aspecto muito ruim, diga-se de passagem), ela 
pediu para uma outra amiga comprar um salgado na esquina e foi comer 
escondida no banheiro. 
 
Dentre os usuários que estavam na sala do pós-consulta tinha uma senhora 
bastante amarelada, de aproximadamente cinquenta e cinco anos, com 

 
62 A sala de pós-consulta é uma unidade de observação, onde os usuários que já passaram por 
consulta, mas não tiveram alta, ficam acomodados em cadeiras reclináveis. 
63 Nome fictício 
64 Diferente do que eu imaginava, muitos usuários que estão no pós-consulta são considerados 
internados. Alguns deles chegam a passar 4 dias ou mais nesta internação improvisada. 
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meningite e estava naquele local havia três dias. Ela falou que tem 
convênio, tentou passar no PS do hospital conveniado, mas lá não 
conseguiram contato com a central de convênio para liberação da 
internação. Diante disso, a própria médica que a atendeu neste serviço 
orientou que ela fosse para o Hospital Porto pois “lá seria atendida”. 
 
Também estava lá uma outra moça com dreno no pulmão, sem 
acompanhante e que precisava ir ao banheiro. Me pediu ajuda porque não 
conseguia se abaixar pra pegar o papel higiênico que estava pendurado 
num lugar onde até eu tive dificuldade de pegar. Tinha também uma jovem 
com a perna e pé muito inchados com suspeita de trombose, há 3 dias 
sentada na cadeira reclinável. No final do dia a perna dela tinha dobrado 
de tamanho. Estavam na sala também dois senhores, ambos com mais de 
setenta anos, ambos em jejum havia quase dois dias, segundo eles, e que 
quando o jantar chegou ficaram só olhando a comida dos outros usuários, 
quase em cima do colo deles, sem poderem comer. Um dos senhores 
estava com dificuldade de urinar havia dias e eu soube disso porque várias 
vezes a técnica de enfermagem perguntava quase do outro lado da sala: 
“Senhor fulano, o senhor fez xixi? Se não conseguir teremos que colocar 
uma sondinha”. 
 
No decorrer da internação, dividindo forçosamente tanta intimidade, alguns 
usuários ficam amigos uns dos outros, comentam da comida, do motivo da 
internação, da conversa com o médico, alguns até dão risada juntos, 
cooperam uns com os outros, torcem pelas aguardadas transferências (pra 
enfermaria ou para outros hospitais), as famílias se entrosam. A equipe de 
enfermagem também é muito educada com os usuários, mas a 
micropolítica dos seus processos de trabalho também fica exposta, é 
bastante perceptível as alianças que fazem umas com as outras, as 
implicâncias com colegas de outro setor, as fofocas. 
 
Fiquei no Hospital Porto neste dia das 14h até por volta das 21h. Saí de lá 
com dor no corpo, enxaqueca e náusea provocada pelo cheiro que parecia 
estar mais forte desta vez, cheiro de remédio. De pessoa doente. 
 
No dia seguinte minha amiga conseguiu a vaga para fazer o dreno do 
abcesso em outro hospital. A questão foi que ela teria que chegar lá até às 
15h e a ambulância, segundo a equipe, não estaria disponível neste 
horário. Ela tentou convencer a equipe a ir de carro com acompanhante 
para não perder a consulta. Fizemos toda uma articulação para buscá-la 
no Hospital Porto, levá-la no outro hospital e depois deixá-la novamente lá, 
mas a médica que no início estava mais permeável à proposta, no final não 
liberou sua saída. Disse que se saísse por conta própria perderia a vaga 
da internação e não poderia voltar. Disseram que restava “torcer pra 
ambulância chegar a tempo”. 

 

O método da torcida deu certo, ela fez o dreno, ficou mais um dia 
hospitalizada, porque convenceu a médica que tomaria corretamente o 
antibiótico de prescrição de sete dias na UBS próxima à sua casa.” (DB – 
24/09/2017)   
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Apêndice 2 – Tabela dos contatos realizados para colheita das Histórias de Vida 

 
Quadro 1 – Agendamento de entrevistas. 

Nome abreviado 
do Entrevistado 

Data dos 
contatos 

Data das Entrevistas realizadas e observações  
dos contatos realizados 

Situação 
Número de horas 

de entrevistas 

T. M. S. J. 
25/04/2018 
27/04/2018 

Tentativa nos dias 30/04/2018 e 04/05/2018 (a 
pesquisadora agendou com usuário, foi até a casa 
dele e ele não atendeu). 

Recusa N/A 

T. O. L. 

11/05/2018 
15/05/2018 
23/05/2018 
24/05/2018 

A irmã da usuária conversou com a pesquisadora por 
telefone no primeiro contato e depois desligava o 
telefone quando identificava que era a pesquisadora 
tentando agendar entrevista. 

Recusa N/A 

A. C. S. 
11/05/2018 
19/05/2018 

A usuária foi receptiva com a pesquisadora, mas não 
quis falar sobre o seu problema de saúde por ainda 
estar elaborando o diagnóstico. 

Recusa N/A 

M. R. S. 
11/05/2018 
16/05/2018 

Usuária criança. A pesquisadora conversou com a 
mãe. No primeiro contato, a mãe se mostrou 
resistente à conversa e disse que a filha ainda estava 
internada, mas teria alta dois dias depois. No 
segundo contato, a mãe informa que a filha tinha tido 
alta, mas teve que reinternar 2 dias depois por 
suspeita de pneumonia. A mãe preferiu que ela 
voltasse a ligar quando tivesse disponibilidade, o que 
nunca aconteceu. 

Recusa N/A 

C. M. B. 20/05/2018 

Entrevista agendada para 25/05/2018, a mãe da 
usuária (criança) desmarcou horas antes do horário 
agendado. Foi feito novo agendamento no dia 
29/05/2018, mas foi greve de caminhoneiros e ela 
disse que não conseguiríamos manter. Foi 
novamente agendado para 05/06, ela novamente 
desmarcou e não atendeu mais os telefonemas da 
pesquisadora. 

Recusa N/A 

L. H. S. L. 

Não foi possí-
vel fazer con-
tato – número 

inexistente 

N/A 
Impossibilidade 

de realizar 
contato 

N/A 

W. E. M. 
(O Barco) 

14/05/2018 29/08/2018; 14/06/2018;  31/08/2018 Realizada 2h50min 

N. P. 15/05/2018 

A pesquisadora conversou com a mãe do usuário 
(criança), uma vez por contato telefônico e depois 
pessoalmente na enfermaria da pediatria do hospital 
campo de pesquisa. A criança permaneceu internada 
durante todo o tempo das tentativas e sem 
receptividade da mãe para realização da entrevista. 

Não realizada N/A 

A. P. S. V. R. 
21/05/2018 
06/06/2018 
18/06/2018 

Durante os contatos telefônicos a usuária 
permaneceu internada em um outro hospital de 
referência para investigação de dor toráxica. A partir 
dos resultados, descobriu-se que ela não tinha 
doença crônica como sugeria a hipótese diagnóstica, 
não preenchendo, portanto, os critérios de inclusão 
desta etapa da pesquisa. 

Não realizada N/A 

M. J. P. P. 
(Sr. Máquina) 

22/05/2018 15/06/2018; 29/06/2018 Realizada 2h10min 

G. F. A. 22/05/2018 

A pesquisadora conversou com o usuário e esposa 
no hospital campo de pesquisa. Eles moram na 
Bahia, vieram para SP apenas para realizar o 
tratamento, portanto, ele não preenche os critérios de 
inclusão desta etapa de pesquisa. 

Não realizada N/A 



220 

 

Nome abreviado 
do Entrevistado 

Data dos 
contatos 

Data das Entrevistas realizadas e observações  
dos contatos realizados 

Situação 
Número de horas 

de entrevistas 

A. S. 22/05/2018 
O usuário foi resistente ao contato, negando-se a 
participar da pesquisa. 

Recusa N/A 

I. G. P. 22/05/2018 

14/06/18 – a entrevista foi confirmada pela filha da 
usuária que solicitou ligar quando estivesse 
disponível. A pesquisadora se dirigiu para o 
município antes do horário combinado, aguardou a 
ligação da filha da usuária sem retorno, ligou para 
tentar confirmar, mas desde este dia o telefone da 
mesma permanece desligado. 

Não realizada N/A 

R. B. O. 

22/05/2018 
05/06/2018 
19/06/2018 
14/08/2018 

A pesquisadora durante o período descrito se 
comunicou com a familiar da usuária que estava 
debilitada, mesmo após a alta hospitalar. Não foi 
possível agendamento de entrevista pois a usuária 
faleceu em 10/08/18. 

Não realizada N/A 

S. S. L. 04/06/2018 
A usuária não teve interesse em participar da 
pesquisa. 

Recusa N/A 

P. W. B. M. 04/06/2018 

A pesquisadora falou com o usuário durante sua 
internação. Ele solicitou que entrasse posteriormente 
em contato com ele através de mensagem por 
whatsapp, mas ele nunca retornou as mensagens. 

Não realizada N/A 

M. A. D. S. 
(Fênix) 

04/06/2018 
22/06/2018 
07/07/2018 
17/07/2018 

11/08/2018 e 12/10/2018; 08/12/2018 Realizada 3h30min 

M. C. S. 04/06/2018 

A pesquisadora conversou com familiares da usuária 
que não tem condições e autonomia para participar 
de forma autônoma da entrevista, não preenchendo, 
portanto, os critérios de inclusão desta etapa de 
pesquisa. 

Não realizada N/A 

F. Y. 
04/06/2018 
10/06/2018 

Conversei com o usuário por telefone que se mostrou 
indisponível para participar da pesquisa depois da 
alta hospitalar. 

Recusa N/A 

J. S. J. 

06/08/2018 
27/08/2018 
30/08/2018 
03/09/2018 

O usuário apresenta dificuldades na recuperação 
pós-alta hospitalar, solicitou que a pesquisadora 
aguardasse sua melhora para agendamento da 
entrevista, porém quando se restabeleceu não quis 
mais participar da pesquisa. 

Em negociação N/A 
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Apêndice 3 – Termos de consentimento livre e esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Geral) 
Eu gostaria de convidá-lo para participar do projeto “A travessia hospital-domicílio: en-

tre o prescrito e o real da vida (estudo de caso do pós-alta de usuários com doenças crôni-

cas não transmissíveis em um Serviço Hospitalar de Emergência)” respondendo livre-

mente as perguntas do PESQUISADOR: LUCIANA SOARES DE BARROS, RG: 

40.548.395-8 por meio de entrevista aberta. Sua participação se dará com o objetivo de 

compreender em profundidade como os usuários com Doenças crônicas não transmissí-

veis vivenciam a transição hospital-domicílio, em particular a pós-alta hospitalar, eviden-

ciando os elementos constitutivos para a continuidade do cuidado. A sua participação na 

pesquisa representa risco mínimo. DURANTE A PESQUISA VOCÊ TEM O DIREITO 

DE PARAR DE RESPONDER AS PERGUNTAS EM QUALQUER MOMENTO E TAM-

BÉM DE RETIRAR O CONSENTIMENTO SEM QUAISQUER PREJUÍZO. Da mesma 

forma, não haverá custos ou compensações financeiras pela sua participação. O pesquisa-

dor manterá em sigilo todos os seus dados pessoais. Em caso de publicação posterior, em 

eventos científicos e publicações da área de Saúde Coletiva e Política, Planejamento e Ges-

tão as respostas serão utilizadas, desde que O SEU NOME VERDADEIRO NÃO SEJA 

IDENTIFICADO *(E DESDE QUE NÃO SEJAM FORNECIDOS QUAISQUER OU-

TROS DADOS QUE IDENTIFIQUEM A SUA FUNÇÃO CASO TRABALHE NO SER-

VIÇO DE SAÚDE), ASSEGURANDO ASSIM A SUA PRIVACIDADE. Você tem o direito 

de receber uma via deste termo de consentimento livre e esclarecido, assim como de rece-

ber respostas a quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre o projeto como procedimen-

tos, riscos, benefícios, com o pesquisador no telefone 11 98106-8722 ou e-mail: barros.llu-

ciana@gmail.com; e de procurar o Comitê de Ética em Pesquisa para dúvidas ou denún-

cias sobre irregularidades éticas na Rua Prof. Francisco de Castro, n: 55, 04020-050; e-

mail: CEP@unifesp.edu.br.; tel: (011)-5571-1062; (011)-5539-7162, 
 

                                                            São Paulo,____de_________________20___. 
 

_________________________________                      __________________________ 
NOME DO PARTICIPANTE DA PESQUISA                              ASSINATURA 
 

_________________________________                      __________________________ 
NOME DA PESQUISADORA                                                      ASSINATURA 
 

Luciana Soares de Barros  
E-mail: barros.lluciana@gmail.com/ Telefone: 11 98106-8722 

Endereço: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 
R. Botucatu, 740 - São Paulo - SP - Brasil – CEP: 04023-900 - Telefone: 11 5576-4876 

   

mailto:barros.lluciana@gmail.com
mailto:barros.lluciana@gmail.com
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TCLE usuário participante da História de Vida 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
  
Estamos convidando o Sr./Sra. para participar desta pesquisa intitulada “A travessia hospital-

domicílio: entre o prescrito e o real da vida (estudo de caso do pós-alta de usuários com 

doenças crônicas não transmissíveis em um Serviço Hospitalar de Emergência)”.  
Informações sobre o estudo:  
Objetivos do estudo: compreender em profundidade como os usuários com Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis vivenciam a transição hospital-domicílio, em particular a pós-alta hospita-

lar, evidenciando os elementos constitutivos para a continuidade do cuidado.  
 
Metodologia do estudo: Estudo qualitativo, tipo estudo de caso, que fará uso das seguintes 

técnicas para a produção dos dados: 1. Observação participante do cotidiano das equipes que 

operam o planejamento de alta; 2. Coleta de histórias de vida de usuários com doenças crônicas 

não transmissíveis com histórico de reinternação hospitalar. 
 
Garantia de sigilo: O Sr/Sra., como usuário(ao do SUS, poderá interromper a entrevista a 

qualquer momento e por qualquer motivo. Porém, se o Sr/Sra aceitar ser entrevistado(a) vai nos 

ajudar a entender melhor o modo como é produzido o cuidado dos usuários após a alta hospitalar 

e apontar para dimensões que podem interferir na reinternação. Nós garantimos que as infor-

mações que o Sr/Sra nos der serão utilizadas apenas para os objetivos desta pesquisa, e que os 

participantes não serão identificados, mantendo assim a sua privacidade preservada. As infor-

mações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros participantes do estudo, não 

sendo divulgado a identificação de nenhum entrevistado. Garantimos também que o Sr/Sra re-

ceberá resposta a qualquer pergunta e esclarecimento a qualquer dúvida que envolva os assuntos 

relacionados com esta pesquisa. Gostaríamos também de sua autorização para gravar a entre-

vista de forma que suas informações possam ser tomadas detalhadamente.  
 
Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais respon-

sáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é Lu-

ciana Soares de Barros, pós-graduanda do Departamento de Medicina Preventiva e Social da 

Unifesp, à Rua Botucatu, 740 – 4º andar – 5576-4848 voip 1863/1855. Se permanecer alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) Rua Prof. Francisco de Castro, n: 55, 04020-050; e-mail: CEP@unifesp.edu.br.; 

tel:(011)-5571-1062; (011)-5539-7162.  
 
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido está sendo disponibilizado em 2 vias origi-

nais, uma para ficar com o Sr./Sra e outra que ficará com o pesquisador. Não há compensação 

financeira relacionada à sua participação no estudo.  
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                            
Declaração do participante:  
 
Como usuário(a) do SUS e do Hospital e Pronto Socorro Central, convidado a participar do o 

estudo “A travessia hospital-domicílio: entre o prescrito e o real da vida (estudo de caso do 

pós-alta de usuários com doenças crônicas em um Serviço Hospitalar de Emergência)”, 

acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 
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para mim, descrevendo o estudo. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e pode-

rei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalida-

des ou prejuízo de qualquer espécie. 
 
Local: _______________________________________________ Data: ___ /___ /___  
 
Nome: ___________________________________________________________ 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do participante 

 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

participante. 
 
 
Nome: ____________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo estudo 
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Anexos 
 

Anexo 1 – Aprovação do CEP 

 



225 

 

 
 



226 

 

 
 



227 

 

 
 



228 

 

 
 



229 

 

 


