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Resumo  

 
Os fenômenos de dor e sofrimento são desafiadores para pessoas, profissionais e 
serviços de saúde. Na busca de entender significados da relação entre sofrimento e 
dor, foram destacadas as causas que transcendem as dimensões biológicas e 
psicossomáticas, envolvendo fatores culturais subjacentes. A pesquisa etnográfica 
teve como objetivo geral investigar os significados de sofrimento e dor, na visão de 
profissionais e pessoas em tratamento por dois tipos de Medicinas Alternativas e 
Complementares (MAC)/Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS): o 
Toque Terapêutico e a Auriculoterapia. Os objetivos específicos foram compreender 
as percepções das pessoas em tratamento com o Toque Terapêutico ou 
Auriculoterapia sobre dor e sofrimento e identificar a atuação dos profissionais nesse 
modo de cuidado. Ao privilegiar a abordagem etnográfica, a pesquisa baseou-se na 
perspectiva hermenêutica de Geertz, centrando-se na observação mais aproximada e 
aprofundada, que permitisse um mergulho no universo pesquisado, visando à 
compreensão da intensidade que o sofrimento representa, bem como seu alcance nos 
aspectos pessoal, familiar e social. A pesquisa ocorreu no Centro Thermal da Lama 
Negra de Peruibe ou Lamario, designado como unidade de referência para 
atendimento com as PICS, após a implantação da Política Municipal de Práticas 
Integrativas (Lei 3587/2018). Os usuários foram atendidos por voluntários do 
Movimento de Educação Popular em Saúde (MOPS). Os profissionais da 
Auriculoterapia observados foram um médico e uma terapeuta holística e do Toque 
Terapêutico uma terapeuta holística. Foram selecionados doze usuários assim 
distribuídos: para Auriculoterapia com a terapeuta holística, seis iniciaram e três 
completaram o ciclo de sessões; para Auriculoterapia com médico, cinco mulheres 
completaram todas as sessões e para o Toque Terapêutico com a terapeuta holística, 
duas mulheres completaram os ciclos, sendo que uma usuária foi atendida com as 
duas práticas. As narrativas referiram reclamações semelhantes de dores rebeldes, 
limitantes, caminhantes, causadoras de transtornos emocionais, relacionais e sociais; 
histórico de infância pobre, difícil, com dificuldades no relacionamento familiar, 
incluindo abandono, perdas, violência física e moral e ainda sofrimentos físicos e 
psíquicos ao lidar com as limitações impostas em sua rotina; desgastes com a 
sucessão de consultas e medicações sem obtenção da cura esperada; ônus financeiro 
e efeitos indesejáveis que resultaram em agravamento de sua condição. Os 
profissionais se mostraram sensibilizados, estabelecendo conexões com os usuários, 
ultrapassando o distanciamento profissional, relacionando-se em horizontalidade, 
afetividade, atenção e interesse em apresentar opções de alívio, para além da 
terapêutica. Os resultados decorreram de um conjunto de ações agregadas à prática 
em si e que compreenderam o modo como as pessoas foram recepcionadas, 
escutadas, tratadas, orientadas e consideradas em sua inteireza e humanidade. 
Evidenciou-se a importância do modo de cuidado que favoreceu a interação entre 
usuários e profissionais estabelecendo uma relação afetiva baseada no acolhimento 
e na escuta, proporcionado um vínculo de confiança fundamental ao sucesso do 
tratamento e abrindo a possibilidade de resgatar a identidade social perdida, 
reintegrando essas pessoas à malha social da qual estavam apartadas. 
 
 
Palavras-chave: Dor crônica. Sofrimento. PICS. Saúde. Etnografia. 
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Abstract 

 

The phenomena of pain and suffering are challenging for people, professionals and 
health services. In the search to understand meanings of the relationship between 
suffering and pain, the causes that transcend the biological and psychosomatic 
dimensions were highlighted, involving underlying cultural factors. The general 
objective of the ethnographic research was to investigate the meanings of suffering 
and pain, in the view of professionals and people being treated by two types of 
Alternative and Complementary Medicines (AMC)/Integrative and Complementary 
Health Practices (ICHP): Therapeutic Touch and Auriculotherapy. The specific 
objectives were to understand the perceptions of people being treated with Therapeutic 
Touch or Auriculotherapy on pain and suffering and identify the performance of 
professionals in this mode of care. By favouring the ethnographic approach, the 
research was based on the hermeneutic perspective of Geertz, focusing on the closest 
and most thorough observation, which would allow a plunge into the universe 
researched, aiming at understanding the intensity that suffering represents, as well as 
its reach in the personal, family and social aspects. The research occurred in the Lama 
Negra Thermal Centre of Peruibe or Lamario, designated as a reference unit for care 
with ICHP, after the implementation of the Municipal Policy of Integrative Practices 
(Law 3587/2018). The users were attended by volunteers from the Movement for 
Popular Education in Health (MOPS). The professionals of Auriculotherapy observed 
were a doctor and a holistic therapist and of Therapeutic Touch a holistic therapist. 
Twelve users were selected and distributed as follows: for Auriculotherapy with the 
holistic therapist, six started and three completed the cycle of sessions; for 
Auriculotherapy with a physician, five women completed all the sessions and for 
Therapeutic Touch with the holistic therapist, two women completed the cycles, and 
one user was seen with both practices. The narratives mentioned similar complaints of 
rebellious, limiting, wandering pains, causing emotional, relational and social 
disorders; a poor, difficult childhood history, with difficulties in family relationships, 
including abandonment, losses, physical and moral violence and physical and 
psychological suffering when dealing with the limitations imposed on their routine; wear 
and tear with the succession of consultations and medications without obtaining the 
expected cure; financial burden and undesirable effects which resulted in worsening of 
their condition. The professionals were sensitized, establishing connections with users, 
going beyond the professional distance, relating horizontally, affection, attention and 
interest in presenting options for relief, beyond the therapeutic. The results were due 
to a set of actions added to the practice itself and that understood how people were 
received, listened to, treated, guided and considered in their wholeness and humanity. 
It was evidenced the importance of the mode of care that favored the interaction 
between users and professionals establishing an affective relationship based on 
welcoming and listening, providing a bond of trust essential to the success of the 
treatment and opening the possibility of rescuing the lost social identity, reintegrating 
these people to the social network from which they were apart. 
 
Keywords: Chronic pain. Suffering. PICS. Health. Ethnography. 
 

 

 



 
 

x 

 

Lista de abreviatura e siglas 

 

AME  Ambulatório Médico de Especialidades 

ANPS  Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação 

Popular e Saúde 

CMS  Conselho Municipal de Saúde 

CNEPS  Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde 

IASP  International Association for the Study of Pain 

MOPS  Movimento de Educação Popular em Saúde  

OMS  Organização Mundial da Saúde 

PICS  Práticas Integrativas e Complementares  

PMPIC  Política Municipal de PICS  

PNEPS SUS Política Nacional de Educação Popular em Saúde 

PNPIC  Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares  

SBED  Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor 

SMC  Sistema Médico Complexo 

SUS  Sistema Único de Saúde 

  



 
 

xi 

 

Sumário 

 

Dedicatória .................................................................................................................. v 

Agradecimentos ......................................................................................................... vi 

Resumo ..................................................................................................................... viii 

Abstract ...................................................................................................................... ix 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 13 

1.1 Objetivos ..................................................................................................... 187 

2 AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: 

FUNDAMENTOS, CONCEITOS E PRÁTICAS DE UM MODELO DE CUIDADO 

COMPARADO AO MODELO BIOMÉDICO ......................................................... 18 19  

 2.1 A Medicina Integrativa: modelo biopsicossocial-espiritual ........................ 1819 

 2.2 Sobre o cuidar e o cuidado no campo das PICS ...................................... 2627 

 2.3 A implantação e consolidação dos princípios das PICS ............................... 32  

3 DIFERENTES CONCEPÇÕES DE DOR E O SOFRIMENTO ............................... 36 

 3.1 Entendendo a dor e suas expressões ........................................................... 38 

4 UMA ETNOGRAFIA SOBRE TOQUE TERAPÊUTICO E 

AURICULOTERAPIA ............................................................................................ 4948 

 4.1 Procedimentos ............................................................................................ 502 

 4.2 Sujeitos da pesquisa ................................................................................... 523 

 4.3 Análise de dados ........................................................................................ 543 

 4.4 Preceitos éticos ........................................................................................... 543 

5 PERCURSO E REVELAÇÕES DO CAMPO DE PESQUISA ............................ 5654 

 5.1 O processo da implantação das PICS em Peruíbe ................................... 5957 

5.1.1 A parceria com o Movimento de Educação Popular em Saúde – 

MOPS ....................................................................................... 62 60  

 5.2 O processo de organização das PICS na rede de saúde ......................... 6462 

6 OS SIGNIFICADOS DE DOR E SOFRIMENTO: COMPREENSÃO E 

APRENDIZADO PARA USUÁRIOS E PROFISSIONAIS ..................................... 7775 

6.1 Aproximações da pesquisadora com os profissionais e usuários ............. 7775 

6.2 Dor e sofrimento na visão dos profissionais .............................................. 8785 

6.2.1 Concepções de saúde, adoecimento e princípios das PICS ..... 9088 

6.2.2 Como as práticas terapêuticas são explicadas e realizadas .... 99 97 



 
 

xii 

 

6.2.3 Outras possibilidades de lidar com a dor e o sofrimento ....... 107105 

6.3 Dor e sofrimento na visão dos usuários ................................................ 112110 

6.3.1 As expressões das dores no corpo ......................................... 112110 

6.3.2 Sofrimento pela dor que não se vê .......................................... 122120 

6.3.3 Busca de soluções para a dor: efeitos do tratamento biomédico e/ou 

pelas PICS ............................................................................... 132130 

6.3.4 Os resultados (in)esperados dos tratamentos com Auriculoterapia e 

Toque Terapêutico ................................................................. 140137 

7 PONDERAÇÕES SOBRE OS SIGNIFICADOS DE DOR E SOFRIMENTO .. 151148 

7.1 Corporalidade: campo de manifestação de dor e sofrimento ................ 152149 

7.2 O especialista e a eficácia simbólica..................................................... 153150 

7.2.1 O toque mágico ....................................................................... 155152 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 157153 

REFERÊNCIAS ................................................................................................. 159155 

ANEXOS 

I- Roteiro de Observação Participante  ................................................. 178174 

II- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ................................... 179175 

III- Parecer consubstanciado do CONEP ............................................... 181187 

 

 

 



13 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O envolvimento com as Práticas Integrativas e Complementares (PICS) foi 

iniciado há algumas décadas, pois, como enfermeira, estava diante de pessoas em 

situação de dor e sofrimento para as quais os recursos empregados não surtiam 

efeitos desejados para o alívio dos sintomas tão perturbadores. Portanto, fazia-se 

necessária a busca por novas possibilidades de um cuidado que desse conta dessa 

demanda. 

A trajetória profissional na área de enfermagem foi complementada por 

especializações em Saúde Pública, Administração Hospitalar, Enfermagem do 

Trabalho e Terapia Floral, passando ainda por uma extensa formação multicultural em 

Xamanismo/Medicina Tradicional Indígena. A busca por conhecimento e práticas em 

outras áreas deveu-se principalmente à constatação de que o conhecimento científico 

e tecnológico da enfermagem não respondia à necessidade das pessoas de lidar com 

o sofrimento. Assim, complementarmente às especializações realizadas, o mestrado 

em Filosofia da Educação possibilitou discutir a busca de possibilidades para lidar com 

a angustiante sensação de impotência profissional frente à dor e ao sofrimento.  

Ao longo da trajetória profissional ocorreram aproximações com situações de 

dor e sofrimento das pessoas, especialmente pelo desenvolvimento de pesquisas, 

enquanto docente do Curso de Enfermagem em instituições privadas de ensino 

superior, acerca da prática integrativa complementar Toque Terapêutico. Nessas 

pesquisas constatou-se o relato generalizado, durante as sessões terapêuticas, de 

dor (frequente), especificada ou não, associada a queixas de ansiedade e perda da 

qualidade de vida.  

Essas experiências suscitaram alguns questionamentos: por que, apesar de 

exames, do uso de medicamentos e da busca por evidências clínicas, o sofrimento 

existe, persiste, insiste em permanecer incólume e desafiante ao mais hábil 

profissional e frente à tecnologia mais sofisticada? Por que as dores e o sofrimento 

em casos de presença ou ausência de evidências clínicas de morbidade respondem 

de forma tão diversa a certos tratamentos, levando algumas pessoas a manifestarem 

um sofrimento insuportável em relação a outras que parecem sequer perceber a 

complexidade de seu estado de saúde? Quais fronteiras devem ser transpostas para 

compreender esse universo desconhecido manifestado no corpo através da dor, o 
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qual, porém, quando investigado mais a fundo, parece estar associado a causas não 

visíveis e não apreendidas pela racionalidade objetiva do conhecimento científico?  

Profissionais de saúde, especialmente enfermeiros e médicos, parecem atribuir 

muitas vezes as dores rebeldes a questões comportamentais, e não necessariamente 

fisiológicas. Há uma tendência a minimizar ou deslegitimar a queixa do paciente 

lamuriento que denuncia a ineficácia terapêutica (CANESQUI, 2018), fato presenciado 

na atuação profissional. Por outro lado, as pessoas que sentem dor transferem aos 

profissionais a exigência de solução imediata e definitiva de sua queixa e manifestam 

indignação, revolta ou descrença quando não obtêm respostas. Essas indagações 

frustram, muitas vezes, o profissional treinado para responder prontamente aos 

desafios no campo da saúde, levando-nos a perguntar se existe uma explicação à dor 

e ao sofrimento desvinculada das experiências socioculturais das pessoas.  

As observações vinculadas à prática profissional deram origem a um eixo 

central: quais os significados de sofrimento e dor, em especial em casos de dor 

crônica, para além de explicações patológicas e psicológicas? A partir dessa questão 

surgiram outras que expressam a angústia do profissional da saúde em lidar o 

sofrimento: como aliviar o sofrimento quando todos os recursos conhecidos e tentados 

à exaustão falham? Se o modelo biomédico parece ser insuficiente, muitas vezes, a 

dar respostas satisfatórias, haverá outro caminho plausível e possível ao alcance dos 

profissionais? Se a origem da dor pode não estar definida, que práticas terapêuticas 

alcançariam algum resultado satisfatório?  

Esse conjunto de inquietações possibilitou novos caminhos para a atuação e 

formação profissional. De um lado, está a aproximação com as PICS como enfermeira 

atuante e militante junto a um movimento popular denominado Movimento de 

Educação Popular em Saúde (MOPS). Esse movimento divulga, atua, ensina PICS e 

faz o resgate do conhecimento popular em comunidades desassistidas, estendendo-

o, também, a outras populações com o intuito de ampliar a divulgação para o 

(re)conhecimento público de tais práticas e sobre a existência da Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), 

oficialmente instalada pela portaria nº 971 do Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). A atuação junto ao MOPS possibilitou trazer uma representação 

desse movimento para a cidade onde a pesquisadora reside, tendo como principal 

desdobramento dessa militância o apoio à implantação da Política Municipal de PICS 
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(PMPIC) (SECRETARIA DE SAÚDE DE PERUÍBE, 2018). De outro lado, a 

aproximação com as PICS possibilitou a busca por respostas às várias indagações 

surgidas durante a trajetória profissional, levando à busca por reflexões mais 

aprofundadas por meio da realização dessa pesquisa. 

As reflexões teóricas, análise e discussão dos resultados dessa pesquisa são 

aqui apresentadas na forma de capítulos. 

O primeiro capítulo é esta introdução. No segundo capítulo, são descritos 

alguns apontamentos sobre as PICS traçando-se um panorama dos fundamentos e 

paradigmas que as construíram, os principais conceitos e práticas que a sustentam e 

a amplitude que abrangem uma quantidade de práticas que, embora incluídas na 

mesma denominação generalizada, não podem ser categorizadas de modo uniforme, 

em contraposição a alguns aspectos críticos em relação ao modelo biomédico 

apresentados na literatura. Também são apontados os aspectos favoráveis e 

desfavoráveis da implantação e consolidação dos princípios das PICS. 

No terceiro capítulo, é apresentada uma revisão de literatura sobre diferentes 

concepções de dor e sofrimento como bases para modelos explicativos, tanto aquele 

que fundamenta a prática médica como os que revelam outras formas de saber e 

práticas socioculturais. O desenvolvimento do capítulo compreende três subitens para 

facilitar o ordenamento de ideias: inicia-se pelo entendimento da dor e suas 

expressões, no qual são abordados seus múltiplos aspectos e como são percebidos 

por profissionais e usuários; segue-se pela abordagem das formas de manifestação 

da dor e sofrimento e seus impactos para as pessoas, profissionais e sociedade; e 

termina com um subitem que traz a discussão sobre as propostas de tratamento.  

No quarto capítulo, são apresentados os métodos e as técnicas de pesquisa 

utilizadas. Nele se explicam a razão da utilização do método etnográfico e a opção 

pela perspectiva hermenêutica, em busca de observação mais aproximada e 

aprofundada que permitisse um mergulho no campo da pesquisa e possibilitasse uma 

compreensão mais densa e compatível com a intensidade que o sofrimento 

representa, bem como seu alcance nos aspectos pessoal, familiar e social. Esse 

capítulo traz ainda os critérios de escolha dos sujeitos da pesquisa para o 

enquadramento apropriado aos objetivos propostos, a apresentação do campo e suas 

características, as contingências ocorridas para o desvelamento dos significados de 
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dor e sofrimento dos usuários atendidos por Auriculoterapia e Toque Terapêutico, 

além da razão pela qual se optou por estes dois tipos de PICS. 

O quinto capítulo apresenta o processo de aproximação com o campo dividido 

em três partes, envolvendo: o estabelecimento da Política Municipal de PICS, 

negociações e participação nas reuniões com gestores; a parceria com o MOPS, um 

movimento de educação popular historicamente já atuante com PICS e sua relação 

com profissionais e com usuários das PICS; e a descrição de todo o processo de 

articulação e organização destas atividades no município. Ainda neste capítulo são 

descritos os avanços e retrocessos no estabelecimento da PMPIC (SECRETARIA DE 

SAÚDE DE PERUÍBE, 2018) que impactaram o atendimento a usuários e o 

desenvolvimento da pesquisa, trazendo à tona obstáculos enfrentados no campo. 

O sexto capítulo aprofunda a análise e discussão dos resultados apresentando 

os significados de sofrimento e dor, sendo dividido em duas partes: significados para 

profissionais e significados para usuários das práticas de Auriculoterapia e Toque 

Terapêutico. O desdobramento de cada parte avança na descrição densa dos 

acontecimentos observados. Na primeira parte é apresentado o universo profissional 

com seu modo de receber, interagir, comunicar, explicar, conduzir, acolher e tratar os 

usuários de acordo com as concepções da Auriculoterapia e Toque Terapêutico 

quanto ao entendimento do processo de saúde e doença e situações de dor e 

sofrimento trazidas. Na segunda parte descreve-se o contexto de dor e sofrimento dos 

usuários, suas percepções, explicações, histórias e reações tanto na interação com o 

profissional quanto durante todo o tratamento. Apresentam-se, também, as 

intercorrências e conversas realizadas entre os atendimentos, os diálogos com os 

profissionais e demais usuários acometidos por circunstâncias semelhantes, os 

aspectos relevantes que emergiram e a transformação que foi se estabelecendo ao 

longo dos encontros e as demonstrações dos efeitos dos tratamentos em nível 

pessoal, familiar e social. 

No capítulo 7, são apresentadas algumas reflexões a partir das quais os 

significados de dor e sofrimento são reintegrados em uma explicação mais geral dos 

modelos ou sistemas explicativos baseados em perspectivas socioculturais de dor e 

sofrimento, segundo diversos autores no âmbito da Antropologia da Saúde que se 

aproximam desse debate.  
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Por fim, no capítulo 8 são apresentadas as considerações finais, pontuando-se 

de que forma esse conjunto de reflexões pode contribuir para a ampliação da 

discussão e do entendimento sobre o tema, com destaque para as PICS como um 

modo de cuidado que apresenta um caminho cada vez mais viável e promissor em 

proporcionar respostas e conforto para as pessoas em processos de dor e sofrimento. 
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1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral da pesquisa foi investigar os significados de sofrimento e dor 

na visão de profissionais e de pessoas em tratamento por dois tipos de MAC/PICS: o 

Toque Terapêutico e a Auriculoterapia.  

A pesquisa teve como objetivos específicos compreender as percepções das 

pessoas em tratamento com o Toque Terapêutico ou Auriculoterapia sobre dor e 

sofrimento e identificar a atuação dos profissionais nesse modelo de cuidado para 

com estas pessoas. 
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2 AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: 

FUNDAMENTOS, CONCEITOS E PRÁTICAS DE UM SISTEMA 

TERAPÊUTICO COMPARADO AO MODELO DE CUIDADO BIOMÉDICO.  

 

Nesse capítulo será abordado o modelo terapêutico proposto pela Medicina 

Alternativa e Complementar (práticas de cuidado diversas da medicina convencional) 

e Integrativa (quando incorporada às práticas médicas tradicionais). Serão 

apresentados os principais aspectos, os princípios e conceitos para sua 

fundamentação e suas práticas de sustentação. Será considerada, ainda, a 

contraposição deste modelo de cuidado a alguns aspectos criticados no modelo 

biomédico, em especial aqueles relacionados aos modos de lidar com processos de 

dor e sofrimento.  

A utilização da palavra modelo tem a finalidade de facilitar a explanação dos 

modos de cuidar a partir da abordagem de Kleinmann (1980) sobre sistemas ou 

modelos explicativos e as diferentes compreensões e ações acerca dos conceitos de 

saúde e doença sob determinantes sociais e culturais, uma vez que, dada a amplitude 

e diversidade dos vários tipos de PICS, não é possível enquadrá-las todas em um 

formato exclusivo, como acontece com a medicina clássica ou convencional (UCHÔA; 

VIDAL, 1994). 

As PICS abrangem uma grande quantidade de práticas e sua gama de 

diversidade limita seu enquadramento em um modelo específico, como é o da 

biomedicina. O foco deste estudo parte da aprovação das 29 modalidades apontadas 

na PNPIC pelo Ministério da Saúde, dentre as quais estão os sistemas médicos 

complexos (LUZ, 2005) e as demais são consideradas terapias complementares ou 

medicinas alternativas e complementares (MAC) com sistema explicativo diverso e 

abrangente. Os apontamentos do texto referem-se, especialmente a Auriculoterapia e 

a Acupuntura. 

 

2.1 A Medicina Integrativa: modelo biopsicossocial-espiritual 

 

Na Medicina Integrativa, há a integração da medicina convencional e de 

práticas da Medicina Alternativa e Complementar (MAC). Ela compreende um grupo 

de escolhas e práticas terapêuticas não convencionais ao sistema biomédico 
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(TESSER; BARROS, 2008) e que propõem uma visão dos aspectos multidimensionais 

considerando o biológico, o psicológico, o social e o espiritual. 

Esclarecendo melhor, a Medicina Integrativa: 

 

Envolve a compreensão da interação da mente, corpo e espírito e como 
interpretar essa relação na dinâmica da saúde e da doença [...] muda a 
orientação da prática médica da abordagem baseada na doença para uma 
abordagem baseada na cura. Ele não rejeita a medicina convencional nem 
aceita acriticamente práticas não convencionais [...] é uma abordagem 
humana eficaz e mais gratificante da medicina, com base no benefício do 
paciente, seguindo boas práticas de medicina de maneira científica. 
(GONZÁLES et al., 2000, p. 01).  

 

Estes autores destacam dois conceitos importantes ao apontarem tanto a 

perspectiva da medicina convencional focada na sintomatologia e patologia, em visão 

das consequências no corpo, quanto a perspectiva integrativa centrada na pessoa e 

sua saúde como um todo, fundamentando o que a pesquisa de campo veio a 

evidenciar, como será apresentado no sexto capítulo. 

A mudança de paradigma proposta pela Medicina Integrativa coloca em 

questão, em especial, a Medicina Mecanicista ou Científica, surgida no período da 

Revolução Científica (a partir do século XVI), que tinha como foco a doença e 

inspirava-se nos preceitos metódicos e racionais de Descartes. Esse modelo médico 

associava o cientificismo à instrumentalização, principalmente em decorrência das 

possibilidades tecnológicas oriundas dos avanços do período renascentista. Assim, 

estendia essas inovações a todas as áreas do conhecimento e ampliava o que se 

conhece hoje como modelo biomédico, conforme aponta Barros (2002) baseando-se 

em Capra (1982), Laín (1989) e Bennet (1987), em contextualização histórica das 

práticas médicas e dos modelos explicativos de saúde e doença. 

A biomedicina, modelo preponderante na sociedade atual, agrega um conjunto 

de ciências empenhadas no controle das doenças através do entendimento de que a 

saúde pode ser perdida por fatores internos e externos que devem ser identificados, 

combatidos e sanados o mais rápido possível para garantir a vida. Essa visão entende 

que as especialidades podem esmiuçar, cada qual em seu campo, as possíveis 

causas e as prováveis soluções através de mecanismos de investigação e 

experimentação. Isso se alinha com a proposta cartesiana da fragmentação do corpo 

para sua melhor compreensão, tal qual uma máquina que se desmonta e cujas peças 
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podem ser reparadas ou substituídas em seu processo de conserto e depois 

reintegradas.  

A biomedicina é, portanto, um modelo de cuidado socialmente construído, 

reconhecido e fundamentado através da história. Seus pressupostos baseiam-se em 

respostas assertivas sobre os eventos relativos à saúde e à doença, seja por seu 

papel reconhecido de controle sobre a vida e a morte, seja por ter se estabelecido 

como saber hegemônico sobre o corpo e tudo o que pode interagir com ele. Seu papel 

social se consolidou como a melhor (senão a única) saída para soluções dos 

problemas que ameaçam a vida humana. Assim, de acordo com Camargo Jr. (2005), 

a biomedicina caracteriza-se por três aspectos: é generalista, mecanicista e analítica. 

De acordo com Nogueira (2018), são quatro os pilares que sustentam a 

hegemonia da biomedicina sobre outros modelos: 

 

(1) a ligação umbilical da biomedicina à ciência moderna e à sua trajetória de 
colonização;  
(2) o processo de anatomoclínica e o modo como, por esse processo, a 
biomedicina se estabeleceu como poder normativo/regulador, passando a 
auferir legitimidade e proteção por parte dos Estados;  
(3) a suposta maior eficácia da biomedicina no quadro de sua maior 
compatibilidade com os novos imperativos capitalistas; e  
(4) a constituição de forte movimento profissional biomédico e suas 
estratégias de fechamento na construção de sua hegemonia. (NOGUEIRA, 
2018, p. 1019).  

 

Com base nesses fundamentos, a biomedicina estabeleceu-se como detentora 

de verdades sobre o corpo, a saúde e a doença acima de qualquer outro modelo de 

cuidado e sem a qual não se torna possível garantir a manutenção e a recuperação 

da saúde perdida através de seus recursos para combater os malefícios que trazem 

ameaças a integridade do ser humano e sociedade, respaldada pelo poder econômico 

agregado. 

No Brasil, o modelo biomédico prevalece como guia de cuidado à saúde, tendo 

como referência a ideia do comprometimento do organismo, segundo explicações 

reconhecidas como científicas. O entendimento de saúde, doença e cura seguem 

esse princípio de cientificidade, garantindo a hegemonia deste modelo na medida em 

que ele garante respostas efetivas em grande porcentagem de agravos à saúde da 

população, embora relegue a segundo plano os fatores que possam estar agregados 

ao sofrimento (PALMEIRA, 2009).  
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Para críticos deste modelo, o sistema médico contemporâneo ou biomédico, 

originário do paradigma cartesiano ou mecanicista, tornou-se reducionista e 

curativista.  

De acordo com Camargo Jr. (2005), Guedes, Nogueira e Camargo Jr. (2006; 

2008), Silva Jr. e Alves (2006; 2008) e Justo (2010), as primeiras insatisfações com o 

sistema biomédico, tecnoassistencial, começaram já no século 20, a partir dos anos 

60 e acentuando-se nos anos 90 em diante, com o surgimento do desagrado de 

pacientes, médicos e instituições, em nível mundial, com o crescente aumento de 

custos de insumos e procedimentos, resultados duvidosos, competição pelo mercado 

de trabalho, problemas com a formação de recursos humanos, aumento de erros 

médicos e precariedade dos serviços de assistência à saúde. Ainda segundo esses 

autores, o fato de não atender às necessidades de melhores relações terapêuticas, 

de não considerar questões de ordem psicológica e social relativas aos problemas de 

saúde, do enquadramento diagnóstico obrigatório focado na sintomatologia sem levar 

em conta as questões de ordem psicológica e social relativas aos problemas de saúde 

envolvidos, promoveu a busca de outros modelos que pudessem dar conta de tais 

quesitos e necessidades. 

Nesse contexto de críticas, compreende-se o crescente aumento pela procura 

deste sistema (BARROS, 2008; LUZ, 2005; NASCIMENTO; NOGUEIRA, 2013; OMS, 

2013) motivado, principalmente, pela compreensão de que o caminho natural da 

saúde em algum momento se fragiliza e há que se lançar mão de meios também 

naturais para o estímulo ao impulso de regeneração ou autocura que existe no 

organismo humano, levando em consideração o contexto múltiplo que envolve a 

pessoa em estado não saudável. 

As abordagens sobre saúde e doença no modelo integrativo centram-se em 

outro paradigma do que é o ser humano, não mais como somente um aglomerado de 

moléculas organizadas em tecidos, órgãos e aparelhos regulados pelos sistemas 

nervoso e hormonal, mas um campo complexo e sistêmico de forças inteligentes 

interconectadas, que avançam para além do físico e se estendem para o psíquico, o 

social e o espiritual, enquanto princípio existencial ou essência consciente. Portanto, 

difere do modelo biomédico que investiga as partes para chegar ao todo. 

    Para ampliar a compreensão da proposta das práticas integrativas é necessário 

compreender a visão de integralidade a partir da concepção de indivisibilidade entre 
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os níveis biológico, psicoemocional e espiritual, pressuposto no paradigma holístico, 

apoiando-se em algumas teorias que se alinham a essa perspectiva. 

    Cabe também considerar o paradigma biopsicossocial, a partir de Engel (1977), 

que compreende o entendimento do organismo humano como multidimensional e a 

saúde resultante de uma dinâmica de forças biológicas, emocionais e sociais em 

interconexão, dependente de múltipla causalidade de agravos e de um conjunto de 

ações integradas para ser atendida, não restrita a exclusividade das especialidades 

da biomedicina. A transição de um sistema para outro pressupõe a ressignificação de 

conceitos de saúde, doença e cura e dos modos do tratar e do cuidar (FAVA; SONINO, 

2017; PEREIRA; BARROS; AUGUSTO, 2011). 

A partir dessas perspectivas mais amplas, destacamos, inicialmente, a Teoria 

da Totalidade e a ordem implicada, de David Bohm (2001), a qual afirma que há uma 

força implícita abrangente e multidimensional que organiza e unifica tudo, mesmo no 

aparente caos, levando a uma indissociabilidade entre o interno e o externo, entre o 

observador e o observado e entre a matéria e a consciência, em movimento contínuo, 

transdisciplinar e dinâmico, o qual denominou de holomovimento. Para Bohm (2001, 

p. 193), “o conteúdo do fato observado não pode ser coerentemente visto como 

separado dos modos de observação, da instrumentação e dos modos de 

entendimento teórico”.  

Em segundo lugar, ressaltamos a Teoria Geral dos Sistemas (TGS), uma teoria 

interdisciplinar desenvolvida inicialmente no campo da biologia por Bertalanffy, a partir 

dos anos 50/60, e aprofundada por Capra (2012). A TGS diz respeito à interligação e 

interdependência entre os componentes, entendendo o ser humano como um sistema 

aberto, multidimensional (visão sistêmica) e com um campo de energia circundante 

dinâmico que interpenetra o corpo, atravessa o campo psíquico e se exterioriza ao 

meio ambiente. Esses pressupostos caracterizam o modelo holístico. 

Nesta perspectiva holística, observam-se duas características científicas 

imbricadas: a visão sistêmica do ser humano multidimensional e a coexistência dos 

campos de energia das dimensões não físicas agregadas, em interação dinâmica. 

 

[...] O modelo holístico explica o processo saúde-doença nas dimensões 
biopsicossocial-espirituais dos indivíduos, enquanto a visão científica de 
campos energéticos expressa o homem como um ser que emite ondas e 
fluxos de energia, os quais se apresentam em constante mudança e interação 
com outros seres vivo [...]. (MELLO; BRITO, 2015, p. 46). 
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São pressupostos da TGS:  

 

1) O todo é superior à soma das suas partes e tem características próprias. 
2) As partes integrantes de um sistema são interdependentes. 3) Sistemas e 
subsistemas relacionam-se e estão integrados numa cadeia hierárquica 
(nesta perspectiva pode encarar-se o universo como uma vasta cadeia de 
sistemas). 4) Os sistemas exercem autorregulação e controle, visando a 
manutenção do seu equilíbrio. 5) Os sistemas influenciam o meio exterior e 
vice-versa (através do input/output de energia e informação). 6) A 
autorregulação dos sistemas implica a capacidade de mudar, como forma de 
adaptação a alterações do meio exterior. 7) Os sistemas têm a capacidade 
de alcançar os seus objetivos através de vários modos diferentes. (ARAUJO; 
GOUVEIA, 2006; SANTOS; PELOSI; OLIVEIRA, 2012).  

   

A incorporação dos pressupostos destas teorias na compreensão do corpo e 

seus processos de saúde ou doença pelo modelo integrativo de cuidados possibilitou 

ampliar a visão da atenção para todos os aspectos componentes do contexto de cada 

pessoa. Por exemplo, a queixa de dor apresentada por uma pessoa será considerada 

como um aspecto biológico consequente a todas as instancias significativas atuais e 

anteriores com as quais possa estar associada, bem como a outros aspectos que 

possam ser relevantes para que tenha um conhecimento sobre si, adquira novos 

hábitos, tenha possibilidades de decisões e escolhas, possa mudar suas relações 

pessoais e profissionais. 

A Teoria Geral de Sistemas (TGS) foi incorporada por Edgar Morin ao 

Paradigma da Complexidade, que considera o ponto de vista inter e multidimensional 

de todos os aspectos da vida e sociedade, e também por Karl Priban, em sua Teoria 

da Consciência Holonômica, que sugere o funcionamento do cérebro como um 

holograma que interliga todas as estruturas e funções (LOIOLA; BOHM, 2004).  

Morin (2006) ampliou a TGS propondo o modelo dinâmico da circularidade 

tríplice: todo-partes; unidade-diversidade e ordem-desordem, incorporando os 

conceitos de auto-organização, autorregulação, feedback, engrenagem de 

dependência recíproca. Inaugurou, assim, “uma nova forma de conceber o mundo e 

a sociedade, em que não há espaços paradeterminismos, hierarquismos e 

reducionismos” (SANTOS; PELOSI; OLIVEIRA, 2012). 

Apontamos, em terceiro lugar, as contribuições da Teoria dos Campos 

Morfogênicos de Rupert Sheldrake (2014) aos fundamentos da visão sistêmica que 

comporta o modelo integrativo. Afirma-se nesta teoria que um campo auto-organizado 

modela a formação dos seres vivos a partir de forças etéricas formativas que, segundo 
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o autor, trazem informações de experiências passadas em padrões rítmicos e que 

respondem pelo crescimento e desenvolvimento deles. Estabelece-se, então, uma 

causalidade formativa através de um processo chamado ressonância mórfica, que 

consiste na influência do semelhante sobre o semelhante através do espaço e do 

tempo. A ressonância mórfica não diminui com a distância e envolve transferência de 

informação. Como exemplo, em nível microscópico, o modelo de organização de uma 

proteína molda o modo de organização dos aminoácidos na composição da cadeia, 

através de um padrão que se reproduz sequencialmente. A teoria também pressupõe 

que influências externas possam modificar esses campos e causar anomalias ou 

modificação dos padrões anteriores, inclusive em nível macroscópico (TRIPICCHIO, 

2007). Nessa perspectiva, cada indivíduo cria a sua própria realidade física a partir 

dos pulsos inteligentes desta rede sutil (também conhecida como corpo sutil, aura ou 

bioplasma), emitidos pelo conteúdo consciencial único e característico, acumulado e 

memorizado, que pode apresentar distorções e manifestar, assim, diversos distúrbios 

orgânicos e/ou psicológicos, como se fosse uma memória coletiva de cada espécie. 

Depreende-se, nesta visão sistêmica ampliada pela teoria dos campos 

morfogênicos, que o homem é um complexo biopsicoenergético indivisível, 

interconectado, interresponsivo e interagente, em processo contínuo de feedback, 

constituindo um ser único, com características específicas, que desenvolve a sua 

própria forma de manifestação e comunicação para garantir a capacidade de 

adaptação e equilíbrio, demandando uma atenção médica de amplitude 

biopsicossocial. Assim, o entendimento sobre a doença perpassa a compreensão de 

que a saúde é mantida pela capacidade de resistência e autocura naturais que, ao se 

enfraquecerem, seja por causas internas ou externas, resultam em distúrbios da 

capacidade de manter a integridade. 

Ao considerar que a somatização da doença pode ter origem no campo 

psicoemocional ou mesmo espiritual, a visão sistêmica levará à busca de uma 

possível causa originária profunda do indivíduo não somente para aliviar seus 

sintomas, mas para alcançar o melhor estado saudável possível (SHELDRAKE, 2014). 

O contexto de cura é redimensionado com base em um resultado não sintomático para 

um realinhamento de atitudes saudáveis conquistadas na relação entre profissionais 

e pacientes, na qual ambos assumem responsabilidades. De um lado, o doente 

participa ativamente com vontade, colaboração, compreensão e mudanças 
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necessárias; de outro, o profissional desencadeia o processo de cura, com o 

conhecimento, intuição e o envolvimento necessário. 

Por fim, agregamos a Teoria da Biologia da Crença (LINPTON, 2017) que, em 

seus apontamentos sobre a influência de fatores do meio ambiente na modelação do 

DNA, revela fenômenos epigenéticos, revolucionando as discussões sobre o binômio 

saúde-doença e demais conceitos da biomedicina. 

 A Epigenética estuda, de acordo com Lipton, os mecanismos moleculares 

pelos quais o meio ambiente controla a atividade genética, debatendo a inteligência e 

memória celulares, a conexão direta entre a mente e as células, sua permeabilidade 

a estados psicoemocionais e ambientais, a emissão de ondas eletromagnéticas e luz 

fotônica pelo organismo, a influência de crenças e padrões de pensamento sobre o 

comportamento e a importância da espiritualidade para a saúde (MOURA, 2017). 

Dessa perspectiva, a vida humana enquanto campo de energia é abundante e 

flui em padrões equilibrados na saúde, segundo uma dimensão energética. Barreto 

(2017) nomeia essa dimensão como energético-vitalista, a qual pode ser desviada 

e/ou desequilibrada durante os processos de adoecimento, compreendidos como 

disfunção deste Campo de Energia Humano, frutos de agentes internos e/ou externos 

que desestabilizam e fragilizam os sistemas, necessitando de algum tipo de 

intervenção para se recuperar.  

As teorias apresentadas contribuem para a configuração do sistema terapêutico 

integrativo, viabilizado pelas PICS, com enfoque na Auriculoterapia e o Toque 

Terapêutico na medida em que buscam atender o indivíduo em sua totalidade. No 

entanto, em que pese o caráter inovador e suas contribuições a mudanças de 

perspectivas, concepções e práticas, é preciso apontar algumas questões a respeito 

do alcance das PICS.  

Tesser e Dallegrave (2020) trazem o debate à tona ao refletir sobre a 

generalização do discurso sobre as PICS como sistema de cuidado infalível e 

aplicável a tudo como uma panaceia. Apontam, entre outros aspectos, para a 

indefinição do duplo potencial das PICS, como medicalizante (entendendo 

medicalização a partir do que Conrad (2007) chamou de “um processo sociocultural 

que ultrapassa as fronteiras da medicina e que remete às pressões diagnósticas pela 

hegemonia biomédica” (apud ZORZANELLI; ORTEGA; BEZERRA JR., 2014)) ou 

desmedicalizante (enquanto desmame da dependência), ambas atreladas ao contexto 
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em que estão inseridas e como são ofertadas, sejam racionalidades médicas ou não. 

Ressaltam, ainda, que as PICS não são completamente destituídas da possibilidade 

de medicalização por meio de remédios homeopáticos ou fitoterápicos. Aguiar, Kanan 

e Masiero (2019) apontam para o risco de banalização das PICS ao serem 

generalizadas ou enquadradas em formato semelhante ao do modelo biomédico.  

Além disso, há fragilidades no exercício e oferta das PICS por profissionais e 

serviços como, por exemplo, conflitos interprofissionais e de conceitos definidores, 

insuficiência e despreparo profissional, entre outros (BARROS; SPADACIO; COSTA, 

2018; GONTIJO; NUNES, 2017; OTANI; BARROS, 2011), os quais deveriam ser 

considerados. Esses aspectos serão discutidos no quinto capítulo.  

 

2.2 Sobre o cuidar e o cuidado no campo das PICS 

 

Ao discutirem modelos de cuidado, Otani e Barros (2011) se referem ao 

esgotamento do sistema médico convencional e à tendência crescente do sistema 

integrativo de ocupar mais espaço, como anteriormente mencionado, como um 

modelo de atenção mais humanizado, natural e acessível, demandando uma nova 

orientação na formação profissional e uma revisão da prestação de serviços na área 

de saúde.  

Estes autores atribuem esse movimento a múltiplas causas, tais como o 

aumento de custos, de erros diagnósticos e de procedimentos, o foco na manifestação 

sintomatológica objetiva e não nos fatores subjetivos associados ao adoecimento, a 

obrigatoriedade e enquadramento em diagnósticos pré-estabelecidos, a 

hierarquização e submissão ao poder médico, ao excesso de especialização com 

distanciamento da clínica geral, o aumento de quadros crônicos degenerativos não 

responsivos à medicalização e intervenções propostas, a mercantilização dos 

serviços, entre outros. Isso abre espaço para a ascensão de um modelo orientado 

para cura e para a terapêutica centradas na pessoa. 

Maizes, Rakel e Niemiec (2009) afirmam que o cuidado centrado no paciente, 

a oferta de cuidados individualizados, a escuta acolhedora, a inclusão de práticas 

medicas cientificas, o discurso orientado para a cura e não para a doença, a 

integralidade do cuidado ao levar em conta aspectos biopsíquicos, espirituais e 

sociais, o respeito aos ritmos e ciclos de cada pessoa e autogestão responsável do 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830709002341#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830709002341#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830709002341#!
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autocuidado, com estímulo a mudanças no estilo de vida e a reeducação para hábitos 

saudáveis, com destaque para o autocuidado autorreferido (TESSER; DALLEGRAVE, 

2020), são fundamentais para lidar com a crise do sistema de saúde convencional, 

que se encontra esgotado pelo aumento de doenças crônicas que implicam em alto 

custo de manutenção. 

Nesse contexto, um fator a se considerar no avanço das PICS é que sua 

proposta de cuidado é muito diversa das consultas médicas e terapêuticas com as 

quais as pessoas estão habituadas, quando procuram algum serviço de saúde, 

público ou privado. Essa diferença é notada, sobretudo, nas formas de abordagem e 

tratamento das práticas orientadas pelo modelo integrativo, de acordo com os 

princípios e conceitos apresentados no item 2.1. Propicia-se um processo de diálogo, 

ao contrário do que ocorre nas consultas médicas pautadas, em geral, no modelo 

biomédico, em que prevalece uma comunicação vertical e unilateral, normalmente 

indutora de constrangimento (DESLANDES; MITRE, 2009; FAVORETO; CABRAL, 

2009).  

Cabe aqui uma breve comparação entre esses modelos no que concerne ao 

modo de cuidado, sua influência na busca de um ou outro sistema e possíveis razões 

para que as PICS estejam se expandindo. 

Para isso, há que se entender a proposta de “racionalidades médicas”, 

definidas por Madel Luz como: 

 

[...] um conjunto integrado e estruturado de práticas e saberes composto de 
cinco dimensões interligadas: uma morfologia humana (anatomia, na 
biomedicina), uma dinâmica vital (fisiologia), um sistema de diagnose, um 
sistema terapêutico e uma doutrina médica (explicativa do que é a doença ou 
adoecimento, sua origem ou causa, sua evolução ou cura), todos embasados 
em uma sexta dimensão implícita ou explícita: uma cosmologia [...]. 
(TESSER; LUZ, 2008, p. 196).  

 

A sequência de ações, didaticamente colocadas, é iniciada pelo Acolhimento, 

que é o momento de início da relação e estabelecimento de uma comunicação acerca 

dos motivos da busca, o qual se espera que seja um momento minimamente receptivo 

e afetivo para que haja o estabelecimento de confiança para a identificação das 

necessidades que são tratadas no passo seguinte, a Escuta. Em seguida vem a 

Investigação com o aprofundamento do diálogo em busca de dados mais 
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esclarecedores, depois a Elaboração da Interpretação Diagnóstica, a Socialização do 

Diagnóstico e a Elaboração e Execução do Tratamento (TESSER; LUZ, 2018).  

 Segundo os mesmos autores, na prática da biomedicina o processo da Escuta 

vem sendo reduzido, distante e controlado para que não se estenda, priorizando-se a 

diagnose apoiada na tecnologia, o que afeta o processo da relação terapêutica, reduz 

ou substitui o toque e os procedimentos clássicos da ausculta, palpação e exame 

clínico mais demorado em busca de mais evidências a partir do relato/queixas da 

pessoa em atendimento. Resulta, portanto, em prejuízo para o processo de interação 

bem como causa desconforto e sensação de desvalia na pessoa atendida.  

Por consequência, o enquadramento diagnóstico direcionado e restritivo, 

acompanhado de protocolos pré-estabelecidos de medicalização incentivados pela 

indústria farmacêutica, levam ao que os autores mencionam de “neoburocracia”. 

Segundo o conceito de Harrison e Smith (2003), trata-se de “medicina burocrática”, 

automática, impessoal, fria, distante, com prejuízo da comunicação, deficiência ética 

e passível de erros, agravados por uma atitude verticalizada, arrogante, unilateral e 

detentora de falso poder culturalmente instituído. Referem-se, ainda, à 

estandardização da medicina, apontando a pressão para a formatação diagnóstica 

quanto à burocratização dos serviços médicos na gestão pública (TESSER, 2018). 

No modelo biomédico, opera-se, segundo Tesser e Luz (2018), a sequência 

“anamnese - exame físico - hipóteses diagnósticas - conduta terapêutica”, que se 

pauta na classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, 

aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos 

ou doenças, a partir de códigos disponibilizados pela Classificação Internacional das 

Doenças (CID), para orientar a intervenção terapêutica clínica ou cirúrgica.  

Na proposta da integralidade do cuidado, ao contrário, mais do que a 

identificação da doença, busca-se ampliar o acolhimento e a escuta, considerando o 

valor humano da pessoa com suas características específicas, seu histórico de vida, 

suas condições socioculturais, com abertura para um diálogo atento e ético e a 

possibilidade da participação na elaboração do tratamento. 

Para Contatore, Malfitano e Barros (2018), o conceito de cuidado 

emocionalmente organizado, como fator relevante na relação entre profissionais e 

usuários através da empatia e compaixão, não só melhora o ambiente de trabalho e 

a satisfação pessoal, como traz as perspectivas da esperança, dignidade humana e 
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justiça social, além de motivar a reflexão de que cuidado pressupõe o interesse afetivo 

e o acolhimento do outro pela experiência que está afetando sua vida como um todo. 

Nessa mesma direção, ao enfatizar a relação de cuidado, Ayres (2004) destaca 

que uma consulta deve constituir-se pela aproximação entre os aspectos técnicos e 

humanísticos da atenção à saúde, devendo o mecanicismo automático ser suplantado 

pelo estabelecimento de um intercâmbio que tenha um significado tanto para o 

usuário, ao ser acolhido, ouvido e valorizado, quanto para o profissional se perceber 

satisfeito em ser o agente realizando o que lhe dá sentido existencial. 

Outros autores reforçam a importância do diálogo, do reconhecimento entre 

interlocutores e horizontalidade na relação de cuidado nas PICS. Fleisher (2017) 

aborda o “reconhecimento” dos atendidos como algo fundamental na relação, e a 

capacidade de escuta e valorização da narrativa como pressupostos para 

identificação de um bom profissional. Em contrapartida, o mau profissional atende com 

pressa, não olha nos olhos, não dá ouvidos ou atenção esperados pelos usuários.  

Amadigi et al. (2009) e Favoreto e Cabral (2009) ressaltam que o 

relacionamento horizontal através do diálogo elimina a relação de poder e favorece a 

adesão ao tratamento. 

Não há como falar da comunicabilidade distanciada do objetivo da 

humanização do atendimento, a qual, para que seja efetiva, deve considerar: a 

valorização de todos os atores envolvidos no atendimento à saúde (usuários, 

trabalhadores e gestores); o incentivo a sua autonomia e protagonismo; o aumento do 

grau de corresponsabilidade; o estabelecimento de vínculos solidários e de 

participação coletiva; a identificação das necessidades sociais de saúde de todos os 

atores e o compromisso com a melhoria do ambiente e condições de trabalho e de 

atendimento (DESLANDES; MITRE, 2009; FAVORETO; CABRAL, 2009). 

Ao se referir a um atendimento humanizado, Markides (2011) também enfatiza 

a importância da aproximação do profissional de saúde na conquista da confiança e 

adesão do usuário, conciliando o lado técnico e o lado humanístico, ouvindo 

atentamente suas ideias e história e considerando o contexto cultural do qual procede. 

Segundo o autor, somente dessa forma cria-se a participação recíproca, o que amplia 

as possibilidades de sucesso no tratamento. 

Os princípios da abordagem centrada na pessoa conferem uma dimensão 

afetiva à relação entre o profissional e o usuário, que, acompanhada da comunicação 
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compatível, estabelece harmonia no ambiente e quebra possíveis receios e limites 

impostos pela expectativa de se posicionar frente a uma “autoridade” em saúde, em 

uma sociedade que naturaliza o desnível social e separa as pessoas em melhores ou 

piores de acordo com sua condição socioeconômica e educativa e na qual a medicina 

ocupa um status exagerado de poder (PALMEIRA, 2009; SANTOS, 2016; TESSER; 

LUZ, 2018). 

A empatia, a escuta acolhedora e a afetividade nas práticas de cuidado, 

afirmadas por Boff (2020) como uma responsabilização afetiva, são comuns nos 

atendimentos com as várias PICS, por médicos ou não. Esses são alguns dos 

aspectos que emergem do modo de cuidado embasado no reconhecimento integral 

do outro e da saúde como reflexo dessa relação e que são, certamente, a chave para 

resultados promissores, mesmo que a queixa apresentada não seja solucionada a 

contento por estar fora do alcance exclusivo das PICS (PEREIRA, 2017).  

 O cuidado com a comunicação através de explicações compreensíveis, 

pensada a partir do usuário como foco da atenção, reveste-se de extrema importância 

para que o usuário se sinta incluído nas decisões sobre sua saúde, perceba o seu 

grau de importância no processo e se engaje no papel de responsável consciente 

pelos resultados (MARKIDES, 2011).  

Enquanto o modelo biomédico centra-se na figura do médico e no tratamento 

individualizado, medicalizado e em relação de poder, com escuta limitada e foco no 

diagnosticar-tratar-curar, o modelo do sistema integrativo apoia-se em relação 

horizontal, baseada na escuta afetiva e modos de cuidado que consideram a 

subjetividade e a multidimensionalidade de um sujeito inserido em uma coletividade, 

mesmo que o atendimento ocorra através de um profissional não médico (AMADIGI 

et al., 2009; PEREIRA, 2017; SÃO BENTO; MOREIRA, 2018).  

Nessa mesma direção, Luz e Tesser (2018) acrescentam que o modelo 

biomédico prioriza a investigação diagnóstica focada em doenças, como 

anteriormente ressaltado, minimizando os aspectos subjetivos e relacionais com os 

usuários, enquanto nas PICS há uma valorização das experiências e necessidades 

psicossociais dos usuários. 

Importa destacar que dessa perspectiva de escuta e partilha de experiências 

as PICS são uma forma de atenção acessível a localidades de baixa renda e de 

carência de recursos: 
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[...] particularmente quanto à experiência com o processo adoecimento-
cuidado-cura e quanto ao estímulo do potencial de reequilíbrio e cura do 
próprio paciente, com uma relação de maior solidariedade e proximidade 
entre curador-doente, maior satisfação com a abordagem filosófica, 
cosmológica e de significação (holística) dos adoecimentos [...], denotando 
certa convergência entre os valores e crenças dos usuários com as mesmas 
[...]. (TESSER; LUZ, 2009, p. 1733).  

     

Não se trata, portanto, de qualquer forma de diálogo, mas de uma escuta 

qualificada, pois, segundo Mota e Schraiber (2014), o cuidado implica em 

responsabilização pelo outro em sofrimento, em criar uma resposta minimamente 

viável para o ser humano que até então estava em uma trajetória estável e sem 

perturbação em sua vida, por meio de uma proposta terapêutica que signifique uma 

esperança de retorno a uma situação anterior ao sofrimento. 

No tocante à integralidade do cuidado, mais uma vez se denota que, no âmbito 

da biomedicina, o foco é mais voltado para a efetividade/resultados do que para a 

pessoa objeto do cuidado em si. Nesse sentido, fica clara a importância da atenção 

dada ao acolhimento e à escuta, sem os quais não se desenvolvem formas de 

cuidados voltados para a pessoa, remetendo ao que já se apontou anteriormente nas 

abordagens acerca do modelo das PICS e da biomedicina. 

 

2.3 A implantação e consolidação dos princípios das PICS  

 

Os estudos apresentados indicam aspectos importantes sobre o cuidar e as 

formas de cuidado das PICS. Entretanto para se alcançar o que é preconizado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2013) e pela Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) a respeito 

de um cuidado humanizado, continuado e integral, depara-se ainda com obstáculos 

que esbarram na formação profissional e estruturas institucionais. Observa-se a 

predominância, na formação profissional, do modelo cartesiano, no qual se assentam 

a biomedicina, os próprios aspectos culturais de uma sociedade acostumada a esses 

valores e no lugar atribuído ao saber médico e, por consequência, o profissional 

médico, os critérios mercadológicos estabelecidos pela indústria farmacêutica. Há, por 

isso, uma resistência geral a mudanças de paradigma voltada para uma visão 

cosmológica anterior a Descartes e natural em outras práticas de cura como a 

Medicina Tradicional Chinesa, a Medicina Ayurveda e demais medicinas tradicionais 
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ancestrais com suas concepções e modos de intervenção complexos, a partir de uma 

visão holística ou integral do ser humano (ALVES et al., 2018). 

As dimensões do cuidado integral passam pela concepção dos níveis biológico, 

emocional, mental e espiritual, que remetem à categoria de dimensão energética ou 

energética/vitalista, como afirma Barreto (2017), instância considerada fundamental a 

muitas PICS, seja dos sistemas mais elaborados, como a Ayurveda ou Antroposofia, 

quanto outras práticas voltadas para o alinhamento de forças orgânicas, como Reiki, 

Florais ou Toque Terapêutico, por exemplo, e que constam da relação das Portarias 

PNPIC do Ministério da Saúde. A possibilidade de acesso a essas várias dimensões 

depende, no entanto, da relação estabelecida entre os profissionais e as pessoas que 

buscam cuidado. 

O vínculo é, portanto, uma dimensão importante a ser considerada, na medida 

em que perpassa e permeia as relações entre quem cuida e é cuidado, sendo alvo de 

especial atenção na perspectiva das PICS, ao mesmo tempo em que ocupa uma 

lacuna deixada pela proposta biomédica, que prioriza a negativação dos sintomas e 

menospreza a escuta, os “sentidos, significados e valores diante do sofrimento, do 

adoecimento, bem como do tratamento e da cura de doenças, distintos dos 

dominantes” (LUZ, 2005). 

Vínculo não se refere somente a uma relação entre dois indivíduos, mas 

estende-se a uma interconexão entre dois sistemas de energia e destes com o 

ambiente. Ou seja, trata-se do imbricamento entre os universos de cada um, suas 

crenças, suas origens e histórias e os determinantes ambientais aos quais estão 

sujeitos, gerando certa tensão, que Bonet (1999) nomeou como estruturante e em 

direção oposta à objetividade da visão biomédica. 

Neste contexto, o modo do cuidado não se pauta no identificar – diagnosticar - 

curar, mas possibilita o acolher-escutar-interagir-perceber-harmonizar, operando de 

forma bilateral na relação entre cuidador e cuidado e estendendo-se às dimensões 

familiar e social. Estabelece, assim, uma relação ética e sensível, de uma forma 

comprometida, profunda e solidária, que implica no transformar e ser transformado na 

e pela experiência em tempo real e isento da obrigatoriedade de seguir um padrão 

cristalizado (BARRETO, 2017; BONET, 1999).  

Para Baars e Hamre (2018), a integração entre as formas de cuidado das PICS 

e do modelo biomédico é uma possibilidade que se amplia para o enfrentamento de 
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situações que não se resolvem por um ou outro modelo exclusivamente, apesar da 

resistência da medicina convencional quanto a credibilidade científica do sistema 

integrativo. Há um movimento crescente em nível global que compreende não 

somente as recomendações da Organização Mundial da Saúde, mas a própria busca 

de outras possibilidades pela população, que deseja a aproximação de meios 

terapêuticos mais naturais e menos agressivos. Ressalta-se, também, o movimento 

de países que institucionalizam sistemas integrativos, como a Homeopatia e 

Ayurveda, e oferecem “o melhor dos dois mundos” aplicando terapêuticas como a 

yoga, mindfulness e naturopatia, entre outras, como ocorre na Inglaterra, no Canadá, 

na Tailândia, na Índia e no Japão.  

Esses mesmos autores destacam que a superação da oposição ocorrerá 

somente por transformações da sociedade e maior aceitação e procura pelo modelo 

integrativo, mas que demandará providências de regulamentação e investimentos em 

diferentes esferas, como a legal e a educativa. A formulação de legislações será 

importante para regulamentar provedores de terapia e Sistemas Médicos Complexos 

(SMC). Já a educação terá os seguintes desafios: investir em profissionais dos dois 

sistemas médicos integrantes, que têm que trabalhar juntos por um período de anos 

para desenvolver experiência e confiança no trabalho efetivo em equipe; estabelecer 

padrões de qualidade para tratamento de SMC, mediante o treinamento de 

provedores, administração do tratamento e qualidade farmacêutica de produtos 

medicinais; incentivar a pesquisa científica sobre segurança e eficácia de intervenções 

de produtos medicinais dos SMC; e fomentar a infraestrutura e recursos financeiros.  

O diálogo entre as possibilidades terapêuticas biomédicas, seus avanços e 

limitações, e as racionalidades não biomédicas, com seu potencial de efetividade, 

depende, sobretudo, de um contexto político favorável para se organizarem e serem 

ofertadas qualitativa e quantitativamente. Em um panorama em que os serviços 

públicos de saúde enfrentam uma desestabilização crescente e estão sendo 

esvaziados de seu aporte e cobertura em sentido amplo, essa organização entre os 

modelos se torna mais difícil, sujeitando ao desamparo e à instabilidade os 

acometidos por dores crônicas (SANTOS, 2016). 

Uma sinalização importante na direção do diálogo entre os diferentes modelos 

veio através da versão atual da CID-11, à qual foi acrescentado um capítulo 

suplementar referente às PICS, mais especificamente à Medicina Tradicional. 
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Denominado Capítulo Complementar: Condições de Medicina Tradicional (2.33.26 

Capítulo 26), nele se desenvolve uma abordagem explicativa deste modelo com a 

finalidade de orientar, além de se referir a distúrbios e padrões que se originaram na 

antiga Medicina Chinesa e se desenvolveram ao longo da história para incorporar a 

ciência e a tecnologia contemporâneas (OMS, 2018).  

No Brasil, embora esta oposição tenha se intensificado, ela não impedirá o 

avanço cada vez mais evidente das PICS, uma vez que as práticas populares de 

saúde sempre estiveram presentes na história do país e integradas aos costumes da 

sociedade brasileira. Desde a colonização, a prática da nomeada medicina popular 

(etnomedicina) esteve presente nas populações indígenas e negras, sendo muitas 

vezes familiar a profissionais da saúde. Somente com a chegada da corte portuguesa, 

trezentos anos depois do descobrimento, houve avanços em direção à área da 

medicina científica. A proximidade entre as diferentes formas de conhecimento, ao 

longo dos séculos, foi permeada por momentos de conflitos e preconceitos e teve 

grande influência na não inserção dos conhecimentos populares nos currículos de 

formação profissional. Porém, isso não impediu que, na prática, a aproximação entre 

os dois sistemas ocorresse, tendendo a se aproximar mais na atualidade (SANTOS et 

al., 2012). Há que se considerar, além do mais, que esses sistemas podem interagir 

de forma complementar, mesmo que fundamentados em racionalidades médicas 

particulares. 

No escopo desta pesquisa e considerando as propostas dos dois modelos, faz-

se necessário mergulhar na compreensão da dor e sofrimento, a partir da revisão de 

literatura, para permitir a reflexão acerca de seus significados, o que será apontado 

no próximo capítulo. 
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3 DIFERENTES CONCEPÇÕES DE DOR E O SOFRIMENTO  

 

Neste capítulo, os fenômenos de dor e sofrimento, assim como saúde e 

doença, são explicados a partir de diferentes perspectivas, com as quais foi possível 

dialogar ao longo da pesquisa. Elas trouxeram elementos que iluminaram a discussão 

sobre as diversas visões, de profissionais e usuários, acerca desses fenômenos. 

Privilegiamos as perspectivas socioculturais, uma vez que a descrição dos processos 

anátomo-fisiológicos e patológicos da dor não constitui objeto de relevância para o 

que se propõe analisar e debater neste estudo. Evidenciam-se, no entanto, alguns 

aspectos limitantes do modelo biomédico para lidar com a dor, em especial, a dor 

crônica. 

Neste estudo, toma-se como ponto de partida a dor crônica por ser uma dor 

prolongada no tempo, normalmente com difícil identificação temporal e/ou causal, que 

pode manifestar-se por meio de várias características e gerar diferentes formas de 

sofrimento. Esse tipo de dor exige uma abordagem multidisciplinar, e o insucesso do 

tratamento pode levar a consequências em diferentes aspectos e dimensões da vida. 

De acordo com a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED), as dores 

crônicas são as que persistem mesmo após a cura da lesão/fator desencadeador 

inicial, e já não têm mais finalidade biológica, ou seja, não há razão para alertar para 

algo que está solucionado. 

Busca-se, assim, ampliar nossa compreensão sobre os fenômenos da dor e 

sofrimento, identificando seus significados no contexto e experiências das pessoas 

atendidas em Auriculoterapia e Toque Terapêutico. Além disso, busca-se conhecer 

outras perspectivas sobre dor e sofrimento como um pano de fundo que nos possibilite 

compreender seus limites, principalmente pelo fato de que a dor crônica é física e o 

sofrimento pode estar vinculado a outro contexto de manifestação, compreendendo 

as dimensões afetiva e social. Essa separação se sustenta na lógica biomédica, mas 

não necessariamente está presente em outras abordagens, cujas explicações para os 

fenômenos da dor e sofrimento não se baseiam na dicotomia corpo e mente ou corpo 

e espírito. 

A interpretação biológica do binômio saúde e doença remete à capacidade 

orgânica de manter a homeostasia pelo equilíbrio dinâmico do sistema imunológico e 

a capacidade de resistência fundamentada em condições desejáveis de alimentação 
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adequada, atividade física, repouso, bons hábitos de higiene e autopreservação. Por 

outro lado, a interpretação sociocultural do adoecer ou manter-se saudável remete a 

condições adequadas de subsistência (alimentação, habitação, saneamento, 

educação, renda, ações preventivas), hábitos e costumes de vida absorvidas da 

convivência em família e em sociedade, os quais possibilitem ao indivíduo superar, 

conviver e/ou adaptar-se razoavelmente a situações geradoras de sofrimento, tais 

como violência, competição desenfreada, riscos e perdas em geral.  

Interpretações socioculturais sobre os fenômenos da dor e do sofrimento 

remetem a diferentes abordagens, não podendo ater-se ao corpo físico somente. São 

fenômenos, assim como a saúde e a doença, que englobam a totalidade dos aspectos 

que constituem um ser humano. Essa perspectiva tem como base o conceito de 

“homem total” apresentado pelo antropólogo francês Marcel Mauss, no qual se 

integram os aspectos biológicos, psicológicos, jurídicos, religiosos, estéticos, 

econômicos, históricos, entre outros, conforme apontam Comparin e Schneider 

(2004), Haibara e Santos (2016) e Daolio e Rigoni (2012). 

Do ponto de vista emocional, esses fenômenos expressam modos de lidar com 

as emoções, os quais são influenciados pelo meio em que vivem os indivíduos 

(etnopsicologia). O corpo memoriza o andar, o mover, o expressar, o sentir, enfim, é 

na corporeidade que as representações sociais sobre dor e sofrimento se manifestam 

(COMPARIN; SCHNEIDER, 2004; HELMANN, 2009a; 2009b). 

Da perspectiva sociocultural, a categorização para dor e sofrimento se refere 

ao que Duarte e Leal (1998) e Duarte (1998) chamam de “perturbação” ou “aflição” 

para definir esse estado de mal-estar, que não reflete necessariamente uma patologia, 

mas que, dependendo do modo como é percebida, pode estabelecer-se como doença 

(com classificação diagnóstica) ou enfermidade (com o assumir da condição de 

adoecimento). O processo de reconhecimento e de classificação do estado de 

“perturbação” numa ou outra categoria depende de negociações de diferentes 

perspectivas feitas pelos atores envolvidos frente ao mal-estar que, de um lado, os 

acometem e, de outro, buscam-se solucionar (HELMANN, 2009a; 2009b), pois “a dor 

é íntima, certamente, mas é também impregnada do social, de cultural, de relacional, 

é fruto de uma educação. Ela não escapa ao vínculo social” (CANESQUI, 2011; LE 

BRETON, 2013). Pode-se estabelecer, portanto, uma tensão entre a experiência do 

adoecimento e sua representação, considerando-se o diagnóstico clínico e os 
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aspectos simbólicos que dão sentido às experiências de dor e sofrimento. Nesse 

processo de negociação em torno de representações, categorias e significados, as 

pessoas podem aceitar ou recusar o discurso legitimado pela ciência médica (DAS; 

DAS, 2007). 

As incertezas e dificuldades tanto em relação à identificação de suas causas 

como em seu tratamento colocam a dor crônica como uma categoria mais ampla. 

Mesmo que definida a partir da lógica biomédica, ela abre a possibilidade de 

compreensão de outros significados sobre dor e sofrimento, revelando conceitos, 

modelos, práticas e atores sociais envolvidos, conforme será abordado nos próximos 

tópicos. 

 

3.1 Entendendo a dor e suas expressões 

 

São inúmeras as causas que podem influenciar a existência e a intensidade da 

dor no decurso do tempo, sendo a primeira delas a que se identifica como presumível 

resultado de uma agressão ou lesão. A dor é um sintoma que acompanha, de forma 

transversal, a generalidade das situações patológicas que requerem cuidados de 

saúde. Todos os tipos de dor, em especial a dor crônica, levam ao sofrimento 

frequentemente intolerável, mas evitável, que se reflete negativamente na qualidade 

de vida e no equilíbrio das pessoas que são por ela acometidas.  

A observação crescente de queixas de dores crônicas, difusas, recorrentes e 

resistentes a tratamentos convencionais, causadoras de transtornos mentais e 

perturbação na qualidade de vida é um fato constatado no cotidiano dos profissionais 

de saúde. Associadas ou não a eventos clínicos, as dores respondem por um 

consumo considerável de analgésicos e recursos que prometam o alívio imediato que 

possa trazer algum conforto ou alguma resposta mais efetiva de cura (SANCHES; 

BOEMER, 2002). Dores com características agudas, em geral, ocorrem como sinal de 

alerta de que algo não vai bem no organismo, indicando a necessidade de ação de 

proteção local ou de alguma forma de providência. Quando se torna crônica, a dor 

passa a fazer parte de um contexto mais amplo, cuja investigação alcança níveis que 

transcendem o sintoma meramente biológico, no entanto, podendo ser identificada 

como doença na perspectiva biomédica (BUDÓ et al., 2007; MARQUEZ, 2004). 
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Segundo dados da OMS (2001), 30% da população mundial convive com 

alguma sensação dolorosa constante e verifica-se a prevalência das dores crônicas 

em aproximadamente 30% da população em um país. Se essa estimativa fosse 

aplicada à população brasileira, teríamos aproximadamente 63,3 milhões de pessoas 

com dores crônicas, com custos e prejuízos econômicos, sociais e de qualidade de 

vida, destacando-se danos à saúde mental e psicológica relativas ao sofrimento e 

limitações impostas, cujas consequências também se estendem ao círculo familiar e 

social.  

A International Association for the Study of Pain (IASP), à qual a Sociedade 

Brasileira para o Estudo da Dor é filiada (SBED, 2020), definiu, a partir de 1979, dor 

como “uma sensação ou experiência emocional desagradável associada com dano 

tecidual real ou potencial”, considerando a dor “um conceito psicológico e não uma 

medida física”. Tal definição também considera que a “experiência da dor tinha que 

ser diferenciada de um estímulo nocivo”, reconhecendo que, embora a lesão tecidual 

seja um antecedente comum da dor, ela pode estar presente mesmo quando uma 

lesão tecidual não é perceptível ou relacionada a aspectos multidimensionais e 

múltiplos significados (SBED, 2020, p. 01). Em 2018, um trabalho realizado por 14 

especialistas mundiais atualizou a definição de dor como “uma experiência sensitiva 

e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada a uma lesão 

tecidual real ou potencial” (SBED, 2020, p. 07).  

Essa conceituação destaca que a dor é sempre uma experiência pessoal, 

influenciada, em graus variáveis, por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Sendo 

a dor e a sensibilidade a ela fenômenos diferentes, a dor não pode ser determinada 

exclusivamente pela atividade dos neurônios sensitivos (nocicepção). Segundo essa 

nova definição, afirma-se que as pessoas aprendem o conceito de dor ao longo de 

suas vidas e, portanto, seu relato sobre uma experiência de dor deve ser respeitado. 

Ressalta-se que a descrição verbal é apenas uma das várias formas para expressar 

a dor e que a incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser 

humano ou um animal sentir dor. 

A dor, considerada o quinto sinal pelas avaliações médicas, de acordo com a 

Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) é indubitavelmente um mecanismo 

de defesa e expressão que sinaliza que algo estranho está acontecendo. Mas, no 

momento em que surge, ela deixa de ser sinal do que poderia ocorrer e torna-se o 
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terrível sintoma do que já se instalou. Nessa perspectiva, a dor é uma forma de dar-

se conta de que há um corpo, ao forçar que se centralize nele a atenção. É no ato de 

“corporificação” da dor que uma pessoa percebe que algo não vai bem, alertando que 

há um problema em algum lugar do seu corpo, o qual, embora “lá dentro”, atravessa 

os limites da pele e se materializa “lá fora” em todos os aspectos da vida, pois o corpo 

é um veículo do ser no mundo (FOUCAULT, 1969; LEDER, 1990; MERLEAU-PONTY, 

1999 apud MARTINS, 2009). O corpo “é a interface entre o social e o individual, a 

natureza e a cultura, o psicológico e o simbólico” (LE BRETON, 2013, p. 97) não 

estando separado de todas as dimensões em que se insere e que o transpassam nos 

papéis e funções sociais que desempenha numa dada sociedade e cultura 

(CANESQUI, 2011a; 2011b; LE BRETON, 2013).  

Entende-se, portanto, a dor como um fenômeno complexo e com variantes 

multidimensionais: biofisiológicas, bioquímicas, psicossociais, comportamentais e 

morais. Do ponto de vista organicista, as dores podem ser classificadas segundo 

critérios que levam em consideração a localização (topográfica), a fisiopatologia (de 

acordo com a origem), o tempo de duração/incidência. Quanto à topografia, destacam-

se as dores sem localização específicas e que se deslocam, denominadas dores 

difusas. Em relação ao aspecto fisiopatológico, destacam-se dores sem lesão ativa ou 

causa relacionada, consideradas de origem psicossocial (psicogênica). Quanto ao 

aspecto tempo/incidência, destacam-se as dores recorrentes. Dada a complexidade 

da dor e dos vários critérios para sua identificação, são relevantes os dados que 

contextualizam a particularidade de sua manifestação, tais como: queixa dolorosa ou 

reação a eventuais intervenções; estado de ansiedade, depressão, alterações 

comportamentais e manifestações causadas ou modificadas pela medicação 

analgésica; estado de incapacidade; idade (as crianças e pessoas idosas têm maior 

dificuldade em verbalizar o que sentem, como sentem e onde sentem); doenças ou 

patologias que o doente possa ter (reumáticas, oncológicas, respiratórias), incluindo, 

ainda, situações de risco real ou potencial de danos à vida geradores de impactos 

psicológicos profundos (PATEL, 2010). 

Dores atribuídas a uma origem física denotam uma influência da visão 

fragmentada, segundo a perspectiva biomédica, e compartilhada por muitos 

profissionais. Nessa visão, o corpo é composto de partes que podem estar danificadas 

e que devem ser reparadas por meio da instrumentalização proposta pela medicina 
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institucionalizada e seu modelo de atenção, reconhecido e inquestionável (BUDÓ et 

al., 2007; CANESQUI, 2011a; LE BRETON, 2013; MARQUEZ, 2004). No caso da dor 

que se cronifica, embora a tendência da biomedicina seja de enquadrá-la em algum 

diagnóstico preciso, suas características pouco claras e, no geral, indefinidas levam à 

necessidade de investigação de seus determinantes sociais (LIMA; TRAD, 2007; 

2008). Além disso, a severidade da dor não é diretamente proporcional à quantidade 

de tecido lesado, e muitos fatores podem influenciar a sua percepção como um 

sintoma, tais como fadiga, depressão, raiva, medo/ansiedade e sentimentos de falta 

de esperança e amparo (MARQUEZ, 2004). 

Na perspectiva do modelo biomédico, a dor é entendida como um mal a ser 

combatido, destacando mais a importância da doença do que a capacidade do 

organismo de reagir a ela. A racionalidade na qual se estrutura a biomedicina parece 

se sobrepor a outras formas de conhecimento sobre o corpo, a dor e o sofrimento, se 

estabelecendo e enraizando no modo de pensar e nas práticas de muitos profissionais 

e acadêmicos em formação (SOUZA; LUZ, 2009; TESSER, 2009). As pessoas 

esperam por soluções instantâneas respaldadas pelo discurso médico e viabilizadas 

pelos comprimidos, gotas, injeções e cirurgias que prometem resultados, pois, afinal, 

quem quer ficar sofrendo?  

A enfermeira e médica americana Cicely Saunders introduziu o conceito de “dor 

total”, definida a partir de vários aspectos: físico, mental, social e espiritual. Nesse 

sentido, a dor total, assim como a dor crônica, implica em uma gama importante de 

perdas e limitações que afeta todas as dimensões da vida do indivíduo e deve ser 

considerada na busca da etiologia e alívio da dor (INCA, 2001). O sofrimento a ela 

associado afeta, portanto, mental e moralmente o indivíduo, uma vez que invade todas 

as instâncias de sua vida pessoal e se expande para seu núcleo social, tal qual a 

família e todas as demais relações que ele mantenha (CANESQUI, 2011a; 

HELMANN, 2009a; 2009b; LE BRETON, 2013; SANCHES; BOEMER, 2002). Além 

disso, pode afetar as emoções, levando a reações desagradáveis, com possibilidades 

de variáveis graus de alterações de comportamento (BUDÓ et al., 2007).  

Os conceitos apresentados de dor crônica e dor total evidenciam que a dor faz 

parte do ser humano, para além da sua dimensão biológica, constituindo-se tanto 

como sinal quanto sintoma que se manifestam em suas vidas e nos contextos em que 

se inserem. A percepção e interpretação da dor estão relacionadas a características 
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pessoais, emocionais e sociais e sua presença é assimilada como parte da existência 

e expressa de acordo com padrões culturais, independentemente de manifestações 

clínicas específicas. Esses padrões socioculturais determinam categorias de 

manifestações do comportamento frente à dor, segundo a intensidade, amplitude, 

profundidade, veracidade (ou não), cronicidade e expressividade. Privilegia-se, assim, 

o conceito de dor como uma construção social, que perpassa todas as dimensões da 

vida dos indivíduos. A dor manifesta-se e é percebida de diferentes formas, de acordo 

com os significados que adquirem em sociedades e culturas particulares (CANESQUI, 

2011a; FLEISHER, 2017; HELMANN, 2009a; 2009b; LE BRETON, 2013).  

Há que se considerar que dor é uma categoria cuja explicação centra-se nos 

significados que lhe são atribuídos, segundo os valores e crenças que constituem as 

experiências das pessoas e que precisam ser considerados pelos profissionais de 

saúde. Assim, dores relacionadas a condições de vida, gênero, hábitos individuais e 

familiares evidenciam a origem cultural no modo de ser das pessoas que sentem dores 

ou sofrem com ou por causa delas. Neste sentido, a reação à dor é determinada por 

padrões culturais e a relação com a dor difere de acordo com as sociedades e culturas, 

podendo adquirir significados diversos, como prova de superação ou demonstração 

de fé (BUDÓ et al., 2007; CANESQUI, 2011a; DOMÍNGUEZ, 2000; GOOBERMAN-

HILL, 2015; LE BRETON, 2013; MAILIS-GAGNON, 2010; PEACOCK, 2008; WHITE, 

2010).  

Visível e perceptível exclusivamente por quem a sente, a dor depende do relato 

de quem sofre para ser minimamente reconhecida e avaliada pelo outro (CANESQUI, 

2011a; LE BRETON, 2013), especialmente se este outro for socialmente nomeado 

como apto a apontar uma solução ao revalidar o relato do queixoso. A percepção da 

dor, assim como os modos de lidar com ela, são social e culturalmente partilhados. 

Assim, profissionais de saúde graduados, curandeiros, benzedeiras, rezadeiras, 

ordens religiosas e quaisquer outras possibilidades de interferência que ofereçam 

alívio e conforto remetem ao que Lévi-Strauss (1996) denomina eficácia simbólica. 

Isto é, na medida em que os tratamentos voltados à dor ou processos de adoecimento 

estão relacionados a seus significados, a possibilidade de resolvê-los se dá de acordo 

com seu contexto sociocultural. 

Nessa mesma perspectiva, os fatores socioculturais são fundamentais à 

interpretação da dor como algo normal ou anormal, segundo as análises de Helmann 
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(2009a; 2009b). Em um dos exemplos apontados pelo autor, pode ser observada a 

diferença entre a dor sentida por um homem e a dor sentida por uma mulher; ou, para 

uma pessoa que luta com dificuldades pela sobrevivência, a dor não impedirá que 

trabalhe ou se ausente de compromissos. Assim, o conceito de normalidade ou 

anormalidade também é definido a partir do contexto sociocultural e do sistema de 

crenças de determinada sociedade, o que influencia a busca por diferentes soluções, 

como anteriormente apontado.  

Ainda de acordo com esse autor, a descrição da dor através de termos que a 

qualificam diz muito sobre o seu significado para aquele indivíduo e sua sociedade. 

Ou seja, “as crenças sobre o sentido e o significado de uma dor, o contexto em que 

ela ocorre e as emoções associadas a esse contexto podem afetar a sensação de 

dor” (HELMANN, 2009a, p. 172).  

O contexto sociocultural, portanto, determina as manifestações do 

comportamento frente à dor: expressões sonoras e verbais, gestuais, modificações de 

conduta que podem variar em intensidade, amplitude, profundidade, veracidade (ou 

não), cronicidade e, principalmente, sua expressão (disfarçada, reprimida, fingida, 

imaginada, distorcida, amplificada), inclusive na própria ausência da dor concreta 

(PIMENTA; PORTNOI, 1999).  

Segundo Galvão et al. (2021) e Buss e Pellegrini Filho (2007) Os aspectos 

sociais implicados na dor e no sofrimento foram considerados em um documento da 

OMS através de uma Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde que definiu 

Determinantes Estruturais da Saúde (CSDH, 2008) como marcadores de classe 

social, raça/etnia e gênero, reconhecendo o contexto sociopolítico e a estrutura social 

na origem da distribuição de poder, prestígio e discriminação, atuando assim na 

situação desigual de saúde e bem-estar social (CARVALHO, 2013). 

Se, de um lado, são vários os significados de dor em suas formas de percepção 

e manifestação, de outro, as várias dores implicam diferentes formas de intervenção 

para resolvê-las, social e culturalmente compartilhadas, conforme evidenciado pelos 

autores citados.  

Em seu aspecto relacional, a dor remete a termos de identificação social a partir 

de metáforas comparativas relacionadas a instrumentos de tortura, a elementos 

cáusticos da natureza, a pesadelos e alucinações de terror, a alterações de 

comportamento, a figuras monstruosas do imaginário, a entidades metafísicas 
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perversas. Trata-se de um esforço para explicar a intensidade da dor ao seu grupo 

social, o qual, mesmo se empenhando para compreender, não consegue realmente 

alcançar a dimensão daquele sofrimento pelo desconhecimento da experiência em si 

(CANESQUI, 2018). 

Oliveira (2016) destaca que mesmo as dores físicas não estão dissociadas de 

sentimento de culpa, arrependimento, frustação, temor, mágoa ou impotência perante 

o que foi perdido ou não foi vivido. Portanto, elas não podem ser ignoradas pelos 

cuidadores, que devem se empenhar na escuta e acolhimento daqueles que sentem 

e expressam a dor. O autor ainda afirma que a prática de quantificar, herdada do 

modelo biomédico, se sobrepõe na prescrição de medicamentos e protocolos, os 

quais falham em muitos casos, quando a dor está além do corpo “Saber escutar e 

conhecer bem o usuário, pelas suas narrativas, produz melhor conhecimento sobre a 

dor de um indivíduo do que qualquer forma de medição de dor” (SARTI, 2001, p. 227). 

Nesse sentido, os profissionais de saúde, para que possam dar um nível de 

atenção adequado à pessoa que sente dor, devem compreender que diferentes 

culturas apresentam diferentes crenças e atitudes em relação à dor. Ao avaliar as 

pessoas que se queixam de dor, eles precisam considerar que ela integra uma 

experiência biopsicossocial, na qual a cultura desempenha um papel importante de 

determinação interpretativa e expressiva (BRIGGS, 2008).  

O possível diálogo entre profissionais de saúde e pessoas com dor expressa a 

complexa interlocução entre diferentes áreas do conhecimento no tocante às formas 

de explicação do fenômeno da dor. A Medicina, no geral, define a dor como fenômeno 

corporal, enquanto a Antropologia trata da dor como experiência advinda de uma 

situação relacional. Houseman (2004) destaca, de uma perspectiva antropológica, três 

principais características da dor: é uma perturbação da percepção comum no tempo 

e no espaço, na medida em que o tempo, para quem está com dor, perde o formato 

regular de contagem e o espaço pode levar a uma confusão perceptiva na pessoa que 

sente o que a dor causa; é a “ruptura radical” entre quem sofre por dores, que não 

consegue exprimi-las em sua real amplitude, e os outros que não a compreendem em 

sua total dimensão; e é a “urgência explicativa” na busca de razões para sua origem 

e cura (HOUSEMAN, 2004, p. 105). 

Além da diferença em relação aos conceitos de dor, outra questão relevante é 

a performance do indivíduo com dor ao expressá-la. Gestos, expressões verbais 
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características, sons, posturas e alterações de comportamento são aprendidos por 

meio de linguagem, formas de expressão e representações simbólicas de sociedades 

e culturas particulares. O modo como o sujeito manifesta a dor segue, portanto, 

padrões culturais, uma vez que a reverberação do processo gera expectativas e 

reações que revalidam ou reprimem sua expressividade e expansividade, segundo a 

interpretação de seus pares e agentes de cura. A tolerância à dor também está 

relacionada ao contexto cultural, a crenças, valores, significados, atitudes e 

experiências anteriores, que influenciam diretamente o nível de limiar de dor e a forma 

como ela é performada (PIMENTA; PORTNOI, 1999). 

As dores não se restringem, então, à dimensão individual, mas envolvem e 

incidem sobre um conjunto de aspectos sociais. Podem acarretar consequências 

sociais indiscutíveis, tais quais prejuízo da qualidade de vida útil, absenteísmo, 

prejuízo das relações familiares, danos a integridade individual e social, e ainda, 

frustrações, complexos de culpa e inferioridade, ganhos secundários ou outros 

comportamentos manipulativos compensatórios (MARQUEZ, 2004; POMPILO, 2013; 

SANTOS, 2016; SANTOS et al., 2016).  

A relação entre aspectos individuais e socioculturais nos modos como a dor é 

percebida, manifestada, sentida e tratada, fica mais evidente na dor crônica. No 

processo em que a dor se torna crônica, podem-se desencadear reações de 

comportamentos carregados de conteúdo emocional mais marcado, com reflexos nas 

relações familiares e sociais porquanto “é irreal para os outros, enquanto é 

terrivelmente presente e abrangente para a vítima, e esta falta de empatia das outras 

pessoas para com a vítima aumenta a sua experiência de dor” (HELMANN, 2009a, p. 

177). 

A dor crônica pode desencadear o sofrimento físico, psíquico e social, 

despertando nas pessoas sentimentos de revolta, conformação, resignação, 

inutilidade, ressentimentos, culpa, impotência, impertinência, esgotamento, 

desconfiança de si, angústia e ansiedade. Isso afeta tanto a pessoa que a sente como 

quem a rodeia na vida familiar e social. É uma forma de aflição que perdura no tempo 

e que não pode ser curada, mas controlada, demandando um aprendizado de 

convivência e adaptação do viver com e apesar delas, num contexto repleto de 

tensões causadas por fatores como “estigma, politização, reflexividade, 
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medicalização, risco e incerteza, memória, tempo e experiência, aprendizagens, redes 

de convivência e de cuidados” (FLEISCHER; FRANCH, 2015, p. 15).  

As dores crônicas apresentam características particulares, consideradas entre 

o corpo e a mente, com atribuições da esfera psíquica, intersubjetivas e que escapam 

aos diagnósticos, relegando quem as sofre a uma condição de não legitimidade e 

reconhecimento, como apontado na introdução deste capítulo. Entre estas 

características estão a não localização definida, isto é, a manifestação frequente em 

lugares diferentes do corpo, ou de formas diferentes, dependendo da região em que 

se manifestam. Podem, assim, causar sensações reais para os afetados, mas 

invisíveis, imponderáveis e imensuráveis por tecnologias médicas usuais. As escalas 

para aferição de dor são subjetivas e baseadas em aproximações para o mapeamento 

dessa experiência, seguindo protocolos específicos sem promessas de cura (LIMA; 

TRAD, 2007; 2008). Dentre as dificuldades para sua identificação, destaca-se a 

comunicação de sua localização exata, segundo os parâmetros médicos, podendo ser 

designada como difusa, na medida em que suas expressões não estão somente no 

corpo, mas sob influência das relações entre o indivíduo e a sociedade (SARTI, 2001).   

Em se tratando de dor crônica, interpretar as experiências de dor e sofrimento 

e descobrir quando uma se torna o outro, parece ser uma tarefa árdua, uma vez que 

a dor biológica (disease) inexiste sem uma expressão emocional (illness) e sem uma 

elaboração mental sobre o que se passa (sickness). Desse modo, ela se torna uma 

experiência multidimensional inserida num contexto sociocultural, no qual sua 

significação e expressão se manifestam (AMADIGI et al., 2009). Destacam-se, ainda, 

em relação a esses conceitos, as contribuições de Cassel (CASSELL, 2001) ao 

afirmar que disease sempre se refere a um órgão do corpo, “o que ele tem quando sai 

do consultório médico e volta pra casa”, e que illness se refere à pessoa humana por 

inteiro, isto é, “o que o paciente sente quando vai ao médico” (CASSELL, 2001, p. 56). 

Esses autores convergem em relação à importância atribuída às experiências dos 

indivíduos e suas narrativas como reveladores dos significados de saúde, doença, dor 

e sofrimento, para além da visão biomédica (KLEINMANN, 2013).  

Em relação a esses vários significados, alguns em tensão e disputa, há 

narrativas que apontam uma possível limitação do modelo biomédico em trazer a 

solução definitiva e fazer o enquadramento diagnóstico no formato reconhecido e 

validado de classificação de doenças. Esse modelo ressalta o foco na patologia e não 
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em como a pessoa poderia reagir à terapêutica, além dos efeitos indesejáveis, que 

aparecem não somente nos relatos sobre indefinição diagnóstica, quanto os que 

apontam efeitos indesejáveis, constituindo-se uma subcategoria (SÃO BENTO; 

MOREIRA, 2018). 

A dor crônica afeta aquele que acomete, mas suas consequências alcançam e 

fazem sofrer as pessoas próximas pela ausência do retorno a um estágio sem dor ao 

qual se teme não retornar mais, resultando em desgastes e rupturas nem sempre 

reparáveis. Ela exige, portanto, que o modo de vida anterior dê lugar a um novo e 

complexo reaprendizado devido à dor que chegou para ficar (BURILLE, 2016; MALUF; 

SILVA; SILVA, 2020; POMPILO, 2013; SANTOS, 2016).  

A perda de noção de tempo aparece de forma significativa, pois, a partir do 

momento que as dores surgem, permanecem e se cronificam, passam a ocupar todo 

o espaço da memória, diluindo as lembranças da época de não existência da dor. 

Além disso, ao se prolongarem e progredirem, as dores crônicas passam a redefinir 

as trajetórias, as quais exigem (re)significações, adaptações e buscas de 

possibilidades outras (CALICCHIO et al., 2018; FLEISHER, 2017). As incertezas 

vivenciadas quanto a resultados de melhora aparecem no período entre o processo 

de como as dores ocorrem e a experiência de como são significadas na frustração 

das expectativas de soluções esperadas. Em que momento o corpo perdeu-se de 

suas referências e não mais se ajustou? A partir de qual instante esse corpo não mais 

atendeu aos princípios de saúde e bem-estar? Por que os tratamentos não funcionam 

nesse corpo? Estas e outras indagações são fundamentais à compreensão da dor 

crônica e de seus significados, envolvendo as dimensões física, psíquica e social, 

lugar do qual partiram as modelagens deste corpo (CZERESNIA, 2007; HELMANN, 

2009a). 

A complexidade da dor crônica suscita questões a serem aprofundas para o 

seu entendimento, em especial nas sociedades complexas. Ressalta-se, também, a 

necessidade de entendimento do sofrimento relacionado a essas dores, nas suas 

várias formas de expressão, na medida em que, segundo a abordagem sociocultural 

privilegiada neste estudo, esses são fenômenos relacionados, principalmente, à dor 

que permanece.  
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4 UMA ETNOGRAFIA SOBRE TOQUE TERAPÊUTICO E 

AURICULOTERAPIA 

 

Frente à complexidade do estado de sofrimento, seja advinda de dores crônicas 

no corpo, seja de dores diversas de fundo psíquico, moral ou cultural, a pesquisa 

qualitativa se impôs como um caminho para a busca de respostas às questões iniciais, 

priorizando-se, em especial, a abordagem etnográfica.  

Não se trata mais de levantar números, pois eles são crescentes, tampouco de 

classificar dores em categorias e escalas aplicadas à exaustão, mas ir além, buscando 

aprofundar as explicações, ou melhor, a compreensão do universo do sofrimento e da 

dor, que situa um indivíduo em uma dimensão distante do cotidiano das pessoas 

comuns e da panaceia disponível para o enfrentamento dos fenômenos patológicos. 

Trata-se, assim, de esmiuçar e ampliar conceitos sobre uma condição que 

ultrapassa os limites conhecidos por pessoas, profissionais e arsenais terapêuticos. 

Considera-se o sofrimento, assim como a dor à qual se associa, como um fenômeno 

cultural, que varia de acordo com a forma como são percebidos, compreendidos e 

tratados em cada cultura.  

O conceito de cultura de Geertz (1989), entendida como “uma teia de 

significados”, norteia a presente abordagem já que propõe a relação entre os 

significados e a própria relevância dos eventos tanto em nível individual quanto no 

coletivo. Neste trabalho, portanto, a compreensão da relação entre dor e sofrimento 

foi inspirada na ótica hermenêutica apresentada pelo autor. 

Busca-se um sentido além do conhecido ou esperado. Para tanto, foi preciso 

ouvir e sentir atentamente os relatos, aplicar a escuta sensível Barbier (2002) e, então, 

interpretar os significados de forma sistematizada e cientificamente compreensível, 

por meio de uma ciência interpretativa que oferecesse novas possibilidades de 

entendimento desses fenômenos. 

Segundo Urpi (2014), o objetivo da pesquisa é desestabilizar o conhecido e o 

pensado acerca do assunto e ser surpreendido pela situação encontrada no campo, 

apesar de toda a teoria que possa ter servido de base. Trata-se de processar uma 

(des)construção prévia para uma (re)construção em novas e diferentes perspectivas, 

testemunhando uma realidade não prevista e conferindo o “fazer antropológico”. Esse 

desafio está expresso na citação de Geertz: 
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Examinar dragões; não domesticá-los ou abominá-los, nem afogá-los em 
barris de teoria, é tudo em que consiste a antropologia [...]. Temos procurado, 
com sucesso nada desprezível, manter o mundo em desequilíbrio, puxando 
tapetes, virando mesas e soltando rojões. Tranquilizar é tarefa de outros; a 
nossa é inquietar. Australopitecus, Malandros, Cliques Fonéticos, Megalitos: 
apregoamos o anômalo, mascateamos o que é estranho, mercadores que 
somos do espanto. (GEERTZ, 2001).  

 

No mesmo texto, o autor destaca os seguintes pontos da pesquisa etnográfica: 

a experiência do olhar através do olhar do outro; o estudo da experiência dos outros 

a partir da experiência pessoal, através da aproximação e do relacionar-se 

ativamente; o ato de registrar e permitir a expressão da “voz do outro”, de forma 

dialógica, como observador participante e o ato do registro atento e interativo, em que 

surgem nexos para outras novas possibilidades. 

 

[...] Fazer etnografia supõe uma vocação de desenraizamento, uma formação 
para ver o mundo de maneira descentrada, uma preparação teórica para 
entender o “campo” que queremos pesquisar, um “se jogar de cabeça” no 
mundo que pretendemos desvendar, um tempo prolongado dialogando com 
as pessoas que pretendemos entender, um “levar a sério” a sua palavra, um 
encontrar uma ordem nas coisas e, depois, um colocar as coisas em ordem 
mediante uma escrita realista, polifônica e intersubjetiva. (TESSER; 
BARROS, 2008).  

 

Kleinmann (2013) também enfatiza a importância da pesquisa etnográfica em 

revelar outras experiências, afirmando que as narrativas permitem que a experiência 

interna seja traduzida ou tenha “voz e forma” para expressar os significados e 

representações específicas para cada pessoa.    

As questões apresentadas por esses autores acerca da pesquisa etnográfica e 

sua contribuição a estudos que visem compreender experiências em contextos 

diversos, a partir do olhar e da fala de outros, podem ser incorporadas, também, em 

pesquisas sobre processos de saúde e adoecimento.  

Maluf, Silva e Silva (2020), por exemplo, destacam que as etnografias 

contribuem para uma compreensão mais profunda dos processos de adoecimento por 

acompanharem trajetórias, “experiências, práticas, saberes e representações e 

observando suas escolhas e estratégias em situações de adoecimento ou aflição e 

sofrimento, tem se mostrado potente tanto para dar visibilidade e propiciar a 

compreensão de modos diversos de lidar com os processos de saúde e adoecimento” 

(MALUF; SILVA; SILVA, 2020).  
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O olhar e a escuta atenta são, portanto, qualidades indissociáveis da técnica 

da observação participante, considerada imprescindível ao método etnográfico. É 

neste sentido que Oliveira (OLIVEIRA, 2006) ressalta o quão relevante é o ver e o 

ouvir através da observação participante, que permite a interpretação das narrativas 

para compreender os significados que as pessoas atribuem às suas experiências. O 

autor ressalta, ainda, a relevância do ato de escrever, momento da análise e produção 

da escrita marcado pela interpretação dos fatos observados em campo à luz da teoria 

ou pela interpretação por meio dos “óculos teórico”. 

Pelo exposto, não haveria outro caminho para a busca de compreensão deste 

fenômeno, para além da perspectiva biomédica, senão a pesquisa qualitativa e, em 

particular, o método etnográfico, o mais adequado para compreender os significados 

do sofrimento e da dor tanto para os profissionais como para os pacientes em 

tratamento. 

Numerosos e relevantes estudos têm evidenciado dados quantitativos que 

mostram o aumento dos quadros de dor e sofrimento, considerando a amplitude de 

agravos predisponentes em todas as esferas da vida humana. Entretanto, a grande 

questão que paira sobre a temática é a tentativa de chegar a uma explicação ou 

entendimento mais profundo dos aspectos que permeiam o sofrimento, em cujo bojo 

a dor se imiscui e domina inexoravelmente o território humano, no geral impermeável 

à tecnologia mais apurada e ainda pouco conhecido pela investigação cientifica.  

O objetivo de estudar dor e sofrimento do ponto de vista sociocultural se tornou 

possível por meio da abordagem etnográfica, dada a proposta de aprofundar a 

compreensão do fenômeno mediante investigação detalhada dos fatos, no lugar onde 

ocorrem, com a finalidade de produzir uma descrição minuciosa e densa dos aspectos 

adscritos em sua diversidade de significados, dimensões e relações. 

 

4.1 Procedimentos 

 

Inicia-se esta pesquisa com a revisão de literatura para ampliar o conhecimento 

sobre o tema, incluindo a investigação documental sobre o processo de implantação 

da PMPICS no município de Peruíbe. 
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Realizou-se a observação participante de reuniões do processo de implantação 

da PMPICS e do ambiente e dos atendimentos em Toque Terapêutico e 

Auriculoterapia.  

As reuniões realizadas entre gestores para discutir a implantação da PMPICS 

iniciaram-se em março e abril de 2018. Naquele momento, a participação da 

pesquisadora nas reuniões se deu na qualidade de participante do MOPS, com a 

finalidade de discutir como se daria a parceria e quais os procedimentos para a 

pesquisa. As observações das reuniões seguintes, após a aprovação da pesquisa, 

ocorreram de maio de 2018 a agosto de 2019, a fim de conhecer mais profundamente 

o contexto a ser estudado, a rotina de recepção, a equipe de trabalho (diretor e 

funcionários), os voluntários, os gestores, bem como o relacionamento entre esses 

diferentes atores, identificando possíveis tensões, interesses envolvidos e principais 

aspectos na organização do serviço. 

A observação dos atendimentos das práticas pesquisadas incluiu os seguintes 

aspectos: as manifestações verbais e não verbais dos usuários antes, durante e após 

o atendimento, os diálogos, as trocas de impressões, os “conselhos” e “palpites”, as 

expressões e todo o processo de comunicação envolvido entre os usuários, 

funcionários e profissionais, nas dependências da unidade; a interação e a fala dos 

terapeutas (conversas informais) durante o processo de tratamento, captando também 

suas expressões não verbais durante as sessões (Anexo 1). 

Para participar como pesquisadora e acompanhar os atendimentos foram feitas 

conversas prévias com o diretor do serviço e o secretário de Saúde da época durante 

eventos do MOPS no Lamário e na própria Secretaria Municipal de Saúde. Nesses 

encontros também foi feita a apresentação da pesquisadora aos funcionários do local. 

A pesquisa foi posteriormente formalizada mediante autorização emitida pela 

Secretaria Municipal de Saúde. O período de observação dos atendimentos aos 

usuários ocorreu de agosto de 2018 a novembro de 2019. Os usuários, assim como 

os profissionais responsáveis pelos atendimentos, foram apresentados à proposta da 

pesquisa e consultados sobre a concordância em participar do estudo. 

Todos os fatos observados foram gravados em áudio, mediante consentimento 

prévio dos(das) participantes, e posteriormente reproduzidos na forma de texto. 
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4.2 Sujeitos da pesquisa 

       

 Os participantes da pesquisa foram a equipe de trabalho do Lamário (diretor e 

funcionários), os voluntários responsáveis pelos atendimentos em Auriculoterapia e 

Toque Terapêutico e os gestores do serviço. Os objetivos da pesquisa foram 

apresentados a todos mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a fim 

de consultar os participantes, gestores, usuários e profissionais responsáveis pelos 

atendimentos nas PICS sobre sua concordância em participar da pesquisa.  

 Tendo obtido o consentimento de todos os participantes, iniciou-se a pesquisa 

de campo.  

 As observações das reuniões com os gestores ocorreram de maio de 2018 a 

agosto de 2019, e o acompanhamento dos usuários, no período de agosto de 2018 a 

novembro de 2019. 

 Na observação dos atendimentos, participaram da pesquisa profissionais 

habilitados para o exercício das práticas e que atuam na referida unidade, utilizando 

as técnicas do Toque Terapêutico (uma terapeuta holística) e Auriculoterapia (um 

médico e uma terapeuta holística). A fim de garantir o sigilo e anonimato desses 

profissionais, seus nomes foram ocultados.  

 Dessas observações também participaram pessoas atendidas por essas 

práticas, conforme os seguintes critérios de inclusão, segundo a proposta da 

pesquisa: pessoas de qualquer gênero e etnia, com relato de dor persistente e 

recorrente não responsiva aos tratamentos usuais preconizados pelo modelo 

biomédico, maiores de 18 anos e concordantes em participar da pesquisa durante 

todas as sessões ofertadas de Toque Terapêutico e Auriculoterapia. Foram 

selecionados e acompanhados doze usuários (cujos nomes mencionados são 

fictícios), dos quais nove finalizaram as dez sessões e três abandonaram os 

atendimentos por questões de ordem pessoal. No entanto, foi possível dialogar com 

eles e acompanhá-los durante as práticas.  

Estabeleceram-se como critérios de exclusão à participação na pesquisa 

indivíduos que não se encaixassem no perfil acima estabelecido, não concordassem 

em participar ou desistissem de permanecer na pesquisa. 

 O critério relativo ao número de participantes foi definido segundo a lógica de 

saturação de discursos. De acordo com Minayo (2014), em se tratando de uma 
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proposta de aprofundamento da análise interpretativa dos relatos de vida e 

convivência com a dor e sofrimento, é mais válido adotar aquela lógica do que a de 

volume de dados coletados. 

 

4.3 Análise de dados 

 

Os registros gravados das observações foram reproduzidos na forma de texto 

e posteriormente, sistematizados segundo categorias identificadas nas observações 

e nas falas (categorias nativas). O conjunto desses dados foi analisado com base na 

perspectiva hermenêutica interpretativa, que permite uma reflexão aprofundada 

acerca de fenômenos complexos como saúde e doença, dor e sofrimento, tratamento 

oficial e tratamento complementar alternativo. 

A análise tomou como base a interpretação do que os outros pensam, 

baseando-se no que Geertz (1989) qualificou como busca de significados descritos 

de forma “densa”, isto é, “uma hierarquia estratificada de estruturas significantes em 

termos [...] como são produzidos, percebidos e interpretados, e sem os quais eles de 

fato não existiriam” (GEERTZ, 1989). 

 

4.4 Preceitos éticos  

 

Todos as pessoas identificadas foram consultadas sobre o interesse em 

participar da pesquisa mediante a leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 2), sendo devidamente informadas de todas as implicações com 

ampla e detalhada explanação dos objetivos, propósitos e fases da pesquisa, bem 

como da não obrigatoriedade de participação, de acordo com os preceitos éticos e 

legais da pesquisa científica. Foram, também, informadas sobre a garantia do 

anonimato e da confidencialidade dos dados mediante a omissão dos nomes, no caso 

de gestores e profissionais, e da utilização de nomes fictícios para os usuários 

participantes.  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Unifesp, sendo 

aprovado em 01/12/2016 (CAAE 60508616.8.0000.5505) (Anexo 3), de acordo com o 

que determinam a Resolução CNS nº 196/96 e a Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012.  
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5 PERCURSO E REVELAÇÕES DO CAMPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em uma unidade de serviços de oferta de Práticas 

Integrativas (PICS) no município de Peruíbe, no estado de São Paulo. Nessa unidade, 

denominada Centro Municipal de Referência em PICS, situada no Parque Turístico da 

Lama Negra ou Lamário na região central do município, também ocorria a atuação de 

voluntários do Movimento de Educação Popular em Saúde (MOPS), com prestação 

gratuita destes serviços. 

  

 

Fonte:  Google Maps 
Figura 1. Localização do Lamário          

     
 

 

Fonte: https://www.ecosia.org/images?q=lamario%20peruibe 
Figura 2.  Fachadas frontal e lateral 
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Fonte: https://www.ecosia.org/images?q=lamario%20peruibe 
Figura 3. Vista superior 

 

Entre os serviços previstos para oferta no Centro de Referência, destacaram-

se as modalidades de interesse da pesquisa, praticadas pelos integrantes do MOPS, 

a saber: o Toque Terapêutico, escolhido em razão da proximidade da pesquisadora 

com essa prática e da existência de uma profissional qualificada para sua aplicação; 

e a Auriculoterapia (prática que apresenta a opção de substituir as agulhas por 

sementes) realizada por dois profissionais capacitados, um médico, que também é o 

diretor do serviço, e uma terapeuta holística com grande experiência com a prática. 

Ressalta-se que essas práticas foram escolhidas, também, por representarem um 

sistema médico complexo (SMC) e um prática terapêutica complementar, conforme a 

classificação das racionalidades médicas apresentada por Luz e Tesser (2008; 2009).  

Nas portarias de aprovação dessas práticas pelo Ministério da Saúde, 

encontra-se uma descrição dos modelos que as sustentam e seus princípios, a qual 

foi utilizada na explicação aos usuários, dada o seu caráter resumido. 

 

 Acupuntura: método que faz parte da Medicina Tradicional Chinesa e se 

caracteriza como um sistema de medicina integral e ancestral que inclui, ainda: 

práticas corporais (lian gong, chi gong, tui-na, tai-chi-chuan); práticas mentais 

(meditação); orientação alimentar; e o uso de plantas medicinais (fitoterapia tradicional 

chinesa) relacionadas à prevenção de agravos e de doenças, à promoção e à 

recuperação da saúde. De acordo com o texto da Portaria MS nº 971/06: 
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A acupuntura é uma tecnologia de intervenção em saúde que aborda de 
modo integral e dinâmico o processo saúde-doença no ser humano, podendo 
ser usada isolada ou de forma integrada com outros recursos terapêuticos. 
Originária da medicina tradicional chinesa (MTC), a acupuntura compreende 
um conjunto de procedimentos que permitem o estímulo preciso de locais 
anatômicos definidos por meio da inserção de agulhas filiformes metálicas 
para promoção, manutenção e recuperação da saúde, bem como para 
prevenção de agravos e doenças [...]. As agulhas também podem ser 
substituídas por sementes, glóbulos metálicos e cristais com o mesmo 
objetivo de estimulação de pontos específicos relacionados ao equilíbrio da 
energia. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

A Auriculoterapia, objeto desta pesquisa, é uma modalidade de Acupuntura 

aplicada no pavilhão auditivo. 

As sessões de Auriculoterapia são semanais e ofertadas a pessoas 

encaminhadas de outros serviços ou por procura espontânea. Neste caso, a avaliação 

é feita pelo profissional responsável pelo Lamário, também diretor do serviço. 

 Toque Terapêutico: o Toque Terapêutico pertence à categoria terapêutica de 

imposição de mãos, sendo definida de acordo com o texto da Portaria MS/SUS nº 702, 

de março de 2018: 

 

A imposição de mãos é prática terapêutica secular que implica um esforço 
meditativo para a transferência de energia vital (Qi ou Chi, Prana) por meio 
das mãos com intuito de reestabelecer o equilíbrio do campo energético 
humano auxiliando no processo saúde-doença [...]. Sem envolvimento de 
outros recursos (remédios, essências, aparelhos) faz uso da capacidade 
humana de conduzir conscientemente o fluxo de energias curativas 
multidimensionais para dentro do corpo humano e dos seus sistemas 
energéticos físicos e espirituais a fim de provocar mudanças terapêuticas [...]. 
A maioria das formas de cura pela imposição das mãos envolve de fato o 
posicionamento das mãos sobre ou próximo ao corpo da pessoa para 
transferência de energia do agente de cura para o paciente. Essa prática 
fundamenta-se no princípio de que a energia do campo universal sustenta 
todos os tipos de organismos vivos e que este campo de energia universal 
tem a ordem e o equilíbrio como base. No estado de saúde, esta energia 
universal flui livremente dentro, através e fora do campo de energia humano 
promovendo equilíbrio. Na doença, o fluxo de energia pode estar obstruído, 
desorganizado ou em desequilíbrio [...]. Os conceitos da energia essencial da 
vida receberam vários nomes em diferentes partes do mundo e fazem parte 
de sistemas médicos milenares: na Índia, a palavra em sânscrito para energia 
vital é prana; na China, essa energia é descrita fluindo através de uma rede 
não física de meridianos, é chamada de qi ou ch'i; e no antigo Egito é 
denominado ká. Prática tradicional de saúde de uso integrativo e 
complementar a outras práticas e/ou terapias de saúde. (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2018).  

 

Os voluntários do MOPS são profissionais de diversas áreas (médicos, 

enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas holísticos), que atuam prestando 

cuidados através de práticas preconizadas nas portarias do SUS. As sessões com os 



57 

 

 

 

usuários eram agendadas de acordo com encaminhamento externo ou por busca 

espontânea, e os atendimentos nessas práticas eram distribuídos durante a semana, 

em horário comercial. 

Ignatti e Nakamura (2021) apresentam uma descrição mais detalhada sobre o 

processo implantação da política municipal de PICS e seus principais desafios. 

 

5.1 O processo da implantação das PICS em Peruíbe 

 

Devido à existência da Lama Negra, uma argila com características únicas no 

mundo, o município de Peruíbe já trazia um histórico de cuidados à saúde dentro de 

práticas naturalistas e segundo a perspectiva da integralidade, o que conferiu um 

destaque ao roteiro de turismo da saúde. 

O médico responsável pelo tratamento com Lama Negra desenvolveu e 

publicou várias pesquisas, estabelecendo ainda um intercâmbio com estâncias 

termais do Brasil e da Europa. Além disso, por ser praticante da Homeopatia e da 

Medicina Tradicional Chinesa há muitos anos, deu início ao movimento para 

desenvolver essas práticas no município através do SUS, embasado na Portaria 

PNPIC (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) de maio de 2006, a qual enfatiza a 

importância de as PICS integrarem as políticas de saúde nas três esferas de governo: 

 

Considerando que a melhoria dos serviços, o aumento da resolutividade e o 
incremento de diferentes abordagens configuram, assim, prioridade do 
Ministério da Saúde, tornando disponíveis opções preventivas e terapêuticas 
aos usuários do SUS e, por conseguinte, aumentando o acesso, resolve:  
Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo a esta Portaria, a Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de 
Saúde. 
Parágrafo único. Esta Política, de caráter nacional, recomenda a adoção 
pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, da implantação e implementação das ações e serviços relativos 
às Práticas Integrativas e Complementares. 
Art. 2º Definir que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações 
se relacionem com o tema da Política ora aprovada, devam promover a 
elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e 
atividades, na conformidade das diretrizes e responsabilidades nela 
estabelecidas. 

 

Intensificaram-se, assim, os estudos sobre Lama Negra para obter 

reconhecimento da comunidade acadêmica e validação científica de forma a 

consolidar o Centro de Atendimento como uma referência das PICS oferecidas à 
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população. Paralelamente, ocorreu uma série de tentativas e negociações para a 

implantação da PNPIC, iniciativa que se tornou possível após a construção do 

Complexo Termal da Lama Negra de Peruíbe em 2004, onde tiveram início os 

trabalhos de atendimento ao público vinculado ao SUS através da integração desse 

complexo à rede municipal de saúde.  

Em 2006, foi criado o primeiro centro de termalismo social, vinculado à PNPIC 

do Ministério da Saúde, com atendimentos de livre demanda e de pessoas 

referenciadas por outros serviços da rede. Desde então, segundo o diretor, até o início 

da pesquisa em 2018, já haviam sido atendidas mais de 150.000 pessoas. Além das 

atividades de atenção básica, foram desenvolvidas atividades de orientação 

educacional, servindo de local de estágio para estudantes de escolas técnicas e de 

diferentes carreiras universitárias, bem como para o desenvolvimento de inúmeros 

trabalhos de conclusão de curso sobre a Lama Negra de Peruibe. Complementando 

as informações, o diretor referiu que neste complexo também funcionava um centro 

de pesquisas e treinamento para a formação de pessoal habilitado a trabalhar na área 

do termalismo.  

Ele ainda relatou que se mobilizou, em 2017, junto ao Poder Legislativo para 

iniciar o processo de discussão para criação de uma lei que instituísse as PICS no 

município de Peruíbe. Neste ano, a proposta da lei foi discutida no Conselho Municipal 

de Saúde, que a aprovou e encaminhou à Secretaria Municipal de Saúde e, na 

sequência, ao Gabinete do Executivo. Ainda naquele ano, a criação do MOPS - 

Peruíbe, cujo histórico será apresentado no item 5.1.1. 

O projeto de lei, que visava instituir e estabelecer a implantação da PMPICS, 

baseou-se na portaria nº 971, depois ampliada pelas portarias nº 849 e nº 702, as 

quais definem as modalidades de PICS, descrevendo as práticas e seus princípios.  

O projeto de lei no 19, de 16 de fevereiro de 2018, foi encaminhado à Câmara 

dos Vereadores, sendo aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Seguiu 

para as Comissões de Orçamento e Saúde, para posteriormente ser encaminhado 

novamente ao plenário da Câmara Municipal para aprovação, o que ocorreu em 21 

de março de 2018.  

O projeto aprovado retornou para revisão e ampliação de acordo com as 

demais portarias, incluindo assim novas práticas não citadas no texto inicial, dentre 

elas o Toque Terapêutico. Cabe ressaltar a incorporação de mais dez novas práticas, 
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implantadas pelo Ministério da Saúde na data de 10 de março de 2018, somando-se 

29 práticas integrativas, fato que ocorreu posteriormente ao projeto de lei proposto, 

aqui descrito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; 2017; 2018).  

A lei nº 3587/2018 (PERUÍBE, 2018) foi finalmente publicada no Boletim Oficial 

do Município (BOM) em abril de 2018. O texto publicado ressalta a importância da 

integralidade do cuidado na proposta das PICS: 

 

Art. 2º - As diretrizes da Política Municipal de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde – PMPICS - têm por base o disposto no inciso II 
do art. 198 da Constituição Federal, que dispõe sobre a integralidade das 
ações e dos serviços no SUS, bem como no parágrafo único do art. 3º da Lei 
nº 8.080/90, que diz respeito às ações destinadas a garantir às pessoas e à 
coletividade condições de bem-estar físico, mental e social, como fatores 
determinantes e condicionantes da saúde. 

 

Entre os nove objetivos da lei, citados no artigo 3º, destacam-se: 

 

I - Implantar e implementar as Práticas lntegrativas e Complementares no 
Sistema Único de Saúde do Município de Peruíbe, em todos os níveis de 
atenção, com ênfase na atenção básica voltada para o cuidado continuado, 
humanizado e integral em saúde; 
   II - Aumentar a resolutividade do Sistema e garantir o acesso às Práticas 
lntegrativas e Complementares, garantindo a qualidade, eficácia e segurança 
de seu uso; 
   V - Promover ações educativas de formação, qualificação e atualização 
técnica na área das Práticas lntegrativas e Complementares para profissionais 
da saúde que atuam no SUS local; 

 

No texto da lei, no anexo único e nos parágrafos 2º e 3º, são destacadas as 

referências ao modelo de atenção baseado na integralidade do cuidado nas três 

esferas da atenção à saúde, a importância da regulamentação das práticas aplicadas 

e a garantia dos preceitos legais e requisitos de segurança. 

A lei aprovada contempla as práticas de Auriculoterapia e Toque Terapêutico, 

que foram tomadas como objetos da observação participante deste estudo com a 

finalidade de compreender o lugar e o papel dessas práticas nos processos de dor e 

sofrimento vivenciados pelas pessoas atendidas e em relação com os profissionais 

responsáveis pelos atendimentos. 
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5.1.1 A parceria com o Movimento de Educação Popular em Saúde - MOPS  

  

O Movimento de Educação Popular em Saúde (MOPS) surgiu, como outros 

movimentos populares, por iniciativa da sociedade civil na década de 1960, contando 

com o incentivo da Igreja católica, por meio do Movimento de Educação de Base 

(MEB) e da Teologia da Libertação, segundo a concepção freireana de educação 

(BONETTI; PEDROSA; SIQUEIRA, 2014). O MOPS agregou voluntários ligados à 

universidade pública, ao movimento estudantil e às instituições de saúde pública na 

medida em que buscava soluções para os problemas de saúde de populações 

vulneráveis fora das ações institucionais, caminhando na mesma direção de outros 

movimentos, como o da Reforma Sanitária, que contribuíram para a formulação e o 

surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS) (BONETTI; PEDROSA; SIQUEIRA, 

2014; OLIVEIRA, 2009; STOTZ, 2005; STOTZ; DAVID; UN, 2005).  

O foco principal do MOPS é a experiência de vida compartilhada, valorizando 

e resgatando os saberes populares e tradicionais. De acordo com esses princípios, as 

PICS foram incluídas nas atividades do MOPS como oferta de cuidado natural por 

meio de seus integrantes, privilegiando o acolhimento e a escuta, acessível até 

mesmo como prática doméstica, como, por exemplo, orientações para a utilização de 

chás, hortas caseiras, massagem e automassagem, escalda-pés, exercícios e 

educação alimentar, com o objetivo de incentivar o autocuidado (MACHADO, 2018; 

STOTZ, 2005).  

O movimento destina-se à educação popular em saúde, baseada na obra de 

Paulo Freire, prestando atendimentos e promovendo cursos, oficinas e atividades que 

divulguem e fortaleçam as práticas tradicionais e naturais do cuidado e bem-estar do 

ser humano, a cultura de paz, os cuidados à saúde com as práticas integrativas e 

complementares e as práticas tradicionais populares. Desta forma, promove ações de 

educação popular em saúde, desenvolvendo atividades como oficinas, eventos 

culturais, palestras, cursos, nas áreas assistencial, cultural e educacional para todas 

as faixas etárias, comunitária e/ou não formal.  

O MOPS consolidou sua trajetória ao se organizar por meio da Articulação 

Nacional de Saúde em 1991 e, a partir de 2003, legitimou-se como Articulação 

Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde (ANEPS), 

ganhando corpo com a criação, em 2009, do Comitê Nacional de Educação Popular 



61 

 

 

 

em Saúde (CNEPS) e com a aprovação, em 2012, da Política Nacional de Educação 

Popular em Saúde (PNEPS SUS). Adotou, então, a estratégia de sua expansão por 

meio do incentivo à formação de núcleos em todo o país (SECRETARIA-GERAL DA 

REPÚBLICA, 2014; SANTOS, 2009).  

A Educação Popular em Saúde (PNEP SUS, Portaria 2.761, de novembro de 

2013) (BRASIL, 2013), apoiada no Plano Operativo lançado pela Resolução nº 15, de 

30 de março de 2017 (BRASIL, 2017), assenta-se em quatro eixos norteadores: 

participação, controle social e gestão participativa; formação, comunicação e 

produção de conhecimento; cuidado em saúde e intersetorialidade e diálogos 

multiculturais. Sua abrangência contempla metodologias e práticas que “possibilitam 

o encontro entre trabalhadores e usuários, entre as equipes de saúde e os espaços 

das práticas populares de cuidado, entre o cotidiano dos conselhos e dos 

movimentos populares, ressignificando saberes e práticas” (MS, 2017).  

A PNEPS (BRASIL, 2006; 2013; 2019) visa, portanto, o fortalecimento da 

qualificação profissional dos trabalhadores da área da saúde através de ações 

formativas, de acordo com os pressupostos da educação permanente e das 

necessidades de saúde da população. Embora signifique uma grande estratégia para 

a transformação qualitativa de profissionais e serviços ainda esbarra em obstáculos 

(desarticulação política, baixo quantitativo de profissionais, questões administrativas 

e interesses econômicos envolvidos) para alcançar a mudança do modelo assistencial 

do cuidado a saúde e a integralidade da atenção. 

Na articulação do MOPS com a PNEPS fica evidente a sua relevância à 

divulgação e implementação das PICS e o quanto a aliança entre estas duas 

políticas é fundamental para a consolidação e fortalecimento do SUS.  

Os núcleos do MOPS espalharam-se pelo território nacional e chegaram a 

Peruíbe em novembro de 2017, através de parceria com o governo municipal, por 

intermédio de um representante do Conselho Nacional de Saúde e da ANEPS e do 

médico e diretor responsável pelo Parque Turístico da Lama Negra (Lamário). Este se 

integrou ao MOPS ao mesmo tempo em que o movimento passou a disponibilizar uma 

equipe de voluntários para atender com PICS no local. 

Além de atender no Parque Turístico da Lama Negra com as práticas 

integrativas e complementares, o movimento se fez presente em eventos públicos e 

http://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2016/04/CIT_15_2017.pdf
http://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2016/04/CIT_15_2017.pdf
http://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2016/04/CIT_15_2017.pdf
http://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2016/04/CIT_15_2017.pdf
http://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2016/04/CIT_15_2017.pdf


62 

 

 

 

em parceria com o governo local para ações voltadas a grupos da população em 

situação de vulnerabilidade, realizando oficinas, amparo social e educação em saúde. 

Por ocasião de sua implantação, o MOPS, em sua proposta de sensibilização 

para as PICS através da educação popular e oferta voluntária de atendimento com 

equipe multidisciplinar com médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, 

terapeutas holísticos e representantes de medicinas tradicionais brasileiras 

(benzedores, raizeiros), estabeleceu parceria com a Secretaria Municipal de Saúde 

para o atendimento conjunto, em suporte à implantação das PICS no SUS, para o qual 

ainda não havia profissionais treinados, nem em número suficiente. 

De acordo com a projeção do planejamento estabelecido em consenso com o 

diretor do complexo, o MOPS passou a ofertar, inicialmente, atendimentos em 

Auriculoterapia, Toque Terapêutico, Reflexologia Podal, Reiki e Constelação Familiar, 

com a possibilidade de agregar novas terapias à medida que chegassem mais 

voluntários ou que houvesse contratação de novos profissionais pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Em relação ao voluntariado, uma prática questionável por levar à exploração, à 

acomodação e à invisibilidade de profissionais e serviços, ressaltamos que esta opção 

pelos integrantes do MOPS foi uma estratégia de presença e chamada de atenção 

para a existência da oferta de PICS no município, visando a consolidação da PMPIC, 

sua ampla divulgação e a pressão para a regulamentação e futuras contratações, 

apoiadas pela sensibilização da população contemplada.  

 

5.2 O processo de organização das PICS na rede de saúde 

 

Conforme já descrito, o campo escolhido para esta pesquisa foi o Centro Termal da 

Lama Negra (Lamário), um espaço tradicional de atendimento em Termalismo, ampliado 

para acolher uma recém-criada unidade especializada em Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde (PICS), aprovada em março de 2018, atendendo a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares na Saúde (PNPICS), implantada no 

SUS em maio de 2006 e complementada posteriormente em março de 2017 e março de 

2018 (portarias 971, 849 e 702, respectivamente) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; 2017; 

2018). 
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Para dar conta da demanda de usuários, uma vez que a unidade foi implementada 

sem a alocação de recursos humanos suficientes pela Secretaria Municipal de Saúde para 

o atendimento, foi estabelecida uma parceria com a equipe de voluntários do Movimento 

de Educação Popular em Saúde (MOPS), também como anteriormente mencionado.  

Os voluntários do MOPS preencheram uma carta de voluntariado e uma declaração 

comprovatória de suas habilidades para desempenhar as práticas. A possibilidade de 

atuação nas práticas ocorreu mediante edital de autorização assinado pelo prefeito e 

publicado em veículo público oficial.  

Alguns integrantes não possuem graduação na área de saúde apresentaram-se na 

categoria Terapeuta Holístico, Alternativo ou Naturista, reconhecida pela Classificação 

Brasileira de Ocupações, no código 322125 (CBO, s./d.), que tem uma organização própria 

de funcionamento, credenciamento e regulação de seus associados. Os certificados, 

obtidos em cursos livres, estão sujeitos também a órgãos que exercem a fiscalização do 

exercício nessas práticas, como, por exemplo, o Conselho Regional de Terapeutas 

Holísticos (CRT) e o Sindicato Nacional de Terapeutas Naturistas (SINATEN). 

A partir da publicação da lei nº 3587/2018 (PERUÍBE, 2018), iniciou-se o processo 

de discussão para organizar a implementação das PICS na rede municipal de saúde. 

Nesse processo, ocorreram várias reuniões, que puderam ser acompanhadas, envolvendo 

gestores, profissionais de saúde, integrantes do MOPS. As principais questões debatidas 

nessas reuniões, bem como os aspectos relevantes à compreensão do processo de 

implementação das PMPICS no município, serão aqui ressaltadas. 

Em abril de 2018, após a publicação da lei, ocorreu uma primeira reunião, ainda 

em caráter informal, para tratativas sobre a estruturação oficial da PMPICS com a 

equipe de profissionais e terapeutas com o responsável da unidade, o médico que 

atua com Termalismo, Homeopatia e Acupuntura há muitos anos.  

Participaram da reunião, além do médico, a pesquisadora, ainda na qualidade 

de convidada, uma enfermeira do serviço público e sete outro integrantes do MOPS, 

com a finalidade de criar uma agenda e definir a estratégia de atendimento. Dentre os 

integrantes do MOPS, quatro eram graduados em cursos de nível superior (uma 

nutricionista e três enfermeiras) e três possuíam formação em nível técnico (um 

integrante da medicina tradicional indígena, uma instrutora de Tai Chi e uma 

Auriculoterapeuta).  
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O diretor apresentou um breve histórico das negociações da Secretaria 

Municipal de Saúde com o MOPS, iniciadas em outubro de 2017, e que resultaram na 

parceria para atuação em conjunto, a qual foi concretizada, porém não oficializada, a 

partir desta primeira reunião em abril de 2018. Foram discutidas as possibilidades para 

iniciar os atendimentos, incluindo agenda, encaminhamento, recursos materiais, 

estratégias de divulgação e documentação necessária.  

A expectativa positiva de todos pelo funcionamento da unidade ficou evidente, 

e a agenda foi proposta em função dos horários possíveis dos voluntários e das 

práticas disponibilizadas. Aos poucos, foi se definindo quem faria o quê e quando, 

discutindo-se também as estratégias de divulgação e a documentação a ser 

providenciada tanto para atender aos pressupostos legais do uso do aparelho público 

quanto aos interesses do MOPS, enquanto entidade ligada às propostas de educação 

popular em saúde e as práticas integrativas e complementares ofertadas na atenção 

básica em nível nacional e delineadas pelo Conselho Nacional de Saúde e a 

Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde (ANEPS).  

Para formalizar o processo de atendimento pelos voluntários do MOPS em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, foi criada uma pasta com duplicata dos 

seguintes documentos a serem encaminhados a essa secretaria: carta de voluntariado 

oficializando que não possui vínculo trabalhista e afirmando o compromisso com o 

atendimento e a equipe; declaração assinada de aptidão para as práticas utilizadas; e 

cópias de certificados de formação nas referidas atividades. O passo seguinte seria a 

publicação em veículo oficial para regulamentação da parceria entre a Secretaria 

Municipal de Saúde e o MOPS. 

Em maio houve a segunda reunião, com os mesmos participantes da reunião 

anterior e já com a aprovação oficial tanto da parceria quanto da autorização do campo 

para a pesquisa. A enfermeira representante da Secretaria Municipal de Saúde 

informou que estava cumprido aviso prévio e que não seria substituída. Houve a 

continuidade das discussões sobre a implantação da unidade e tudo transcorreu muito 

bem, exceto por um primeiro fator de tensão que colocou em risco a continuidade do 

processo, o que incluía a exclusão das práticas tradicionais do agendamento, 

conforme a fala de um gestor transmitida pelo diretor do Lamário:  

 

O MOPS é muito bem-vindo na composição da equipe para a unidade 
funcionar, mas devem excluir os atendimentos com saberes populares, 
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porque podem pensar que é “macumba” e causará um impacto negativo junto 
à comunidade predominantemente evangélica. (Gestor, diário de campo, 
maio de 2018). 

  

Percebeu-se na reunião uma rejeição por parte de alguns membros da equipe 

do governo municipal, com exceção do médico e diretor do serviço, às práticas 

tradicionais como o atendimento xamânico, o benzimento e outras práticas nativas, 

recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2002).  

Além disso, parecia haver desconhecimento do significado destas práticas e da 

importância da espiritualidade na saúde, das recomendações da OMS e do próprio 

papel do MOPS. Apesar de algumas manifestações de oposição a essas práticas, é 

preciso ressaltar que sua relevância se fundamentou nas vinte e nove práticas 

determinadas pelas portarias do Ministério da Saúde. 

Essa primeira tensão ocorrida entre a posição do secretário da Saúde e a 

equipe responsável pela consolidação das PICS no município evidenciou alguns 

aspectos que dificultam a adesão à PNPIC. A sua implantação depende da vontade 

política e decisão de gestores, mas pode ser dificultada pelo desconhecimento, 

descrédito ou resistência ao modelo. O desconhecimento de gestores e profissionais 

sobre as PICS é fator preponderante na recusa deste tipo de terapias, e se baseia na 

alegação de pouca qualidade, empirismo, ausência de comprovação científica, 

resultados duvidosos e, até mesmo, de funcionarem como placebos. Por outro lado, 

a escassez de profissionais qualificados e a falta de investimento na formação 

profissional favorecem o descrédito, senão nos sistemas médicos complexos, como a 

Medicina Tradicional Chinesa, nas demais opções terapêuticas desprovidas de um 

corpo de conhecimentos reconhecido como seguro, científico e de qualidade 

(BARROS et al., 2020; RUELA et al. 2019; SOUZA et al., 2012; TESSER, 2018; 

TESSER; SOUZA; NASCIMENTO, 2018).   

Langdon (2014) explica que a postura médico-centrada predominante se afasta 

do entendimento de que saúde e doença se atrelam à perspectiva antropológica, 

destacando a importância da intermedicalidade como aproximação entre sistemas de 

cura diversos, considerando novas formas de atenção. Na direção dessa perspectiva 

dialógica entre os saberes, Tesser, Sousa e Nascimento (2012) registram a ausência 

dos saberes tradicionais de matrizes indígena e africana na própria PNPIC. 
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Referências a esses tipos de restrições às PICS foram mencionadas em 

experiências de outras localidades, expressando a tensão entre o sistema biomédico 

estabelecido e a propositura de tratamentos não convencionais, baseados em saberes 

populares e em princípios de funcionamento não lineares que abarcam a totalidade 

do contexto que compõe a atenção à saúde (AMADO et al., 2018; ANDRADE; COSTA, 

2010; BARROS, 2008; BARROS et al., 2020; CONTATORE; MALFITANO; BARROS, 

2018; CONTATORI et al., 2015; DE SIMONI; BENEVIDES; BARROS, 2008; LIMA; 

SILVA, TESSER, 2014; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015; MÜLLER, 2016; OLIVEIRA, 

2019; TESSER, 2009; SANTOS; TESSER, 2012; TESSER; SOUZA; NASCIMENTO, 

2018).       

A narrativa apresentada claramente remeteu ao conceito de invisibilidade, 

descrédito e deslegitimação, acrescentando-se o preconceito acerca de outros 

saberes e desconhecimento sobre a proposta da PNPIC e orientações da OMS, já 

mencionados e reforçados por Tesser, Sousa e Nascimento (2012), Tesser e Souza 

(2012) e Tesser (2009), quando afirmam a não aceitação e desvalorização de outro 

sistema “não científico” frente ao estabelecido pelos poderes econômico e político 

dominantes, alicerçados em fatores culturais e científicos arraigados.  

Além disso, é preciso considerar, no âmbito de um possível diálogo entre 

diferentes saberes e práticas, segundo a noção de intermedicalidade (LANGDON, 

2014), o questionamento à hegemonia do modelo biomédico em direção a uma 

aproximação entre sistemas de cura diversos, “portadores de razão médica e de 

eficácia terapêutica próprias, coerentes com seu estilo de pensamento, contradizendo 

o senso comum de que somente a biomedicina seria portadora de racionalidade” 

(TESSER; LUZ, 2008). 

Ainda naquela segunda reunião, ocorrida em maio de 2018, também foi 

debatido o interesse pela parceria para suprir a carência de profissionais devido à 

inexistência de equipe treinada para atender no segmento das PICS no município. 

Ficou evidente, inclusive, que a ideia foi implantar a unidade, porém não foi planejada 

a previsão de recursos materiais e humanos. O médico responsável pela unidade 

afirmou, no entanto, que a demanda da população pressionaria a tomada de 

providências. 

A implantação da PMPIC no município de Peruíbe, embora oficializada, 

pareceu enfrentar obstáculos em sua consolidação desde esse momento inicial. 
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Alguns dos obstáculos, como a falta de previsão de recursos materiais e humanos, 

com acima mencionados, ou a falta de planejamento, são apontados por alguns 

autores como problemas à implantação das PICS em outras localidades do país.  

De acordo com Losso e Freitas (2017) e Santos (2010), não houve 

planejamento, discussão de viabilidade ou participação social no processo de 

elaboração da PMPICS. Nagai e Queiroz (2005) apontam as limitações de uma 

decisão simplificada baseada em visão biomédica de oferta de técnicas mecanicistas, 

sem modificação do modelo de disponibilização e adaptação do ambiente de prática. 

Não foi definido um núcleo responsável para o desenvolvimento, nem feita uma 

análise situacional, aspectos que deveriam anteceder a regulamentação e a 

implantação da política, de acordo Santos e Tesser (2012). No processo de 

consolidação das PICS, evidencia-se o envolvimento de poucos atores na construção 

de uma política verticalizada (NAGAI; QUEIROZ, 2005) e com conteúdo limitado à 

fragilidade institucional. Assim, apesar da regulamentação, esbarra-se na falta de 

divulgação e apoio de profissionais, serviços e da sociedade, resultando no 

distanciamento entre a lei e a realidade. 

A alocação de recursos humanos suficientes, seja por matriciamento, 

capacitação ou contratação, é fundamental, como apontam Tesser, Sousa e 

Nascimento (2018) e Tesser (2018). A falta de recursos humanos e materiais pode ser 

considerada um fator limitante à implantação da PMPICS em Peruíbe, como já 

apontado, na medida em que não se consideraram as necessidades ao atendimento, 

tampouco a adaptação e manutenção do prédio onde o serviço seria implantado, o 

qual já vinha apresentando déficit estrutural e de equipamentos. O texto da lei nº 

3587/2018, que trata da provisão e treinamento de pessoal, não foi cumprido até o 

momento, evidenciando, portanto, uma incoerência paradoxal. A falta de recursos 

humanos já se agravava pelo fato de o diretor médico ser do quadro de funcionários 

da Prefeitura e ocupar várias funções em outros locais, atuando como acupunturista 

apenas um dia na semana. Uma psicóloga da rede pública oferecia atendimento na 

unidade como voluntária, somente aos sábados, fora da jornada de trabalho. A falta 

de profissionais comprometeu a inserção em todos os níveis de atenção e estruturas 

da atenção básica, a garantia de acesso e o aumento da resolutividade. 

Outro aspecto de destaque foi a definição da forma de encaminhamento de 

usuários, os quais deveriam vir dos serviços de saúde pública e por demanda 
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espontânea. Neste caso, decidiu-se que haveria uma avaliação prévia do usuário pela 

equipe de acolhimento, para a escuta de seu histórico, queixas e necessidades, com 

a finalidade de orientá-lo sobre cada uma das práticas oferecidas, para então 

direcioná-lo ao tipo de terapia mais adequado.  

Ressalte-se que, em se tratando de PICS, a avaliação dispensa opinião 

médica, exceto nos casos de portadores de doenças e seus agravos. Porém, o ideal 

seria que a demanda fosse encaminhada pela rede pública para que funcionasse de 

acordo com a rotina estabelecida para todas as especialidades, atendendo o que 

preconiza o SUS. Embora houvesse um médico no setor, sua permanência reduzida 

na unidade não atendia às situações específicas da área médica a serem orientadas 

e/ou encaminhadas por ele. Posteriormente, o profissional centralizou essas 

avaliações e encaminhamentos, tendo orientado os recepcionistas para efetuarem os 

contatos com usuários e os adicionarem a uma lista de espera para os tratamentos. 

Decidiu-se que a reunião seguinte ocorreria no final de junho de 2018, em data 

e horário a definir, porém houve uma interrupção do fluxo de reuniões dos meses de 

junho, julho e agosto, pois o diretor responsável entrou de férias e em período de 

licença para realização de defesa de seu doutorado. Os atendimentos foram, então, 

reduzidos, e os próprios voluntários assumiram as ações necessárias sem qualquer 

articulação por parte da Secretaria Municipal de Saúde para enviar algum 

representante ou substituto para o diretor ausente. 

O desdobramento deste impasse fez com que os voluntários continuassem o 

atendimento, mas houve questionamento quanto ao tipo de usuário atendido, já que 

não houve regularização do encaminhamento pela rede. Os funcionários do serviço 

ficaram em dúvida em relação ao agendamento, uma vez que esta população de não 

usuários do SUS passou a utilizar o serviço. Por esta razão, as agendas se 

acumularam, causando fila de espera para os atendimentos, os quais sofreram 

interrupções, impactando, também, o andamento da pesquisa. 

O poder público continuou divulgando as melhorias implantadas pela Secretaria 

Municipal da Saúde, embora a população continuasse sem qualquer esclarecimento 

ou acolhimento e os voluntários se sentissem desconfortáveis por deixarem seus 

afazeres particulares para dispor de seu tempo e expertise com um segmento da 

população não caracterizada como SUS-dependente, devido à desconsideração em 

relação aos seus esforços e à própria PMPICS. 
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Frente a esta realidade, optou-se pela solicitação de apoio e soluções junto ao 

Conselho Municipal de Saúde (CMS) para que fossem tomadas providências mais 

amplas e efetivas, o que ocorreu no início de setembro de 2018. Essa tentativa de 

apoio e solução do problema não obteve sucesso, pois a desarticulação também 

ocorria no CMS, cuja maioria de conselheiros desconhecia a parceria com o MOPS 

no projeto das PICS no Lamário, ou até a própria PMPIC.  

O ano de 2018 finalizou de forma conturbada, comprometendo ainda mais o 

processo de implantação da PMPIC. O secretário de Saúde solicitou exoneração do 

cargo e o médico chefe do Lamário foi nomeado diretor da atenção básica, sendo em 

seguida desligado do cargo e tendo que aceitar novas determinações e retornar a seu 

posto no Lamário. 

Em 2019, um novo gestor totalmente alheio ao projeto que havia sido 

implementado no Lamário pediu uma reunião extraordinária para propor a 

transferência dos atendimentos das PICS para o Ambulatório Médico de 

Especialidades (AME), reajustando a agenda previamente combinada quanto aos 

dias, horários e terapias ofertadas. Novas questões surgiram a partir dessa decisão, 

apontando os impactos sobre a continuidade dos tratamentos que estavam em 

andamento, criando obstáculos para os voluntários, que teriam que rever suas 

agendas e se encaixarem nos horários da unidade com o agravante de que haveria 

uma única sala para todos os atendimentos, além da ausência de logística para 

deslocamento dos usuários.  

Outro agravante foi a restrição de acesso aos prontuários pelos voluntários, 

considerados não habilitados para fazer anotações, o que criou uma demanda pela 

elaboração de outro tipo de ficha para lançamento dos procedimentos. Essa medida 

levou, assim, a um processo de subnotificação de dados no sistema, conforme foi 

apontado por Sousa et al. (2012), uma vez que o serviço não estava devidamente 

incorporado à estrutura oficial, acarretando um distanciamento entre o registrado e o 

praticado, o que poderia comprometer o repasse de verbas destinadas ao incentivo 

da implantação das PICS no SUS. 

As dificuldades apontadas em relação ao processo de implantação da PMPIC 

em Peruíbe são indicativos da complexidade desse processo. Losso e Freitas (2017) 

sugerem que a implantação de políticas das PICS deve prever o atendimento a quatro 

dimensões: assistência (serviços), recursos humanos, recursos materiais e gestão. 
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Isso implica em dinâmica de ações, investimentos, capacitação/educação permanente 

e cobertura da atenção, para que o serviço seja classificado, de acordo com o 

processo de implantação, como incipiente, parcialmente implantado e implantado. 

Recursos humanos capacitados, financiamento e espaços institucionais para 

novas práticas e serviços são aspectos também enfatizados por vários outros autores 

como fundamentais ao processo de implantação das PICS (MÜLLER, 2016; SANTOS; 

TESSER, 2012; TESSER, 2018; TESSER; SOUZA; NASCIMENTO, 2018).  

Os problemas ocorridos no município de Peruíbe perduraram por meses, 

prejudicando novos agendamentos e causando evasão de público e terapeutas, que 

assumiram outros compromissos. Como consequência, reduziram-se os 

atendimentos de Auriculoterapia pelo médico e de Toque Terapêutico e Reiki por duas 

terapeutas. 

Somente em agosto de 2019 houve outra reunião para propor a transferência 

dos atendimentos para as unidades básicas de saúde (UBS). Observou-se, então, o 

desconhecimento da realidade por parte de um gestor da Secretaria Municipal de 

Saúde, o qual desconhecia como funcionavam os atendimentos e o MOPS, ignorava 

que havia poucos voluntários, os quais não tinham condições de se deslocarem para 

outras unidades com seus próprios recursos para atender às agendas nas UBS, além 

de atender a demanda acumulada no Lamário. Ademais, o pouco conhecimento sobre 

as PICS se estendia à afirmação de que somente médicos podiam realizar essas 

práticas. Portanto, ele estava alheio ao modelo de cuidado proposto pelas PICS, como 

ficou evidente no registro do acompanhamento desta reunião: 

 

Nunca tinha vindo aqui, nem conhecia esse prédio [...] Lama Negra, 
Termalismo? [...] Política Municipal de PICS? [...] Como não tem funcionário 
na equipe, o que é o MOPS, esse pessoal é formado? [...] Não sei se temos 
profissionais que trabalham com essas práticas na rede, vou ver [...]. Não 
sabia que estavam sem material de trabalho, mas não tem previsão 
orçamentária [...]. (Gestor, diário de campo, agosto de 2019). 

 

A consolidação do que é preconizado pela OMS (WHO, 2002) e pela PNPIC 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) a respeito de um cuidado humanizado, continuado 

e integral, deparou-se, como na situação relatada, com um contexto em que 

predomina o modelo biomédico como referência aos serviços de saúde e à atuação 

profissional. A hegemonia desse modelo atua, portanto, como resistência à necessária 

mudança de paradigma para a incorporação de outras práticas de cura, conforme as 
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diferentes racionalidades da Medicina Tradicional Chinesa, Medicina Ayurveda e 

demais medicinas tradicionais com suas concepções e modos de intervenção 

complexos, a partir de uma visão holística e integral do ser humano (ALVES et al., 

2018) diferentemente do que é proposto no modelo biomédico. 

Embora a portaria nº 971/06 tenha validado práticas médicas que já vinham 

ocorrendo nos serviços de saúde, valorizando racionalidades médicas complexas 

como a Homeopatia, a Fitoterapia e a Medicina Tradicional Chinesa, outros modelos 

de cuidados, como aqueles elencados nas portarias 702/17 e 849/18, esbarraram em 

questões acerca do seu reconhecimento científico e da eficácia da prática profissional 

nas ações terapêuticas. 

O médico responsável argumentou, nesse sentido, que não poderia deslocar 

os parceiros do MOPS para assumir compromissos nas unidades, não somente pela 

questão do transporte, mas principalmente por atuarem como voluntários sob outra 

coordenação sem qualquer conexão com a proposta. Além disso, a situação desses 

parceiros seria agravada pelo fato de serem estranhos aos serviços de saúde, sem 

mobilidade técnica e funcional para fazer anotações em prontuários ou autonomia 

para lidar com os usuários. O médico ressaltou, também, todos os entraves já 

mencionados, como o desconhecimento da PMPIC, a ausência de suporte de insumos 

e a manutenção do prédio, a falta de profissionais habilitados e a não contratação de 

novos, podendo levar ao risco de esvaziamento do projeto das PICS.  

 

[...] Nós estamos aqui há mais de um ano e continuamos sem suporte algum 
e não há interesse da Secretaria em fazer investimentos na melhoria das 
condições do prédio, em compra de materiais e insumos e em contratação 
para ampliação e manutenção dos atendimentos com PICS. Aliás, a 
Secretaria tem total desconhecimento sobre a política pública implantada no 
município e que designou o Lamário como Centro de Referência em PICS [..] 
como é que você quer que haja essa transferência? [...]. (Diretor do Lamário, 
diário de campo, agosto de 2019). 

 

O diretor apontou, ainda, que sua transferência implicaria na interrupção do 

atendimento aos usuários em tratamento no Lamário e deixaria sem cobertura os 

integrantes das filas de espera não cadastrados nas unidades de saúde. Finalizou 

cobrando o envolvimento da Secretaria Municipal de Saúde em aumentar a equipe, 

investir em contratação e treinamento, tomar providências em relação ao transporte 

de usuários para o Lamário, estabelecer um vínculo maior de cogestão do Lamário 

por parte da Secretaria e investir na melhoria das instalações para que o serviço se 
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fortalecesse e passasse a funcionar com mais qualidade e abrangência. Isso porque, 

em suas palavras, “estamos funcionando à parte do sistema, sem conexão de 

prontuários e sem alimentar os dados dos atendimentos” (Diretor do Lamário, diário 

de campo, agosto de 2019). 

A partir dessa reunião até o final do ano de 2019, ocorreram novos entraves 

políticos envolvendo a Lama Negra e o Lamário, divergências na própria Secretaria 

Municipal de Saúde devido a processos instaurados sobre suspeição, submetendo os 

serviços, inclusive, a auditoria federal. 

Nas narrativas e fatos observados nas reuniões, apontam-se alguns 

significados das PICS para os gestores, evidenciando, de um lado, o embate 

ideológico sutil da afirmação do paradigma biomédico e, de outro, a invisibilidade das 

PICS. Essa invisibilidade é mencionada por Müller (2016), Tesser e Sousa (2012) e 

Tesser (2009), quando abordam a deslegitimação das PICS pelo descrédito e 

desconfiança para com um paradigma vitalista, não biomédico e contra hegemônico.  

Essas narrativas apontam aspectos que dificultaram o processo de implantação 

da PMPIC em Peruíbe para além da questão dos recursos humanos e materiais, como 

a falta de interesse dos gestores, o desconhecimento e o não envolvimento com uma 

política pública, a ideia de atendimento baseado no modelo técnico-burocrático, a 

despersonalização da assistência, enfim, a não disponibilidade de oferta de um 

serviço estruturado de qualidade e o não reconhecimento de uma responsabilidade 

do governo, aspectos já evidenciados por diversos autores (ALVES et al., 2018; DE 

SIMONI; BENEVIDES; BARROS, 2008; FIGUEIREDO; GURGEL; GURGEL JR., 

2014; LOSSO; FREITAS, 2017; MÜLLER, 2016; NAGAI; QUEIROZ, 2005; OLIVEIRA, 

2019; RUELA et al. 2019; SANTOS, 2010).  

De acordo com a análise dos dados apresentada, o processo de implantação 

da PMPIC em Peruíbe parece indicar um longo caminho para sua concretização no 

SUS, conforme as definições e orientações da OMS e da PNPIC. O fato de a opção 

pelas PICS não ser obrigatória e depender da escolha de gestores parece indicar um 

obstáculo inicial à sua consolidação. Outro obstáculo é o conhecimento ainda limitado 

sobre a PNPIC, somado ao fato de o modelo biomédico ter lugar reconhecido e 

validado de longa data pelo sistema de saúde e pela população. Esses obstáculos 

evidenciam um cenário de disputas políticas que se encontram na base do processo 

de implantação e sustentação das PICS no município.  
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Os desafios à implantação da PMPIC em Peruíbe parecem estar relacionados, 

portanto, a essas formas de poder arraigadas no sistema de atenção centrado num 

modo de fazer saúde referenciado no modelo biomédico e legitimado pela própria 

sociedade. O reconhecimento social atribui a esse modelo de atenção uma condição 

de inquestionabilidade, materializada como referência de qualidade e segurança, seja 

por uma questão histórica, seja por uma imposição social determinada e determinante 

dos significados culturais do cuidado à saúde. 

Observou-se nesta pesquisa que a política foi estabelecida de forma vertical, 

segundo a ideia de verticalidade top down (SANTOS, 2010), sem conexão com a 

realidade do município, com o funcionamento da política de saúde instituída no 

momento de sua implantação e, mais grave, sem o entendimento da horizontalidade 

necessária às articulações demandadas no processo. Esses entraves estão 

relacionados, também, ao desconhecimento do significado estrutural da introdução de 

um modelo de atenção diversificado e desafiador para a mudança do próprio sistema 

de saúde, segundo os princípios do cuidado humanizado, continuado e integral, como 

foi abordado no segundo capítulo. 

As considerações acima apontadas parecem fundamentar as razões para a 

demora na concretização das ações, incluindo compra e manutenção dos serviços, 

desarticulação interna com a própria Secretaria de Saúde, falta de um planejamento 

de funcionamento e de sistematização do processo de comunicação, captação, fluxo 

e encaminhamento do usuário, ausência de um investimento na contratação, 

constituição, apoio e treinamento de uma equipe adequada e de uma devolutiva à 

sociedade de um serviço de qualidade agregado ao serviço de saúde.  

Em 2020, as atividades terapêuticas do Lamário foram encerradas para abrigar 

as instalações do Centro de Referência para ações no combate à pandemia de 

COVID-19, com a proposta subsequente de fechamento para reforma e reurbanização 

futuras. 

Por essa razão, a pesquisa também foi interrompida e passou-se a trabalhar 

com a análise dos dados observados de agosto de 2018 a novembro de 2019, com 

interrupções em decorrência dos embates políticos internos, conforme anteriormente 

citado. 

O contexto apresentado neste capítulo forneceu o cenário de implantação da 

PMPIC em Peruíbe, revelando os principais atores envolvidos, disputas, tensões e 
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dificuldades identificadas nesse processo. Foram observadas e interpretadas as 

práticas da Auriculoterapia e do Toque Terapêutico, os fundamentos que as 

sustentam e como definem de um modo particular as relações entre profissionais e 

usuários, revelando como lidam com a dor e o sofrimento, ou seja, os significados que 

atribuem a esses fenômenos.  
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6 OS SIGNIFICADOS DE DOR E SOFRIMENTO: COMPREENSÃO E 

APRENDIZADO PARA USUÁRIOS E PROFISSIONAIS 

 

Neste capítulo, nos aproximaremos do cerne desta pesquisa e contaremos 

sobre o vivenciado em campo junto a profissionais e usuários, observando e 

participando dos diálogos, das expectativas e apreensões, sendo testemunha de suas 

histórias de vida e, especialmente, podendo acompanhar o processo de tratamento 

em que um ser humano chega abatido e aos poucos volta a sentir alívio e manifestar 

esperança. 

A partir do registro e análise dos dados de campo, serão apresentadas as 

posturas dos profissionais desde o primeiro encontro, as formas de abordagem, 

apresentação e condução das práticas, bem como as reações dos usuários, a 

interlocução com os profissionais, a compreensão sobre o cuidado recebido e os 

resultados que foram aparecendo no decorrer do tratamento.  

Destaca-se a forma como ocorre a comunicação entre profissionais e usuários, 

ressaltando, de um lado, como os usuários manifestam os significados que atribuem 

a dor e sofrimento e, de outro lado, como os profissionais escutam e explicam o porquê 

da dor e sofrimento na perspectiva de sua prática e como o tratamento pode trazer 

alívio e mesmo a cura. 

 

6.1 Aproximações da pesquisadora com os profissionais e usuários 

 

Pela experiência profissional já vivida anteriormente e a participação nesta 

pesquisa junto às pessoas com dor, muitas observações amadureceram a partir dos 

diálogos intersubjetivos, por meio dos relatos colhidos no mergulho no contexto social 

em que estas pessoas vivem, no acompanhamento das consultas e na permanência 

junto a profissionais e usuários, e de todo o conjunto de apreensões que o campo 

proporcionou. 

           Os usuários acompanhados estiveram nos tratamentos de Auriculoterapia e 

Toque Terapêutico. Desde o início da pesquisa, participaram doze usuários, sendo 

que uma frequentava as duas práticas. Finalizaram as dez sessões nove usuários, 

pois três deixaram o tratamento no decorrer dos atendimentos. Mesmo assim foi 

possível dialogar com todos eles. O acompanhamento dos grupos de atendimento 
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nessas práticas, que ocorreram a despeito das interrupções já apontadas e se 

encaixavam no perfil da pesquisa, deu-se nos períodos de agosto a novembro de 2018 

e de setembro a novembro de 2019. 

Conforme as práticas e os terapeutas responsáveis, foi possível acompanhar 

os usuários cuja distribuição e perfis são descritos a seguir:  

 

 Auriculoterapia com a terapeuta holística: seis pessoas iniciaram o 

tratamento e três completaram o ciclo de dez sessões. Os usuários 

acompanhados neste grupo foram dois homens, brancos, na faixa etária 

entre 65 e 70 anos, e quatro mulheres, sendo todas brancas, três na faixa 

etária de 65 a 70 anos e uma na faixa de 25 a 30 anos. Os desistentes foram 

um homem (após a segunda sessão, por considerar o tratamento pouco 

efetivo) e duas mulheres (uma após a segunda sessão por ser turista e outra 

após a quarta sessão, por faltas), mas ambas relataram melhora de suas 

dores e sofrimentos decorrentes; 

 Auriculoterapia com médico: cinco mulheres, três brancas e duas 

afrodescendentes, duas na faixa etária de 78 a 81 anos, duas na faixa etária 

de 65 a 70 e uma na faixa de 45 a 50 anos; 

 Toque Terapêutico com a terapeuta holística: duas mulheres, brancas, uma 

na faixa etária de 65 a 70 anos e a outra na de 45 a 50 anos (também 

atendida por Auriculoterapia), sendo que ambas completaram os ciclos com 

relatos de melhora das dores.       

  

Na primeira quinzena de agosto de 2018, o atendimento começou a acontecer 

de forma mais regular, embora lentamente. O Lamário recebia tradicionalmente 

centenas de pessoas por ano, de acordo com seus registros. Vindas de todo o Brasil 

e do exterior, essas pessoas buscavam conhecer a Lama Negra, que, entre diversas 

propriedades, apresenta resultados eficazes em dores provenientes de doenças 

crônico-degenerativas, como, por exemplo, a artrite reumatoide e a artrose. Desde 

sua inauguração, há mais de dez anos, O Lamário tornou-se uma referência 

importante como tratamento efetivo para essas doenças. 

Esta unidade, conhecida como Lamário, vem atravessando um momento de 

crise, que se arrasta desde a gestão anterior (encerrada em 2016) devido à 
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inadimplência do município com a empresa que explorava a jazida mineral da lama, a 

qual suspendeu o fornecimento e está sub judice. Mesmo assim, a circulação de 

pessoas no local era intensa por ser um ponto turístico de saúde, de forma que a 

equipe da recepção estava habituada, inclusive, a lidar com pessoas com todo tipo de 

dor. Como já informado, atualmente o local, que havia sido destinado em 2020 para 

atividades exclusivas durante a pandemia de COVID-19, encontra-se fechado para 

reforma sem previsão de retorno. 

Tendo frequentado semanalmente o Lamário, a partir de agosto de 2018, 

tornou-se interessante observar que as pessoas se sentavam na recepção e 

contavam a história de suas dores em detalhes, traçando trajetórias de vida e 

possíveis fatores que desencadearam o adoecimento. Adoecimento é a palavra que 

utilizavam, pois cada uma delas contava que já havia ultrapassado há muito a fase da 

dor aguda, que de tão rebelde permaneceu incólume à bateria de exames e 

intervenções e já havia provocado a perda da esperança de sua eliminação total, 

levando a aceitação do fato de ter que conviver com a nova realidade e encontrar 

alternativas para alívio.  

Langdon e Wiik (2010) evidenciam o cuidado que deve ser tomado pelo 

observador participante no que denominam “a imersão do pesquisador no universo 

sociocultural cotidiano do grupo (de pacientes) a ser investigado e distanciamento 

para que o primeiro não assuma posturas etnocêntricas” (LANGDON; WIIK, 2010, p. 

175). Isso é importante para que se desenvolva a tendência de um interpretativismo 

subjetivo que se distancie do propósito científico. As mesmas autoras afirmam ainda 

que os pacientes oriundos de diferenças geográfica, religiosa, social ou étnica, 

apresentam diversidade de comportamentos frente à experiência da doença e, 

portanto, expressam concepções diversas quanto à saúde e aos tratamentos, de 

acordo com sua base cultural. Por outro lado, Ferreira (2014) menciona o exercício do 

“olhar antropológico que possibilite apreender a realidade, transformando-a em dados 

[...] e a descobrir fatos novos [...] embora a neutralidade e a ausência de subjetividade 

não sejam possíveis” (FERREIRA, 2014, p. 135). 

Mesmo diante desses desafios, buscando a aproximação com os usuários e, 

ao mesmo tempo, mantendo um distanciamento possível e evitando julgamentos 

etnocêntricos, percebeu-se que, em geral, as pessoas chegavam sozinhas. Quando 

perguntadas a respeito do porquê estarem só, diziam que os familiares já não as 
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acompanhavam mais como no início – estavam desgastados, descrentes e ocupados 

com sua própria vida – e, no máximo, as deixavam na porta do prédio e depois 

voltavam para buscá-las, como se pôde observar.  

Como já descrito, o lugar onde está o prédio é privilegiado pela beleza e 

tranquilidade à beira-mar, convidando naturalmente as pessoas a um estado de 

relaxamento. Estando no local, percebiam-se, pelas conversas dos que já 

aguardavam sentados no banco desconfortável de alvenaria na recepção, os 

comentários sobre suas dores e as razões pelas quais estavam ali. Essas conversas 

eram entremeadas por observações a respeito do prédio e reclamações sobre a 

suspensão da Lama Negra pela gestão pública.  

A recepção é um corredor largo, com uma lateral ladeada por um banco de 

alvenaria e, na frente, um balcão de madeira separando o espaço no qual os 

recepcionistas estão sentados, lado a lado, em cadeiras almofadadas de escritório. 

Os interessados no atendimento chegavam até o local por quatro possibilidades: 

 

1. Conhecimento do MOPS, que fez eventos públicos de divulgação no 

Lamário desde sua inauguração, em novembro de 2017, e depois em praça 

pública, em algumas ações pontuais; 

2. Conhecimento de pessoas que compartilharam a informação, pois já 

haviam participado de alguma ação pública do MOPS; 

3. Conhecimento de algum funcionário da Prefeitura ou notícia referente ao 

MOPS publicado no Boletim Oficial do Município, ou; 

4. Conhecimento dos profissionais que estariam atendendo, pois atuavam 

com esta prática na cidade há muitos anos, bem como em eventos públicos de 

divulgação realizados pelo MOPS. 

 

Encontrava-me entre as pessoas que aguardavam e, exceto pelos funcionários 

que já me conheciam, passava por uma usuária comum em busca de informações. O 

olhar, o ouvir e o escrever disciplinados, relativizados (OLIVEIRA, 2006) e o Being 

here, being there (GEERTZ, 1989) constituem o contexto para a construção de uma 

etnografia que alia o registro fidedigno à reflexão teórica reveladora e criativa na 

(re)visão e elaboração de conhecimento.     
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Na observação participante se estabelece uma tensão contínua entre o 

observar (implica em distanciamento) e o participar (implica em aproximação), tensão 

esta que envolve subjetividades, mas pode ser minimizada ampliando-se o 

entendimento da experiência enquanto construção do processo do conhecimento 

(CAPRARA, 2008). Senti de perto esta tensão, especialmente no início, quando não 

conseguia encontrar o ponto certo entre o distanciar e o aproximar, o que atribuía para 

o meu treinamento profissional como enfermeira e ao meu papel totalmente 

identificado como integrante de um movimento social sensível a questões que 

envolviam as populações vulneráveis. Consegui abstrair na prática esta experiência, 

relatada por Foote-Whyte (1975) ao descrever seu aprendizado sobre observação 

participante, de se aproximar o suficiente para poder vivenciar o campo sem 

“contaminações”, de uma forma natural, cuidadosa, progressiva e persistente. Nesse 

caso, a expressão “junto e misturado” é muito apropriada, contato que não se perca o 

foco nem se exerça influência sobre os acontecimentos, aprendendo a deixar fluir para 

melhor compreendê-los e registrá-los.  

Foi um esforço significativo lidar com esse distanciamento “terapêutico” na 

condição de enfermeira e militante em movimento social. Quem é da área sabe que a 

formação para o cuidar impulsiona automaticamente à ação de esmiuçar o que está 

acontecendo, buscando escolher a melhor estratégia para a situação e tomando a 

frente de tudo! Manter uma certa impassividade pareceu algo impossível, e entendi, a 

duras penas e no ir e vir da orientação, o que postulou Velho (1981) ao destacar a 

importância de relativizar, sem ilusão de uma neutralidade absoluta, alertando para a 

importância de uma distância mínima para a garantia da objetividade e imparcialidade 

de acordo com um estranhamento possível.  

Causou um impacto profundo e transformador na trajetória como pesquisadora 

chegar nessa interatividade com um filtro que não misturasse o exótico e o familiar 

(distância social x distância psicológica) e vice-e-versa. A intenção era não cair na 

armadilha do senso comum, que poderia emergir da superficialidade das 

observações, e tampouco da distorção dos fatos pelo excesso de julgamento e 

classificação, resultando em percepções preconceituosas, estereotipadas ou 

mascaradas pela própria formação profissional.  

No avanço desse processo transformador que estava ocorrendo comigo, recorri 

ao texto de Mol (2008), no qual a autora explica que “intervenção e performance” 
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sugerem uma realidade que é feita e performada (e não tanto observada) no 

cruzamento de realidades simultâneas/fatores-campos de interferência. Esse 

processo implica em uma multiplicidade, na qual, embora as realidades possam 

ocasionalmente colidir umas com as outras, as várias performances de um objeto 

podem colaborar e mesmo tornar-se reciprocamente dependentes entre si. Ou seja, 

evidencia-se uma relatividade dependente do contexto que permite a observação, 

mesmo que em alguns instantes pareça estar mais próximo do que deveria, 

exatamente como foi vivenciado por mim em campo. 

Para completar as dificuldades encontradas na performance como 

pesquisadora, as realidades apresentavam-se imbricadas/interconectadas, em planos 

sobrepostos, enquanto “experiências repletas de significados”, tal qual um mosaico 

(MALUF; 2013; ANDRADE; MALUF, 2014) a ser desvendando no momento da 

análise. 

Nesse exercício constante de observação, estando lá, fui aprimorando e 

ajustando o meu olhar, atenta a tudo e a todos, e, ao mesmo tempo, buscando me 

aproximar dos funcionários, dos profissionais e dos usuários.  

O responsável pela recepção, no geral, pacientemente explicava sobre os 

atendimentos e pedia que as pessoas se identificassem, uma a uma, para registro em 

um sistema próprio do serviço, que constava de um caderno em que anotavam data, 

nome, data de nascimento, email, telefone para contato e tipo de atendimento. 

Enquanto isso, aguardavam o profissional, que esclareceria todas as dúvidas sobre o 

tratamento. Havia um outro caderno de registro de visitantes para finalidade 

estatística.  

O grupo de pessoas na recepção era geralmente pequeno. Em um dos dias de 

observação, cerca de três pessoas sentadas (um senhor, uma senhora e uma jovem) 

aguardavam o tratamento e uma senhora em pé buscava informação. Enquanto cada 

uma se dirigia ao balcão para fornecer dados, desenvolvia-se uma conversa informal 

bem diversificada.  

Apesar de demonstrarem uma fisionomia tensa devido à dor que cada um 

sentia, a conversa que se sobressaia era a referência à existência do serviço como 

importante, mas que já deveria existir, porque “o governo anterior abandonou a 

cidade, teve descaso com a área da Saúde e perdeu até a concessão da Lama Negra”, 

disse um senhor mais exaltado.  
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Uma senhora ao lado reclamava que o prédio estava sem conservação e com 

aparência de sujo e abandonado, sanitários quebrados e sem manutenção e janelas 

de correr emperradas, com os vidros soltos presos por estacas e com risco de queda, 

deixando estragar um projeto tão importante para a cidade e que foi construído na 

época de outro prefeito em um tempo distante, quando a cidade apresentava melhores 

condições.  

Observava que o pessoal da recepção, acostumado com a circulação de 

pessoas, não dava ouvidos às conversas, fixando-se em sua função de registrar os 

dados e dar explicações sobre a Lama Negra, como sempre foi feito desde a 

inauguração do local há cerca de mais de dez anos. 

Estando ali, pude concordar com Favret-Saada (1990), traduzido por Siqueira 

e Lima (2005), sobre o “ser afetado” por experiências de “intensidades específicas” ao 

participar de fato e vivenciar como um nativo determinadas situações impactantes que 

não poderiam ser percebidas sem envolvimento, favorecendo um canal legitimo de 

comunicação. 

As conversas passaram então a girar em torno das causas que levaram cada 

uma dessas pessoas à busca pelo tratamento com Auriculoterapia. Duas senhoras 

disseram que já haviam utilizado o método anteriormente e os demais estavam ali 

para experimentar, já que havia uma possibilidade de alívio para as dores. 

As senhoras experientes explicaram, cada uma do seu jeito, como funcionava 

o tratamento: “a aplicação é na orelha e pode ser usado semente ou agulha bem 

pequenina que quase a gente não vê, mas quando aperta no lugar que tem problema, 

dói como uma picada de abelha”; “semente parece que não dói mas dependendo do 

ponto em que é colocada, dói quando aperta e as vezes até incha”; “o ponto na orelha 

é a terapeuta que localiza espetando com um ferrinho de ponta  redonda ponto por 

ponto da orelha até andar nela toda e onde a gente reclama ela cola a semente ou a 

agulha com um pedacinho de esparadrapo”. 

Com a chegada, ao local, da terapeuta escalada para aquele dia e horário, a 

conversa foi interrompida e todos ficaram na expectativa enquanto ela 

cumprimentava-os de uma forma simpática. 

As expressões fisionômicas, os olhares apagados, os “meio” sorrisos de canto 

de lábios, as palavras não ditas e as entrelinhas do que pode ser captado 
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evidenciaram muito mais do que o registrado, apontando um conjunto de sentidos e 

significados que exigem um tecer interpretativo complexo. 

Talvez em razão do treinamento de formação, perceber o não expresso e ler o 

que há por trás das “aparências” emergiu das recordações coletadas, traduzindo-se 

em reflexões sobre o lugar de pesquisadora e no esforço de manter a neutralidade em 

luta com um coração de enfermeira ávido por atuar diretamente frente a tantas 

trajetórias permeadas de agruras e dissabores instalados por largos períodos de vida. 

Trazendo uma bagagem prévia sobre dor e sofrimento, como professora e 

cuidadora, a vivência como pesquisadora constituiu, no início, uma disputa interna, 

fruto da confusão de papéis. Isso porque a formação em Enfermagem é fundamentada 

no identificar e atender as demandas e ainda prever medidas que possam vir a ser 

necessárias para a garantia da melhor qualidade de vida possível dentro de cada 

situação. Assim, é difícil conter o lado profissional treinado para orientar, socorrer, 

auxiliar, “pôr a mão”. Porém, as dores e sofrimentos avançaram para além do intelecto 

e atingiram a minha alma. 

O impulso de atuar imediatamente com orientações e procedimentos foi 

duramente contido para poder dar espaço à observação participante e a outro desafio 

maior: colher os relatos de forma detalhada e literal, fugindo ao modelo do clássico 

relatório profissional, sucinto, com nomenclatura específica e pessoalidade na 

interpretação dos dados observados. 

Apesar dos progressos obtidos à custa de exercícios árduos e do refazer 

inúmeras vezes os textos dos relatos extraídos dos diários de campo, não foi possível 

conter o que os meus olhos contemplaram e, mais ainda, o impacto que percebi, senti 

e expressei a respeito da dor e sofrimento manifestados pelos usuários.  

A experiência vivida em campo revelou que as dores tomaram todo o espaço 

de vida e tornaram-se o assunto principal daquelas pessoas, como se tivessem sido 

sequestradas de sua vida conforme ela transcorria até então, passando a uma espécie 

de “universo paralelo” limitado, escuro e constrangedor, determinante de um estado 

em que elas assumiam um papel ambíguo entre a saúde e o adoecimento como 

perturbação definitivamente instalada. 

A dor parecia apagar o dar-se conta de que houve uma vida sem a sua 

presença, o que enfraqueceu a esperança de que esta vida voltaria a ser como antes 

e remeteu ao roubo do futuro com a consciência de uma sucessão de perdas e com 
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o dilema de que talvez pudesse ter sido diferente se tivesse pensado, buscado ajuda 

ou percebido a dor em tempo. 

Nos trechos do diário de campo apresentados a seguir, estão expressas 

algumas das percepções que emergiram em várias situações durante as conversas 

na recepção, lugar onde se cruzavam momentaneamente as histórias pessoais e cada 

um falava um pouco de si. Ao se dar voz aos interlocutores da pesquisa, desenhou-

se uma possível “tradução” dos significados da dor e do sofrimento, expressos pelos 

usuários e por mim identificados na escuta atenta, ao mesmo tempo em que 

exercitava a aproximação com esses modos de ser e sentir de outros: 

 

[...] Estando ali participando semanalmente, tornou-se interessante observar 
que as pessoas se sentam na recepção e contam a história de suas dores 
em detalhes, traçando trajetórias de vida e possíveis fatores que 
desencadearam o adoecimento [...]. (Recepção, diário de campo, 2018). 
 
[...] Ser atendido torna-se secundário a ser ouvido e, ao estar ali oferecendo 
atenção e ouvidos, vamos nos tornando parte das histórias e indiretamente 
nos tornando parte do processo terapêutico ao permitir que tenham “voz”, que 
sejam ouvidos e acolhidos, que por alguns instantes seu mundo de dores seja 
compreendido e repartido com alguém que preste atenção [...]. (Recepção, 
diário de campo, 2018). 
 
[...] Novamente me deparei com o fato de que o sofrimento do outro me afeta 
profundamente. Por mais distanciamento que tento estabelecer, como ser 
humano, terapeuta e enfermeira, tenho impulso de ajudar e, com muito 
esforço, me contenho no meu papel de pesquisadora, contentando-me em 
observar e não perder nem um detalhe de tudo que acontece naquele 
contexto [...]. (Recepção, diário de campo, 2019). 

 

Dilemas e embates se revelaram desde as primeiras aproximações com os 

usuários e conduziram a reflexões sobre até que ponto a dor e o sofrimento podem 

modificar uma trajetória de vida, forçando uma revisão de escolhas e uma 

readaptação individual e coletiva nem sempre agradável (BURILLE, 2016; MALUF; 

SILVA; SILVA, 2020; POMPILO, 2013).  

Desta forma, o modo como cada pessoa vivencia a dor e o sofrimento exigiria 

um olhar da pesquisadora capaz de narrar e “traduzir”, por meio de suas lentes, a 

versão mais verossímil da realidade daquilo que é objeto da observação. E como 

destacam Onocko Campos et al. (2013, p. 2848), “por mais cuidadosa que seja a 

escolha do método usado para investigar o mundo, o pesquisador sempre é parte 

daquilo que está investigando, pois o mundo é visto a partir de determinada estrutura 

e dimensão humana”.  
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Em direção similar à perspectiva das autoras, abordando a perspectiva da 

“antropologia do sofrimento”, Nunes (2014, p. 406) afirma que: 

 

[...] a compreensão das realidades de saúde e de adoecimento se situa 
profundamente na interface entre experiências humanas de sofrimento, 
provocadas por eventos que afetam o corpo biológico, existencial e social, e 
contextos sócio-políticos particulares e ampliados que lhes permitem a 
tradução em sentidos (individuais e coletivos) e em interpretações e 
explicações (êmicas e éticas) [...]. 

 

Assim como dor e sofrimento, cultura e sociedade se interpenetram, observado 

e observador se afetam mutuamente, e o resultado é uma interpretação, ou melhor, 

uma revelação dos fatos a partir de diferentes perspectivas. 

Mergulhar no entendimento dos significados de dor e sofrimento, na 

perspectiva dos usuários e profissionais de saúde, levaria à descoberta do quanto é 

desafiante e imprevisível compreender esse universo e, mais que isso, realizar um 

registro minucioso o suficiente para tornar essa experiência apreendida 

compreensível para os leitores e imparcial o bastante para que fosse traduzida com o 

forte conteúdo emocional que permeia cada um dos relatos observados em campo. 

Por mais fiel que possa ser a interpretação, ela é apenas uma leitura filtrada pela 

percepção de uma dada realidade. 

Muito além dos autores visitados, a proximidade de pessoas com dores e suas 

histórias impactantes conduziu a um esforço sensível e empático para captar e 

interpretar as minúcias dos relatos, sem desperdiçar nenhum detalhe de narrativas 

repletas de lutas para manter a esperança de superação e de sonhos de acordar 

algum dia sem dor. 

Os efeitos desta dor que não passa reverberaram no tempo e espaço das vidas 

envolvidas e, também, na pesquisadora, pois a dor não dói apenas dentro daquelas 

vidas. Ela escapa, se espalha, contagia e, de repente, nos toma: 

 

 [...] De repente, sente-se uma dor. Uma dor epistemológica, uma dor da 
finitude de nossa imaginação, de nossos textos, de nossa presença. Nós, 
nossos escritos, nossos conceitos e nossos encontros também são 
passageiros e provisórios. Nós também somos lembrados por conta de 
nossos corpos doentes, nossas cronicidades diárias [...]. (FLEISCHER; 
FRANC, 2015, p. 26).  

 
Daí a importância da etnografia para uma compreensão mais profunda das 

experiências de adoecimento, visto que ela possibilita o acompanhamento de 
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trajetórias de vida na qual se inscrevem essas experiências, como ressaltam Maluf, 

Silva e Silva (2020, p. 09): 

 

[...] experiências, práticas, saberes e representações e observando suas 
escolhas e estratégias em situações de adoecimento ou aflição e sofrimento, 
tem se mostrado potente tanto para dar visibilidade e propiciar a 
compreensão de modos diversos de lidar com os processos de saúde e 
adoecimento [...].  

 

A afetação pela dor e pelo sofrimento de outros inspirou o desejo de esmiuçar 

com riqueza de detalhes essas experiências, buscando os sentidos e significados de 

como essa dor “dói” e pode levar a formas de sofrimento. O esforço de compreender 

melhor essas experiências, ou da melhor maneira possível, foi o que motivou esta 

pesquisa e a levou ao movimento das aproximações e dilemas iniciais centrado em 

um mergulho nas realidades de outros. 

 

6.2 Dor e sofrimento na visão dos profissionais                                      

 

O acompanhamento dos atendimentos em campo revelou aspectos que se 

destacaram nas relações entre profissionais e usuários, os quais são aqui 

apresentados para revelar os significados de dor e sofrimento do ponto de vista dos 

profissionais participantes da pesquisa.  

As abordagens para dor e sofrimento nos atendimentos em Auriculoterapia e 

Toque Terapêutico, que nos foi possível acompanhar, trouxe um panorama da oferta 

de cuidados, segundo a proposta das PICS. 

Os atendimentos acompanhados foram desenvolvidos por três profissionais 

com formações diversas, mas com nível de qualidade equiparado pela experiência e 

dedicação.  

Para as sessões com o Toque Terapêutico, foram acompanhados os 

atendimentos ofertados por uma profissional, voluntária do MOPS, com formação 

superior na área de Sociologia, porém com título de especialização em Naturologia, 

conquistado a partir do desejo da profissional de atuar com as PICS. 

Para as sessões com Auriculoterapia, foram dois os profissionais 

acompanhados, sendo uma voluntária do MOPS e o médico responsável pelo setor, 

vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e alocado uma vez por semana para os 
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atendimentos no Lamário. Ambos os profissionais possuíam formação e experiência 

de longa data nessa prática. 

A terapeuta holística que realizava atendimentos com Auriculoterapia morou 

alguns anos no Japão, onde começou a influenciar-se pela base explicativa e o modo 

de tratar os mais diversos problemas de saúde através da Medicina Chinesa. No 

primeiro encontro, ela chegou com sua maleta de trabalho e um pôster grande 

enrolado sob um dos braços, cumprimentou a todos e convidou o pequeno grupo que 

a esperava para irem a um local mais ao fundo e se acomodarem em cadeiras 

almofadadas, iniciando os primeiros esclarecimentos sobre como seria o atendimento. 

A profissional demonstrou, com essa atitude, uma primeira característica de quem 

atua com as PICS, que é a preocupação com a comunicação empática, a escuta 

plena, o respeito e o engajamento do usuário ao tratamento, ressaltando que ele será 

participante ativo e instruído acerca dos procedimentos que receberá. Nesse contato 

inicial, evidenciou-se um nivelamento entre profissional e usuários e o 

estabelecimento de uma conexão horizontal e compartilhada, com abertura ao 

diálogo.  

O médico no atendimento com Auriculoterapia, descansado pelo período de 

férias recém terminadas, adentrou o recinto de forma alegre e falante, 

cumprimentando funcionários e usuários que o aguardavam. Tinha o tom de voz grave 

e alto, e vestia calças jeans, camisa esportiva e botina preta. Estava bastante 

espontâneo, comunicativo e observador, pois, ao mesmo tempo em que 

cumprimentava as pessoas se apresentando com simplicidade, fazia perguntas sobre 

o histórico da pesquisa e, simultaneamente, corria a vista pelos envelopes dos 

prontuários para saber quais proveniências tomar. Da mesma forma que as 

terapeutas, o médico reproduziu o modo de atuação com PICS em sua forma de 

apresentação, na abordagem afetiva e interessada, na interlocução clara e acessível, 

no atendimento pleno sem preocupação com o tempo linear e na horizontalidade da 

relação. Observou-se o seu empenho em envolver os usuários no processo de 

tratamento. 

O profissional, formado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, 

desenvolveu o interesse pelas práticas naturalistas, em especial por aproximação com 

os sistemas nativos de cura indígena, e se dedicou desde então ao estudo da 

Fitoterapia, Homeopatia e Medicina Chinesa. 
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Ele também explicou, de forma simples e acessível, como o conceito de saúde 

é definido pela Medicina Chinesa: ela não está separada da forma de pensar e sentir, 

que é um reflexo de como a pessoa reage aos acontecimentos, como se alimenta, 

enfim, ações que envolvem todos os aspectos da vida individual e do grupo social. 

Nessa concepção, as dores são uma resposta a desequilíbrios sucessivos frente aos 

desafios enfrentados.  

A terapeuta holística, que realiza o Toque Terapêutico, não é formada em 

cursos da área de saúde, mas atua com esta prática com base no conhecimento 

adquirido em treinamento específico. Ela cursou uma pós-graduação em Naturologia, 

“que ama de paixão” e “para aprofundar conhecimentos e aprimorar o atendimento”, 

como ela afirmou durante as observações (Diário de campo, agosto-novembro de 

2019).  

Diferentemente do tratamento de Auriculoterapia, o Toque Terapêutico (TT) 

utiliza somente as mãos. Essa modalidade de atendimento está inserida no grupo de 

Terapias por Imposição de Mãos, de acordo com a Portaria MS nº 702/2018 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018), e, assim como o Reiki (prática popular oriental 

milenar), não necessita de formação na área de saúde, embora tenha sido 

desenvolvida por uma doutora em Enfermagem. O TT também tem um protocolo de 

atendimentos semanais em ciclos de quatro sessões, que se repetem até que haja 

um resultado satisfatório. 

 Observei nessa profissional uma pessoa bonita, discreta e muito atenciosa. 

Sua forma de abordagem era afetuosa, recebendo cada usuário agendado para ser 

por ela atendido com um abraço, demonstrando empatia e interesse em ouvir 

atentamente os relatos. Ela fazia perguntas sobre detalhes, segurava a mão do 

usuário com carinho e até se emocionava com o que ouvia. Sua postura frente às 

reclamações de dor, especificamente, consolidava a abordagem empática e afetiva 

característica do modelo da integralidade das PICS, conforme destacado 

anteriormente. 

Durante o acompanhamento dos atendimentos, foi possível observar aspectos 

que se destacaram pelo modo como as interações entre profissionais e usuários se 

constituíram desde o primeiro encontro. Embora com formações e experiências 

diferentes, os profissionais explicitaram, cada um a seu modo e desde os contatos 
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iniciais, a forma de abordagem e condução do tratamento peculiar praticado nas PICS, 

inserindo o usuário na compreensão sobre o seu tratamento.  

Serão descritos, a partir das observações realizadas, o modo como os 

terapeutas apresentaram as PICS aos usuários, a forma como as conduziram durante 

o atendimento, as principais concepções sobre as práticas que realizaram e a maneira 

como explicaram a relação das práticas com a dor e o sofrimento, ressaltando-se as 

categorias identificadas para a compreensão desses processos terapêuticos. 

 

6.2.1 Concepções de saúde, adoecimento e princípios das PICS 

 

Destacou-se na chegada do usuário ao Lamário o incentivo à autoconsciência 

corporal, à autonomia e à autogestão para perceber os significados e relações com a 

sua saúde. Evidenciou-se, também, a retomada do seu poder decisório para escolher 

outros modos de tratamento, não restritos à biomedicina, para seus problemas de dor 

e de sofrimento. 

O primeiro encontro entre terapeutas e usuários teve em comum a abordagem 

afetiva através de sorriso, do olho no olho, da demonstração de simplicidade no falar 

e agir e da apresentação informal, acompanhada de um aperto de mãos prolongado, 

no qual ambas as mãos foram utilizadas para acomodar as mãos de quem chega pela 

primeira vez. 

Esse ato receptivo reforçou uma das características de quem atua com PICS, 

que é o favorecimento da aproximação e da quebra de barreiras no estabelecimento 

de uma horizontalidade da relação. Em outras palavras, este tipo de vínculo permite 

a entrega, e esta só acontece quando a confiança é estabelecida. 

Destaco neste item a forma como a proposta das PICS foi apresentada aos 

usuários, juntamente com o modo como cada profissional fez essa abordagem 

considerando suas práticas terapêuticas específicas.  

 A abordagem da Auriculoterapia, uma das terapêuticas da Medicina Chinesa, 

foi apresentada aos usuários pelo terapeuta e pelo médico no início de cada sessão.  

A terapeuta fez a primeira apresentação em grupo, reunindo os usuários que 

seriam atendidos nas dez sessões preconizadas. Pequena, simpática e falante, a 

terapeuta, uma senhora de origem nipo-brasileira, pendurou o pôster na parede com 

a gravura de uma orelha mapeada por minúsculas figuras numeradas de órgãos e 
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partes do corpo relacionadas. Apresentou-se com simplicidade, dizendo seu nome e 

formação técnica, e contou como iniciou os estudos sobre a Auriculoterapia. Para 

favorecer uma melhor compreensão do método e esclarecer qualquer outro tipo de 

dúvida, fez o atendimento em cada uma das pessoas presentes, no próprio local da 

pequena palestra, à mostra de todos, agendando o atendimento individualizado para 

a semana seguinte. Para isso, limitou-se a fazer a anotação de nome completo, idade 

e queixa principal em fichas (como uma ficha de leitura), que seriam posteriormente 

completadas com o histórico de cada usuário.  

Ela ainda explicou que, por se tratar de um serviço de saúde pública do 

município, o tratamento com dez sessões, determinado pelo diretor do Lamário e 

definido conforme os protocolos estabelecidos para esse tipo de atendimento, seria 

destinado preferencialmente a usuários do SUS mediante encaminhamento. 

Ressaltou, no entanto, que enquanto não houvesse a regularização do fluxo, ela 

atenderia aquelas pessoas que chegaram por demanda espontânea, as quais também 

foram orientadas a obter encaminhamento médico ou de serviço de uma unidade de 

saúde do município. Por fim, destacou a importância do comparecimento a todas as 

sessões e informou que, em caso de mais de uma falta, o tratamento seria suspenso, 

pois os resultados dependiam da regularidade, e a vaga seria liberada para o próximo 

da lista de espera. 

A proposta inicial da criação da Unidade de Referência em PICS era a 

integração à rede da atenção básica, entrando no circuito de encaminhamento de 

usuários registrados, acompanhados e com prontuário atualizado pela unidade que 

encaminhasse o usuário, de forma a alimentar os dados do sistema, agregar o perfil 

de saúde de cada pessoa atendida e acompanhar sua evolução, a fim de diminuir o 

desgaste de começar do zero a cada atendimento. Todavia, por questões 

apresentadas anteriormente, o Lamário permaneceu desconectado da atenção 

básica.  

O médico, ao chegar ao Lamário para atender seu grupo, colocou seu material 

sobre a mesa, vestiu um avental branco que ficava pendurado atrás da porta e foi até 

o banheiro lavar as mãos, pois não havia lavatório na pequena sala, reduzida, 

adaptada no fundo do corredor em L, isolada por madeira compensada, mal cabendo 

uma maca, uma mesa escrivaninha e duas cadeiras, uma de cada lado da mesa, 
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estabelecendo uma separação entre o profissional e o usuário. Ao dizer seu nome, 

ele completou em seguida:  

 

[...] sou médico há 40 anos e trabalho com homeopatia, acupuntura, 
fitoterapia e termalismo, mas também atuo como clínico e socorrista em 
urgência e emergência. Adoro o que faço nessa área e desde a faculdade 
me encaminhei para a medicina natural, embora atue na clínica e em 
urgência e emergência [...]. (Diário de campo, setembro de 2019).  

 

Na explicação sobre a Auriculoterapia, ambos os profissionais utilizaram uma 

linguagem clara e simples, favorecendo a descontração e aproximação com os 

usuários: a terapeuta por juntar o grupo e derrubar barreiras; o médico por sair de trás 

de sua mesa e sentar-se na cadeira ao lado, frente a frente e próximo a cada um dos 

usuários que foram atendidos. 

Perante essa atitude de aproximação do profissional, com simplicidade e de 

forma tão amistosa, tornou-se interessante observar, como pesquisadora, a surpresa 

do usuário, que por alguns breves segundos ficou parado e sem reação, talvez 

surpreendido pela maneira despojada do profissional, mas logo em seguida, sorriu 

também demonstrando estar à vontade. Na apresentação sobre a Auriculoterapia, os 

profissionais evidenciaram os aspectos que explicam como a Medicina Chinesa 

entende o funcionamento da saúde e o que pode levar ao adoecimento, 

estabelecendo uma relação com todo o contexto de vida, e não somente com fatores 

biológicos. 

Em um primeiro aspecto, a explicação sobre saúde e doença apresentada 

pelos profissionais ressaltou o quanto o entendimento sobre o modo como se vive é 

relevante para se ter ou não saúde, pois ela está condicionada à existência e à 

manutenção da circulação da energia vital. Ademais, compreende-se que não há um 

corpo separado dos conteúdos emocionais, mentais, espirituais e sociais, o que 

aponta sua integralidade ou totalidade para além do corpo biológico. 

Nas palavras da terapeuta, “a Medicina Chinesa considera a saúde um reflexo 

do modo de vida: pensamento, conduta, alimentação, sono, personalidade, emoções” 

(Diário de campo, agosto de 2018). O médico explicou que “a vida é entendida como 

um conjunto do modo de ser e pensar [...] alma e corpo não estão separados [...] o 

CH’I é a energia vital que mantém a vida e o equilíbrio” (Diário de campo, setembro 
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de 2019). Ambos escolheram uma forma simples e acessível de explicar sobre saúde 

e doença para que os usuários alcançassem o entendimento dos conceitos. 

Como segundo aspecto relevante apresentado, enfatizou-se o 

desenvolvimento do conceito de circulação de energia vital para manutenção e 

recuperação da saúde, que não se restringe somente ao corpo físico e tampouco se 

refere a ele como foco de presença ou ausência de saúde.  

As explicações dos profissionais, embora semelhantes quanto ao fundamento, 

foram apresentadas de acordo com o estilo de cada um. A terapeuta disse que as 

doenças “produzem alterações na circulação da energia no organismo e o tratamento 

restabelece essa circulação de energia, mas a pessoa é orientada a rever postura de 

vida para a recuperação e manutenção da saúde” (Diário de campo, agosto de 2018), 

e o médico, de modo mais conciso, referiu que “a saúde depende da circulação e 

fortalecimento do chi’, que é como os chineses denominam energia” (Diário de campo, 

setembro de 2019). 

O terceiro aspecto relevante foi a apresentação da relação da orelha com o que 

se passa no corpo. Essa apresentação foi feita de uma forma didática para que os 

usuários assimilassem esse modelo diferente de concepção e tratamento. Nesse 

ponto, ambos explicaram de forma bastante aproximada como se dá o tratamento no 

corpo: a terapeuta explicou que “para a Medicina Chinesa a relação da orelha com o 

corpo é percebida como um feto invertido” (Diário de campo, agosto de 2018), e o 

médico disse que “a orelha se parece com um bebê de cabeça para baixo” (Diário de 

campo, setembro de 2019). 

Avançando para o quarto aspecto, seguiu-se a apresentação da relação entre 

os pontos na orelha e a saúde ou doença. Para além da explicação, essa 

apresentação buscava despertar os usuários para uma consciência corporal não 

considerada ou até mesmo desconhecida. Para a terapeuta, “a técnica permite 

associar os pontos relacionados ao problema de saúde” (Diário de campo, agosto de 

2018). De acordo com o médico: 

 

Os chineses descobriram desde o tempo de antes de Cristo que a orelha tem 
pontos sensíveis que se relacionam com os órgãos do corpo e perceberam 
que estimulando esses pontos produziam reações na saúde das pessoas; 
usaram para isso agulhas feitas de osso e, também, sementes. (Diário de 
campo, setembro de 2019). 
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Finalizando, como quinto aspecto se apresentou o porquê dos pontos sensíveis 

na identificação do estado de saúde ou doença, a relação entre a sensibilidade na 

orelha e o desequilíbrio de energia no corpo, a razão pela qual atuar sobre os pontos 

trazia alívio da dor e desconforto e a estimulação que essa inserção causava sobre a 

região em desajuste. Para reforçar a explicação, a terapeuta mostrou novamente o 

mapa demonstrando os pontos tratados e a relação deles com as partes doloridas, 

reforçando o modo com a Medicina Chinesa concebia a saúde e a doença. O médico 

ressaltou que “a semente não fura como a agulha, mas que no ponto sensível, causa 

uma dor funda, de dentro para fora; a dor que as sementes poderiam provocar 

significava um sinal de que o tratamento estava certo” (Médico, diário de campo, 

setembro de 2019). 

A identificação da terapeuta com a Auriculoterapia baseou-se, segundo ela, na 

abordagem da concepção de como a saúde se mantém ou é perdida, conforme 

aprendeu em sua vivência de alguns anos no Japão. Na cosmovisão da Medicina 

Chinesa, a saúde pode ser preservada ou recuperada, assim como a origem da dor 

pode ser detectada e essa dor pode ser interpretada. Uma vez detectada a raiz da 

perturbação, é iniciado o reequilíbrio da energia vital desalinhada para que essa dor 

seja minimizada ou desapareça.  

Utilizando uma linguagem um pouco diferente, o médico apontou, no mesmo 

sentido, esse entendimento não só da saúde, mas principalmente de como a dor pode 

ser identificada em sua origem, as possíveis razões que podem alterar a circulação 

da energia vital e os meios através dos quais esse desequilíbrio pode ser resolvido e 

a dor minimizada ou mesmo curada. Isso pode ser feito através da colocação de 

sementes sobre os pontos sensíveis relativos às áreas em desconforto e de medidas 

modificadoras de hábitos, com a conscientização dos usuários. 

Ficou explícito, portanto, que o sistema da Medicina Chinesa implica em um 

paradigma diferenciado que percebe a saúde para além do biológico, considera os 

aspectos globais que fazem parte do contexto de vida das pessoas, valoriza o 

entendimento e o envolvimento do usuário no processo para que assimile esse novo 

paradigma, modifica conceitos e hábitos, apresenta e constrói uma via de retorno a 

um estado de saúde que possa ter sido prejudicado ou perdido anteriormente. Esse 

sistema milenar olha para uma vida em toda sua complexidade e não apenas para um 

corpo, postulando que ele é o anteparo das experiências que o marcaram. Sua 
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proposta de atuação sobre os pontos sensíveis da orelha estabelece uma relação 

complexa e integrada entre corpo, saúde e doença, a despeito de toda tecnologia 

diagnóstica disponível para o desvendamento de possíveis causas restritas somente 

à dimensão orgânica. 

O TT também teve sua inspiração nas tradições hindus. Sua criadora, a 

enfermeira Dolores Krieger, aprofundou o entendimento não somente dos campos de 

energia na perspectiva semelhante ao da Medicina Chinesa, com base na concepção 

energética da saúde, mas também nas práticas tradicionais orientais de trocas de 

energia com a natureza através de posições, meditações e exercícios, além de 

referências sobre os sistemas de energia e suas trocas (MELLO; BRITO, 2015; SÁ, 

2008; SILVA et al., 1991).  A forma de atuar da terapeuta em TT demonstrou bastante 

semelhança com os outros dois profissionais acompanhados em práticas de 

Auriculoterapia, tanto na forma de se apresentar como na comunicação e proximidade 

empática, favorecendo a interatividade. 

 A terapeuta explicou com palavras simples o funcionamento do TT, que, 

embora seja diferente na sua concepção de prática e aplicação, aproxima-se, como 

mencionado, da cosmovisão da Medicina Chinesa. Ela também ensinou como relaxar 

na maca com auxílio da respiração profunda. 

 As características destacadas referentes à atuação dos profissionais de 

Auriculoterapia também se evidenciaram na forma como essa profissional apresenta 

a prática: a comunicação clara e acessível, o interesse pelo histórico da pessoa 

através de escuta sensível e empática, a horizontalização da relação, a alteridade, o 

envolvimento e busca da coparticipação e autonomia do usuário, a abertura para 

diálogo e atenção as suas necessidades sem preocupação com o fator tempo. 

 Este modelo de atenção, explicitado pelos profissionais tanto da 

Auriculoterapia como do TT, pareceu causar reações em princípio de estranheza nos 

usuários, que comentavam entre si ou com os funcionários que estavam acostumados 

a atendimentos frios, impessoais e rápidos, geralmente voltados para a troca de 

receitas e pedidos de exames, com pouco ou nenhum contato visual. Essa surpresa 

ficou evidente em expressões como “nossa, nunca vi um atendimento assim” 

(Martinha), “depois de tanto rodar por aí, é a primeira vez que sou tratado desse jeito” 

(Antonio) e “o doutor é muito simpático e não tem pressa” (M. Isaura). 
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Especificamente em relação ao TT, as reações dos usuários à maneira como a 

profissional se relacionava com eles confirmaram o privilégio dado ao diálogo e o 

envolvimento no tratamento. 

Na apresentação sobre o TT, a profissional evidenciou aspectos que 

explicavam sua lógica de entendimento e funcionamento, começando pelas 

concepções de saúde e doença, também baseadas na circulação da energia, segundo 

o conceito de um campo morfogênico eletromagnético que circunda o corpo humano, 

conhecido como aura, e a partir da qual são liberados pulsos de eletromagnéticos que 

sustentam as condições de equilíbrio da saúde. Enquanto na Medicina Chinesa (MC) 

essas correntes alimentam os meridianos da energia que perpassam todo o corpo, 

podendo ser localizados em pontos em seu trajeto e regulados pela utilização de 

ferramentas como sementes, agulhas e esferas de aço ou cristal, no TT essa 

regulação é feita através da imposição de mãos sobre esse campo de energia 

humano, movimentando essas correntes para redistribuir a energia em desequilíbrio, 

que pode estar de algum modo mal distribuída e cujo acúmulo ou ausência sobre 

determinada região pode determinar distúrbios que, se não reajustados, levam aos 

desequilíbrios da saúde. De acordo com a explicação da terapeuta em TT, “[...] a aura 

é uma camada invisível próxima a seu corpo que o envolve e está diretamente ligada 

à sua saúde e bem-estar [...]”.  

Como anteriormente mencionado, e de acordo com o descrito na portaria 971 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) e os autores Sheldrake (2014), Lipton (2017), Bohm 

(2001) e Capra (2012), a aura, o campo morfogênico ou o campo de energia humano 

(CEH) responde pela interconexão e sustentação da unidade bio-psico-energética 

através da captação e troca contínuas da energia natural do universo, denominada 

c’hí ou qi para os chineses, ki para os japoneses,  prana para hindus, mana para os 

polinésios ou baraka para os islâmicos, recebendo ainda outros nomes em outras 

culturas. Interrupções ou deslocamentos no fluxo dessa energia, causados por 

diversos fatores internos ou externos, perturbam a retroalimentação do CEH, que 

pode responder com sobrecarga em alguns pontos em detrimento de carência em 

outros, além do não aproveitamento da energia pelo escape, em casos de danos ou 

obstruções das correntes circulantes.  

Decorre daí o aspecto seguinte, explicado pela terapeuta, sobre o conceito de 

circulação de energia vital para manutenção e recuperação da saúde, quando o 
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usuário passava a compreender por que deveria se deitar, relaxar e permitir que os 

movimentos específicos a alguns centímetros do corpo, sem toque, iriam interferir em 

sua condição e porque, após alguns instantes de aplicação, começaria a sentir uma 

sensação agradável e relaxante. Estabelecia-se, assim, o terceiro aspecto, que é a 

relação do TT com a manutenção e recuperação da saúde, conforme ressaltado pela 

terapeuta: “[...] essa técnica vai agir sobre seu campo de energia ou aura, sabe o que 

é isso? [...]”, [...] vou fazer uns movimentos com as mãos para equilibrar esta energia 

[...] (Diário de campo, setembro de 2019). 

Outra diferença entre a MC e o TT , porém com resultados semelhantes, é que 

em vez de pontos sensíveis na orelha, no TT afirma-se haver regiões no campo áurico 

com alterações da energia que um terapeuta treinado consegue mapear e reorganizar, 

identificando, inclusive, as características desta energia (excesso ou ausência de 

calor, regularidade ou não, presença ou ausência de fluxo, entre outras), regiões estas 

que coincidem com as reclamações de desconforto, rigidez, inchaço, peso, 

formigamento e, principalmente,  dor.  

Como último aspecto, destaca-se a atuação sobre as dores, além da 

identificação de causas associadas (descuidos com o corpo, tensões/stress repetido, 

alterações de sono e apetite, falta de exercícios), trazendo resposta de grande bem-

estar e relaxamento, indicativos de que o fluxo de energia foi restabelecido. Através 

de sessões semanais, a regularização do fluxo se estabilizaria como padrão e as 

consequências se reverteriam em resultados muito positivos. 

Ao explicarem aos usuários o funcionamento das práticas, seus fundamentos 

e bases do tratamento e as reações, os terapeutas, tanto da Auriculoterapia como do 

TT, deixaram claro que nessas práticas saúde e doença adquirem concepções 

diversas daquelas fundamentadas no paradigma da biomedicina, na medida em que 

deslocam do corpo a manifestação causal da doença e ampliam a compreensão de 

suas origens. 

Nas explicações observadas em relação às duas práticas, no tocante às 

concepções de saúde e doença, ressaltou-se o princípio da totalidade, que envolve 

todos os aspectos da vida de modo integral e inseparável. Segundo esse princípio, 

todo e qualquer evento interno ou externo estabelece ressonância com a presença ou 

ausência de saúde, o que implica em apreender os costumes em relação à 
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alimentação, sono, exercício, trabalho, lazer e condutas cotidianas do pensar, agir, 

escolher e se relacionar consigo, com a família e com a sociedade. 

As explicações sobre como as práticas agiriam no corpo e na saúde, e como 

os resultados dos tratamentos poderiam se ampliar com o engajamento do usuário a 

novos comportamentos também foram apontadas como fatores importantes. 

Ressaltava-se o lugar do usuário no centro do processo, isto é, como participante ativo 

na conquista de benefícios, deixando de ser apenas “paciente” para tornar-se 

autogestor de sua saúde com consciência e autonomia. 

         Esses aspectos foram destacados pelos terapeutas, tanto no caso da 

Auriculoterapia como no TT, sendo aqui retomados para enfatizar os princípios 

fundamentais dessas práticas.  

Na Auriculoterapia, destaca-se a relação entre corpo e contexto de vida na 

concepção de saúde e adoecimento, como explicou a terapeuta (“as coisas que nos 

acontecem vão afetando a saúde e precisa cuidar do corpo e da alma para manter a 

saúde”) e, também, o médico (“tudo que acontece na sua vida tem relação com sua 

saúde [...] remédio não resolve tudo, por isso você está aqui”).   

Quanto ao modelo de cuidado, destacam-se as explicações pontuadas na 

relação corpo/orelha/sistema natural de autocura, quando o médico explicou que “o 

corpo tenta se curar sozinho, quando algo não vai bem [...] a sementinha fica na 

orelha, mas ela vai provocar uma reação do seu corpo para ele melhorar”, enquanto 

a terapeuta afirmou que “esse tratamento é diferente de tomar remédio, vai ajudar o 

corpo a reagir”.  

Para incentivar a autoconsciência e autonomia durante a explicação do 

tratamento, a terapeuta enfatizou: “mas você vai me ajudar prestando atenção quanto 

ao que come e bebe, como reage aos problemas da vida e prestando mais atenção 

ao que te faz bem e o que não faz, pois o corpo recebe os reflexos do seu 

comportamento e das coisas que você vive”. Nesse mesmo sentido, o médico afirmou 

que “a doença não surge de repente [...] é importante se cuidar todo dia, conservar o 

que é bom para a saúde, fazer algum tipo de atividade física e deixar para lá o que 

não te faz bem”. 

Na abordagem da profissional do Toque Terapêutico sobre as implicações 

dessa prática na  saúde, percebeu-se, também, a linguagem afetiva e atenciosa, 

chamando a atenção para os acontecimentos marcantes da história de vida que vão 
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impactando a saúde, a forma como a prática atua através das mãos sobre o campo 

de energia estimulando as reações de autocura e, ainda, o incentivo ao autocuidado 

como forma de autovalorização e autonomia consciente sobre as escolhas em direção 

à melhora da qualidade de vida. 

Ela apresentou as explicações colocando-se empaticamente, dizendo para um 

usuário que “todas estas dores que te maltratam refletem as dores que viveu até aqui”. 

No tocante à relação entre corpo e contexto de vida, na abordagem sobre dor e 

sofrimento, ela disse que “nesse tratamento as sessões são semanais e ele é diferente 

dos demais porque é feito com as energias das mãos para estimular a saúde”. 

Finalmente, em relação ao modelo de cuidado, ressaltou, incentivando a 

autoconsciência e autonomia, que o tratamento “causa muitos benefícios além da 

melhora da dor, relaxa, colabora com o bem-estar, o bom humor e o ânimo para viver 

e, aos poucos, você vai perceber muitas mudanças [...]. Compareça às sessões e me 

traga o que for percebendo sobre você e seja firme nas atividades”.  

 

6.2.2 Como as práticas terapêuticas são explicadas e realizadas  

 

O transcorrido no processo do tratamento buscou evidenciar a visão e o modo 

como os terapeutas explicavam e realizavam suas práticas, sendo que o sentido 

atribuído a essas práticas foi aprofundado na análise da perspectiva dos usuários, 

com o apontamento dos diálogos e silêncios trocados que ampliaram a compreensão 

do convívio entre usuários e terapeutas. 

Em consulta, a atenção focada, a escuta sensível, a afetividade na terapêutica, 

a alteridade, o interesse legítimo para com a história do outro e a preocupação não 

somente com resultados durante o atendimento, mas com todo o transcorrer do 

cotidiano de cada um até o retorno e o esperado sucesso do tratamento foram 

aspectos claramente explicitados, de acordo com o que pode ser observado em 

campo. 

Guardadas as características individuais, os três profissionais apresentaram 

um comportamento afável, acolhedor e atencioso, gerando confiança e tranquilidade 

no decorrer dos atendimentos e que foram verbalizadas em várias oportunidades. Tais 

comportamentos favoreceram a interatividade e a expressividade sem reservas ou 
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constrangimentos dos acontecimentos íntimos das histórias de vida das pessoas 

atendidas, evoluindo até mesmo para brincadeiras. 

Durante as sessões, a interatividade entre profissionais e usuários foi 

permeada por diálogos espontâneos, para possibilitar a manifestação de possíveis 

desconfortos em relação ao tratamento ou verbalizar outras dores, para além das 

acometidas no corpo. Esses diálogos eram incentivados pelos profissionais para 

possibilitar aos usuários uma jornada no espaço das lembranças passadas, 

estabelecendo-se um espaço descontraído para fazer brincadeiras e possibilitar a 

conversa, independentemente do papel desempenhado por cada um naquele 

momento. 

Despontou-se, perante as atitudes afetivas e alegres, a disposição prazerosa 

dos profissionais no exercício das terapêuticas, conforme apontado por Barros, 

Spadacio, Costa (2018), além dos comentários que os terapeutas faziam sobre as 

respectivas práticas nos intervalos dos atendimentos: “amo de paixão” (terapeuta TT); 

“dá muito mais sentido a minha vida” (médico, Auriculoterapia); e “isso me deixa muito 

feliz e completa” (terapeuta, Auriculoterapia). 

Percebeu-se, também, a forma detalhada, didática e acessível da explicação 

para que o usuário se tranquilizasse e se entregasse ao tratamento, sem medo ou 

dúvidas, evidenciando mais um ato afetivo do cuidado e causando no usuário 

descontração e confiança. 

A linguagem utilizada pelos profissionais para explicar o tratamento era, 

portanto, bastante clara, de forma a garantir sua aceitação através da compreensão 

de sua lógica de funcionamento pelos usuários, como apresentado no item 6.2.1. 

Ao observar as práticas terapêuticas, foram identificados modos de agir sobre 

a saúde, a dor, o sofrimento e o adoecimento e como os profissionais faziam a 

abordagem, interagiam com os usuários e explicavam o tratamento.  

Na Auriculoterapia, embora o tratamento consista na aplicação de sementes no 

pavilhão auditivo, em uma visão superficial, a complexidade da relação entre 

profissional e usuário durante o tratamento mostrou-se peculiar segundo cada 

terapeuta. 

A investigação dos profissionais sobre o problema apresentado pelos usuários 

mostrou-se um processo de observação atenta e de escuta profunda. A cada 

reclamação apresentada eram feitas perguntas diversas que incluíam condições de 
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gestação, relação com genitores, histórico de família, episódios marcantes desde a 

infância, possíveis conflitos que pudessem ter acontecido na vida pessoal, familiar e 

profissional, acidentes, preferências, hábitos, costumes e intolerâncias. Quanto mais 

detalhes captados, mais favorecida era a identificação das possíveis causas 

responsáveis pelos desajustes, dores e sofrimento. 

Ao longo das observações, percebeu-se de que modo a busca por explicações 

detalhadas dos usuários sobre o aparecimento de dores, mesmo que fossem 

sofrimentos remotos, era relacionada, pelos terapeutas, aos fundamentos de suas 

práticas. As ações durante os atendimentos demonstraram, assim, o cuidado com a 

investigação dos motivos da procura pelo tratamento por meio da Auriculoterapia: 

 

[...] onde dói? Quando começou? O que você fazia nessa época? Pode 
descrever como sente essa dor? Passou por algum problema sério próximo 
ao início da dor? Me conta sobre você [...]. (Terapeuta, diário de campo, 
agosto de 2018). 

 
[...] O que está acontecendo? Onde dói? Como é a dor? Queima? Pinica? 
Anda no corpo? Quanto tempo? Dói o tempo todo ou para um pouco? Conta 
como foi que isso apareceu [...]. (Médico, diário de campo, setembro de 
2019). 

 

Ao iniciar a prática, ambos os profissionais demonstraram atenção com as 

possíveis dúvidas quanto aos procedimentos e, de forma semelhante, fizeram 

esclarecimentos de modo simples, claro e objetivo. 

Descrevem-se aqui os dados referentes ao modo como o tratamento foi 

aplicado quanto à posição/aproximação do profissional antecedidos pela explicação 

do porquê do procedimento, o modo de investigação da orelha e a colocação das 

sementes, também precedidos das explicações detalhadas e o processo de inclusão 

do usuário através do esclarecimento do tratamento e da influência de novas atitudes 

para melhores resultados, além do incentivo à autonomia e ao autocuidado. Como 

exemplos do cuidado dispensado pelos profissionais aos usuários, podem-se citar a 

escuta atenta da terapeuta, que indagava, anotava ou arrumava seu material, e a 

atenção focada no usuário pelo médico, enquanto ele fazia suas perguntas e 

anotações. Ambos demonstravam interesse ao que ouviam. 

As atitudes quanto à posição/aproximação para o tratamento mostraram a 

continuidade do processo afetivo do cuidado, a preocupação com a explicação com o 

objetivo de que o usuário não ficasse à margem do procedimento, mas sentisse 
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confiança e tranquilidade, interagindo e colaborando com o tratamento e manifestando 

suas percepções e sentimentos. Isso é demonstrado nos detalhes dos diálogos: 

 

[...] Fica sentado e relaxa. Vou ficar do seu lado, olhar sua orelha, vou 
procurar uns pontinhos com essa canetinha e você me avisa quando sentir 
[....]. (Terapeuta, diário de campo, agosto de 2018). 

 
[...] vou sentar-me de frente para sua orelha para examinar [...] procure não 
mexer a cabeça [...] vou cutucar sua orelha, mas é com essa caneta, não vai 
furar [...] tem ponto que vai doer [...]. (Médico, diário de campo, setembro de 
2019). 

 

  No tocante à inserção das sementes na orelha, observou-se que não foi um 

ato mecânico de identificar o ponto e colar a semente. Houve todo um cuidado 

explicativo para informar do que se tratava, não assustar, incluir o usuário no contexto 

com a possibilidade da manifestação de seu sentir e até mesmo da recusa. 

 

 [...] Paciente e concentradamente examinou com atenção a orelha Com uma 
pinça delicada depositava as sementes em pequenos quadrados de 
“micropore” previamente cortados e em seguida pressionava sobre o ponto 
detectado para fixá-los, prosseguindo até cobrir todos os pontos identificados 
sua origem, suas características, intensidade e duração e anota [...]. 
(Terapeuta, diário de campo, agosto de 2018). 

 
[...] Já ouviu sobre a semente de mostarda que está na Bíblia? Então, é essa 
aqui que vou grudar na sua orelha, disse ele mostrando a semente na palma 
de sua mão [...]. (Médico, diário de campo, setembro de 2019). 

 

Observa-se nesse tipo de abordagem a atenção em usar uma referência de 

ordem religiosa significativa para o usuário perceber a relevância do uso daquela 

semente. 

Um complemento maior desta inclusão e incentivo à participação e à 

autogestão se deu com a orientação do que fazer até o próximo encontro, de modo 

que o usuário entendesse que poderia ficar tranquilo com eventuais situações que não 

pudesse controlar e não sentisse culpa por não ter tomado conta das sementes: 

 

[...] pressione os pontos da orelha no mínimo duas vezes ao dia; retire as 
sementes de um a dois dias antes da nova consulta para descansar a pele e 
se cair antes, não tem problema [...]. (Terapeuta, diário de campo, agosto de 
2018). 

 
[...] aperta a orelha em cima das sementinhas duas a três vezes ao dia [...] 
toma banho normal, não se preocupa se elas caírem [...]. (Médico, diário de 
campo, setembro de 2019). 
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Essas orientações, além de seu papel óbvio, trouxeram ao usuário o sentido da 

pertinência e corresponsabilidade na manutenção da intervenção terapêutica, 

conferindo o sentido da importância de sua participação sobre algo que lhe dizia 

respeito, sem, contudo, atribuir-lhe obrigatoriedade de fazer desse ou daquele jeito 

sob pena de prejudicar os resultados. 

Como já comentado, o modo de apresentação e interação desta terapeuta com 

os usuários, à semelhança dos outros dois profissionais, revestiu-se de gentileza, 

afetividade e interesse focado nas necessidades do usuário, tal qual a proposta do 

“trabalho vivo” (MERHY; FRANCO, 2003).  

Embora o TT seja uma terapêutica complementar, seus princípios são bastante 

semelhantes quando se trata de entender o contexto da saúde, em relação à 

Auriculoterapia. 

Acompanhando as sessões, observou-se que o passo-a-passo seguido pela 

profissional corresponde a um padrão geral característico de quem atua com PICS, 

isto é, há uma relevância na aproximação e escuta, dos quais fluirá a interatividade 

do tratamento. 

Nessa descrição, com foi apresentado em relação aos profissionais que 

praticam a Auriculoterapia, são apontadas as explicações em linguagem clara e 

acessível sobre a prática, o cuidado atento à investigação e escuta focada, o suporte 

e amparo para o posicionamento na maca, a inclusão do usuário em seu processo 

terapêutico mediante orientações sobre o tratamento e o convite a novas posturas 

para outros benefícios, que extrapolam sua dor e sofrimento, além da gentileza do 

trato na aproximação e vigência do encontro. 

Destaca-se a atitude da profissional no início do tratamento, especialmente na 

primeira sessão em que o usuário desconhecia o procedimento. O posicionamento 

cuidadoso e afetivo na aproximação, com a finalidade de quebrar qualquer 

constrangimento ou receio e, também, de apresentar a prática, explicando todo o 

processo e orientando como a usuária poderia sentir-se mais segura e confortável e 

aproveitar ao máximo a sessão, foi essencial para que ela se entregasse de forma 

relaxada e tranquila. Como exemplos tanto da aproximação quanto da explicação, 

destacam-se os seguintes trechos de diálogos da profissional com usuários: 
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[...] Sentando-se na maca junto à usuária foi “puxando” a conversa para 
incentivar o diálogo [...] Nasceu aqui em Peruíbe ou veio de outra cidade? Viu 
que chuva forte ontem? Mora onde? Já conhecia o Lamário? [...]. 

 
[...] você vai ficar deitado, de olhos fechados e respirando devagar inspirando 
pelo nariz lentamente e soltando o ar pela boca até esvaziar completamente 
os pulmões, dá uma paradinha e recomeça [...]. 

 

A primeira abordagem focou o interesse pelo contexto total de vida para 

investigar fatores de interferência na integridade biopsicossocial. Observou-se que 

não foi uma pergunta superficial apenas para iniciar uma conversa. Houve um 

interesse legítimo para compreender o universo no qual aquela pessoa estava imersa, 

mediante o estabelecimento de uma relação de alteridade e empatia tendo em vista 

um melhor cuidado.  

 

[....] Como é a sua dor? Como começou? Aconteceu alguma situação 
desagradável na ocasião?  [...]. 

  

Complementarmente à investigação sobre as origens da dor, a profissional fez 

a apresentação das orientações de como procederia com a prática. Preocupou-se em 

favorecer o relaxamento e tornar o ambiente mais acolhedor, acendendo um incenso 

perfumado e colocando uma música instrumental inspiradora apropriada.  

 

[...] Pediu para que se deitasse na maca, acendeu um incenso e buscou uma 
música suave no celular, iniciando a sessão; demorou-se aplicando 
vagarosamente o Toque Terapêutico, em silêncio, com as mãos espalmadas 
posicionou-se na cabeceira da maca, executando os movimentos, suaves e 
contínuos, há uma distância de alguns centímetros da superfície corporal, 
demorando-se mais tempo nas regiões de reclamação de dor, direcionando-
se aos pés, em ambas as laterais do corpo [...]. (Diário de campo, setembro-
novembro de 2019). 

 

Então, a terapeuta expôs a questão da proximidade e do toque, um dado de 

extrema relevância quando pensado na perspectiva do usuário, ou seja, o profissional, 

além de ouvir com atenção e sem pressa, ainda se aproximou e tocou ao investigar 

aquela parte de seu corpo. 

 

[...] Na sequência, tocou suavemente a usuária, pedindo que virasse de 
“barriga para baixo” e repetiu todo o procedimento. Ao final, aguardou alguns 
momentos para que a usuária repousasse um pouco mais e só então informou 
o término da aplicação... ajudando-a levantar-se da maca [...]. (Diário de 
campo, setembro-novembro de 2019). 
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O mesmo nível de atenção e cuidado se repetiu após a reacomodação da 

usuária na maca, em posição de costas, para repetir toda a sequência de movimentos 

da prática, certificando-se dos mesmos efeitos obtidos na aplicação na frente do 

corpo. Ainda assim, ao término, perguntou suavemente se poderia encerrar ou 

permanecer em aplicação por mais alguns instantes para garantir total 

aproveitamento.  

Acrescente-se o apoio dado pela profissional para as usuárias sentarem-se na 

maca, auxiliando a tirar os sapatos, a deitarem-se em posição confortável e até 

mesmo a se cobrirem com uma manta leve para prevenir o esfriamento do corpo ou 

mesmo sua exposição. Após o encerramento da sessão, notou-se o cuidado em 

ampará-las para descerem, calçarem os sapatos e firmarem-se para deixar a sala de 

atendimento, ao mesmo tempo em que ouvia seus depoimentos, reforçando 

orientações e proferindo palavras de incentivo. 

Ressaltava, também, de que maneira as usuárias poderiam aumentar seu 

efeito cuidando de sua rotina de relaxamento, lazer, alimentação e exercícios. 

Evidenciava, assim, a relação da prática do TT com o cuidado mais amplo à saúde, 

na direção de que não se restringe somente ao corpo, também incentivando o 

autocuidado e autopercepção por meio da incorporação de novos hábitos. 

 

[...] A aplicação é feita em toda a parte da frente do corpo, da cabeça aos pés, 
com movimentos das mãos no sentido mesmo sentido cerca de cinco a dez 
centímetros acima da superfície corporal em toda a extensão do corpo, por 
cerca de 10 a 15 minutos e se repete na parte de trás, quando eu pedir para 
você ficar de barriga para baixo [...]. (Diário de campo, setembro-novembro 
de 2019). 

   
[...] Procure praticar esta respiração sempre que estiver chateada ou com dor 
que ela vai te ajudar a ficar mais calma e se animar de novo [...] continue 
cuidando de sua dieta e de fazer exercícios para aliviar suas dores e manter-
se em atividade [...]. (Diário de campo, setembro-novembro de 2019). 
 

 

As atitudes dos profissionais das duas práticas foram caracterizadas pela 

alteridade, empatia, escuta acolhedora e afetividade na relação com os usuários. 

Essas são características de um modelo de cuidado frequentemente agregadas à 

conduta dos profissionais de PICS, médicos ou não, e associadas à busca do 

entendimento integral do outro no âmbito do possível. 
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Estando em campo, constatou-se pontos semelhantes quanto à atenção na 

escuta e às perguntas em linguagem simples e horizontal, de maneira afetiva, 

favorecendo um ambiente de descontração na relação entre profissionais e usuários. 

A explicação dos procedimentos, por mais simples que fossem, se deu por meio 

de linguagem clara e acessível, evidenciando não somente o direito à informação, 

mas principalmente o estabelecimento da confiança, a diminuição dos receios e a 

adesão consentida. 

Esse tipo de atenção pelos profissionais das PICS para com os usuários, ao 

explicarem todo o processo de realização das práticas bem como das concepções 

que as fundamentam, parecia ter como um dos objetivos principais evitar reações 

contrárias às práticas ou a não colaboração.  

Como exposto até aqui, a abordagem da dor e do sofrimento pelos profissionais 

através dos pressupostos e propostas da Auriculoterapia e Toque Terapêutico 

desvelou e reforçou o modo de cuidado das PICS na busca da integralidade da 

atenção. Foram consideradas as necessidades e características individuais de cada 

usuário, dispensadas escuta, afetividade e atenção acolhedora e incentivado o 

envolvimento ativo e consciente do usuário, que passou a se ver como partícipe nas 

decisões quanto a seu próprio corpo e saúde, a partir de sua inclusão pelo profissional 

em todas as implicações do tratamento. 

Frente a esta experiência, ficou cada vez mais patente a diferença que se 

estabelece entre uma “consulta técnica” e um “relacionamento terapêutico”. Em 

ambas, a qualidade do profissional e do tratamento pode ocorrer, porém somente 

quando se estabelece a relação terapêutica é que o processo se torna horizontal e 

compartilhado, e o usuário se torna parte efetiva, sente-se valorizado e engajado e 

assume sua corresponsabilidade na obtenção de resultados mais promissores. Nesse 

sentido, tanto a Auriculoterapia como o Toque Terapêutico apresentaram-se a esses 

usuários como novas possibilidades de lidar com a dor e o sofrimento, conforme será 

abordado no próximo item. 
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6.2.3 Outras possibilidades de lidar com a dor e o sofrimento 

 

Nas práticas terapêuticas observadas, a participação dos usuários nos 

procedimentos é fundamental, pois possibilita sua compreensão e favorece a 

confiança no tratamento e no profissional. Não é uma questão de relação entre 

eficácia e eficiência, como se esperaria no modelo biomédico, mas sim um processo 

de integração do usuário a algo relativo a seu corpo e sua vida, como um direito de 

participação no que lhe diz respeito e que interfere em sua vida pessoal.  

As PICS têm um escopo de não “invasão” do corpo físico, no sentido literal, 

tanto quanto procuram não invadir o espaço pessoal pela imposição de quem decide 

o que é melhor, no geral como ocorre em tratamentos na biomedicina. Classificadas 

como tecnologias leves (MERHY; FRANCO, 2003), as PICS são propostas 

terapêuticas oferecidas como opção a ser escolhida a partir de um esclarecimento por 

parte do agente terapêutico e a concordância do usuário, como trabalho relacional. 

Em outras palavras, trata-se de uma parceria que se estabelece desde o início e 

permanece durante todo o tratamento. 

A importância dada ao aspecto relacional transpareceu em vários momentos 

observados, centrando-se a atenção nos usuários. Desse modo, apesar dos usuários 

receberem informações sobre o tratamento na recepção, os profissionais também 

explicaram a seu grupo de usuários, abrindo a perguntas e oferecendo as terapias 

como opções de livre escolha. 

 

[...] Você sabe por que está aqui? Já ouviu falar desse tratamento? Vou 
explicar tudo e depois me diz se você concorda e se está disposto a vir toda a 
semana aqui, sem faltar, para fazer as 10 sessões de seu tratamento [...]. 
(Médico, diário de campo, setembro de 2019). 

 

As formas de interação observadas em campo evidenciaram, portanto, o 

cuidado com a comunicação acessível para garantir a compreensão e participação 

dos usuários.  

Da mesma maneira que a abordagem dos profissionais aos usuários foi 

diferenciada, os modos como o tratamento foi explicado e realizado se constituíram 

em uma dinâmica baseada em interatividade e alteridade, permitindo a ampliação do 

diálogo e a consideração das reações dos usuários como guia de condução dos 

procedimentos. 
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Uma vez que a abordagem afetiva se estabeleceu, a espontaneidade do 

atendimento foi uma consequência na qual os atores envolvidos, profissionais e 

usuários, trocaram impressões que sinalizaram a direção do tratamento.  

O modo como cada terapeuta procedeu, de acordo com sua prática terapêutica, 

revelou em comum o cuidado centrado no outro, a preocupação com a compreensão 

do procedimento, a atenção plena às expressões e as reações dos usuários e a 

despreocupação com o tempo do relógio. 

Um fenômeno interessante de se vivenciar foi justamente a mudança da noção 

de tempo, que se afastou da contagem habitual e passou a ter outro marcador que 

não media como de costume, mas parecia se ampliar exponencialmente dadas as 

condições afetivas que ali se estabeleceram, embora, na realidade, estivesse inserido 

na contagem do relógio. 

Ficou bem aparente o detalhamento de todo o processo entre o explicar, o 

examinar, o detectar, tratar, o observar, o orientar e o finalizar compartilhados. O 

usuário não era colocado como um ser passivo submetido ao tratamento; ele era 

solicitado o tempo todo a participar e a se manifestar, instado a atuar em 

corresponsabilidade e coparticipação.  

Em relação às observações feitas no acompanhamento de cada prática, 

destacam-se alguns aspectos que nos ajudam a compreender por que se constituem 

como outras possibilidades para lidar com a dor e sofrimento, diferentemente do que 

é proposto no modelo biomédico. 

 Na prática dos profissionais em Auriculoterapia, o cuidado com os usuários 

permaneceu durante todo o atendimento, evidenciando o quanto é considerada 

importante, na prática, a abordagem tranquila que demonstra segurança e, ao mesmo 

tempo, destreza e delicadeza. O modo gentil e acolhedor dos profissionais foi 

preponderante para diminuir a apreensão trazida pelos usuários, especialmente no 

primeiro encontro, mas permanecendo até o final do tratamento. Essa forma de 

relação pareceu favorecer o entendimento dos procedimentos e das orientações 

detalhadas que são ofertadas, promovendo, ao mesmo tempo, confiança, conforto e 

bem-estar aos usuários. 

Observou-se, assim, a meticulosidade do exame do pavilhão auditivo, sem 

pressa, porque o foco não é apenas identificar a sensibilidade relativa a algum 

distúrbio, mas também buscar correlações com o que o usuário apresenta sobre sua 
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forma de viver e suas escolhas. A cada aspecto identificado no relato do usuário, 

estabeleceu-se um diálogo a respeito dessa questão, trazendo o usuário a uma 

compreensão mais profunda sobre o significado dos fatos apontados. Ao mesmo 

tempo, os profissionais mostram, através de reações que acompanham a aplicação 

das sementes, o quanto é real a conexão entre a orelha e o corpo, destacando reações 

imediatas advindas da inserção das sementes, conferindo e confirmando se estavam 

bem-posicionadas e fixadas, repetindo com tranquilidade as orientações de como 

proceder até o próximo atendimento. 

 

[...] Foca-se na inspeção do pavilhão auditivo em busca de sinais específicos, 
debruçando-se para mais perto e faz perguntas sobre os pontos mais 
sensíveis da orelha, em função do que observa [...]. (Terapeuta, diário de 
campo, agosto de 2018). 
 
[...] coloca uma lanterna presa à testa para iluminar a orelha[...] concentra-se 
em fixar cuidadosamente as sementes para que exerçam o efeito desejado e 
ao terminar reforça as orientações [...]. (Médico, diário de campo, setembro 
de 2019). 

 
[...] testou os movimentos do pescoço e ombro esquerdo, os quais ela dizia 
doer frequentemente e à medida que colocava as sementes foi pedindo a ela 
sinalizar se sentia alívio e melhora do movimento e quando isso acontecia, 
cessava a colocação das sementes [...]. (Médico, diário de campo, setembro 
de 2019). 

 

Ressalta-se, como mencionado, a despreocupação com o tempo linear em 

função da atenção plena. Não havia pressa em detectar os pontos. A orelha era 

examinada com calma, lentamente, observando detalhes de conformação, coloração 

e sensibilidade, para então identificar os pontos que se evidenciavam após essa 

leitura minuciosa de sinais que somente o profissional habilitado pode perceber. 

Observou-se, portanto, não um ato técnico e mecânico de seguir o mapa de pontos 

simplesmente, e sim uma avaliação minuciosa estabelecida a partir da busca de 

evidências de desajustes associados às reclamações apresentadas para alcançar a 

integralidade do cuidado e, principalmente, o alívio da dor e sofrimento. No final, 

explicava-se, ainda, que reações emocionais poderiam advir do tratamento por meio 

de sentimentos, reações, recordações ou sonhos, que deveriam ser registrados e 

trazidos na sessão seguinte para uma ampliação do entendimento daquele evento de 

dor e sofrimento. 

O processo do cuidar proporcionado pela terapeuta através do TT também 

apresentou características semelhantes quanto ao detalhamento do atendimento, 
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com percepção aguçada para detectar minúcias sobre a dor e o sofrimento e as 

necessidades apresentadas pelas usuárias, tais quais as limitações de movimentos. 

Além disso, observou-se a atenção em relação ao nível de ansiedade e tensão que 

as usuárias poderiam apresentar por desconhecer a prática ou carência de atenção. 

A escuta acolhedora se destacou como característica da prática, assim como já 

ressaltado anteriormente, para que as usuárias não se sentissem constrangidas e 

desconfortáveis.  

Percebeu-se, como na Auriculoterapia, a despreocupação com o fator tempo 

cronológico em favor de um espaço atemporal para um cuidado afetivo e minucioso, 

que garantisse relaxamento e bem-estar profundos e, também, a escuta sem 

interrupções até o esgotamento da necessidade do usuário falar. Ficou aparente a 

despreocupação com o tempo linear, ou seja, não havia pressa em aplicar a técnica 

em si. Importava o entendimento do processo como um todo, para que o usuário, 

sendo considerado com atenção, se dispusesse para receber o cuidado sem receio 

ou pudesse até mesmo desistir. 

Mesmo em caso de uma doença decorrente de acidente ou infecção, a 

concepção da integralidade, também presente no TT, considera todos os fatores que 

contextualizam a existência da pessoa e o modo como sua vida transcorreu, levando 

em conta as suas experiências, relações e história pessoal e coletiva. Em outras 

palavras, nessas práticas, segundo o modelo integrativo, o corpo é entendido como 

um reflexo destas experiências e, por isso, pode adoecer e se desequilibrar ao ser 

depositário de tensões e conflitos, perdendo sua higidez e capacidade de manter-se 

saudável. Considera, ainda, que a sintomatologia apresentada faz parte da 

corporificação dos desgastes e que os sinais indicativos de adoecimento são uma 

forma de alerta de desarmonia, que se estabelecem previamente à corporificação. 

Observou-se na prática da profissional de TT a ênfase dada às relações entre 

o corpo individual e o corpo de ideias, costumes, reações, hábitos e escolhas 

praticados pelo usuário enquanto ser social. Esse entendimento desloca o usuário da 

condição de “paciente” para o de participante ativo, com autonomia para se expressar 

e interagir a favor de resultados mais promissores, não somente durante as sessões, 

mas como direcionamento de escolhas e mudanças em seu cotidiano, com a opção 

de discordar. 
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Decorre desta autonomia a capacidade de se expressar com seu grupo e 

replicar as novas informações aprendidas, denotando também um ganho social 

significativo, além de uma posição não tão desconectada de decisões sobre si. Em 

outras palavras, a pessoa não fica à mercê de uma outra vontade cujo poder não se 

questiona, e ao qual apenas se obedece. 

Destaca-se, mais uma vez, a relevância da comunicação horizontal e acessível 

como promotora de adesão e bem-estar, pois é natural ao ser humano querer ser 

informado quando se trata de si e do seu mundo. Por que haveria de ser diferente 

para uma pessoa que busca alívio para sua dor e sofrimento? 

Assim como o propósito da Auriculoterapia é equilibrar o campo de energia ao 

qual se atribui a origem do desequilíbrio usando sementes, agulhas, esferas de metal 

ou cristais sobre pontos identificados como sinalizadores dos distúrbios, o Toque 

Terapêutico atua sobre o campo de energia através da imposição de mãos, com a 

finalidade de reorganizar as correntes eletromagnéticas em desalinho e as redistribuir, 

provocando reações fisiológicas de relaxamento e bem-estar durante o atendimento 

e reequilíbrio da saúde como decorrência do conjunto de sessões. 

Esses são, portanto, modos diferentes de operar sobre o campo de energia e 

de identificar os pontos de desequilíbrio, mas ambos buscam respostas semelhantes 

decorrentes do modo como operam, considerando, igualmente, a totalidade de 

detalhes sobre a história de vida da pessoa e suas relações. 

O cuidado oferecido por abordagem acolhedora, escuta e atendimento 

personalizado e interativo, parece ter apresentado aos usuários dessas práticas uma 

mudança na trajetória até então submetida somente a efeitos de medicamentos, cujas 

receitas eram repetidas ou modificadas em processos quase que automáticos, com 

mínima oportunidade de diálogo e escuta. Ademais, parecem ter possibilitado aos 

usuários a retomada do poder pessoal de ser ouvido, opinar e compartilhar suas 

histórias.  

O Lamário transformou-se, assim, em local de acolhimento, escuta, de 

partilhamento de experiências e de estabelecimento de múltiplas relações sociais, 

denominado por Ferreira (2014) de utilidade social. Ser atendido tornou-se secundário 

a ser ouvido, e, ao estarem ali oferecendo atenção e ouvidos, os profissionais foram 

compondo parte das histórias e do processo terapêutico ao permitir que os usuários 

tivessem “voz”, que fossem ouvidos e acolhidos, que por alguns instantes seu mundo 
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de dores fosse compreendido e repartido com alguém que prestava atenção 

(FERREIRA, 2014). 

 

6.3 Dor e sofrimento na visão dos usuários 

 

A partir deste ponto serão apresentados todos os apontamentos relativos aos 

usuários, como se sentiram ao adentrarem o Lamário, como perceberam suas dores 

e sofrimentos e como reagiram ou interagiram com os profissionais e os tratamentos. 

Estão descritas as narrativas sobre as dores, o modo como e o quanto foram 

impactados por elas em âmbito pessoal, familiar e social e como trouxeram o histórico 

de tratamento pela biomedicina e suas consequências, representadas por efeitos 

adversos, pouca efetividade, desgastes por rodízios de profissionais e exames, 

queixas de pouca atenção e resultados. 

Serão descritos o contexto dos encaminhamentos e as reações a um modelo 

de cuidado pouco conhecido pela maioria, bem como a forma de recepção, o 

tratamento proposto e o encontro com outros usuários e suas histórias e experiências 

com dor e sofrimento. 

Estarão apontados, ainda, os desfechos e o pós-tratamento, fornecendo um 

panorama do que foi observado nos períodos em campo. 

A partir desse conjunto de aspectos observados durante os atendimentos em 

Auriculoterapia e TT, buscou-se revelar o contexto das práticas e os significados da 

dor e sofrimento, segundo a visão e as experiências dos usuários. 

 

6.3.1 As expressões das dores no corpo 

 

O que foi vivenciado sobre a pessoa com dor e o sofrimento agregado a ela, ou 

não, revelou o quanto ouvir, dar atenção e compreender são fundamentais para quem 

vem de um longo processo de desgaste orgânico e emocional, com implicações 

familiares, econômicas e sociais, cansada de uma rotina de médicos, exames, custos 

orgânicos e financeiros com medicamentos cuja eficácia é relativa e, além disso, 

manifestando um sentimento de medo e desamparo que a falta de respostas 

assertivas instala. 
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A dor é um evento subjetivo cuja mensuração pelos meios usuais não é 

dimensionada de modo absoluto. Os testes baseiam-se em escalas de aproximações 

de interpretação do estado, mas não são capazes de realmente precisar o quanto 

aquela dor causa de sofrimento para uma pessoa, a ponto de dor e sofrimento se 

imbricarem sem a possibilidade de definir o que vem primeiro. 

O fenômeno da dor, no início, ainda é entendido com uma situação passageira 

que, com o tratamento certo, será resolvida. A expectativa é que os exames 

identifiquem sua causa, o profissional acertará o tratamento e a dor desaparecerá, 

esperando-se que aquela dor não seja um sinal de algo mais grave ou fatal. Além 

disso, a busca por medicamentos e a obediência quanto à sua prescrição mantêm a 

expectativa permanente de cura, na medida em que não há efeito tão imediato como 

se deseja. 

Esse dia não chega, mesmo com a medicação, volta-se ao médico que repete 

exames, troca medicamentos ou faz algum encaminhamento em busca de melhores 

resultados. A expectativa inicial começa a declinar, os familiares (quando se 

envolvem) começam a indagar sobre o assunto, comparar com outros casos, 

pesquisar na internet e buscar outros meios.  

O profissional e a terapêutica são colocados em dúvida. O sofrimento gerado 

pela dor se amplia, vira preocupação, receio, perturbação da vida da família, se reflete 

no trabalho e na vida social, surgindo perguntas como “será que está com aquela 

doença?”, supondo-se algo mais grave. O profissional, por outro lado, também é 

afetado por não alcançar o resultado almejado, que pode até ter funcionado para outro 

usuário, mas, para aquele, não.  

Aquela dor não vai mesmo embora e se mostra rebelde, desafiadora, começa 

a limitar a agilidade e a disposição, surpreende com mudança de lugar, atrapalha o 

sono, o apetite, a vontade de conversar ou sair. O sofrimento aumenta, ultrapassa o 

corpo, afeta a rotina, os costumes, o prazer das pequenas coisas do cotidiano. O 

humor oscila, a paciência se encurta e o medo do que não se sabe vai ocupando o 

lugar da alegria e da esperança.  

E a dor não vai embora. A família e os mais próximos desconfiam, os 

profissionais cogitam problemas de comportamento, tentativas com outros 

profissionais e terapêuticas são buscadas e o cansaço, o desânimo e a desesperança 
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começam dar cada vez mais espaço para o que se temia: aquele passado sem dor se 

foi e o futuro incerto ameaça as noites sem dormir. 

Acompanhando as práticas e convivendo com as pessoas durante as 

observações, percebi a realidade acima descrita por meio de suas narrativas. 

Como a dor é algo que afeta o indivíduo e, também, as pessoas à sua volta, as 

palavras usadas para defini-la não são apenas ditas, mas acompanhadas de esgares, 

gemidos e movimentos com as mãos indicando lugares variados ou reforçando as 

expressões para que a dor seja manifestada e compreendida. Estas dores que não 

foram embora e permanecem no tempo foram elencadas neste estudo conforme 

apareceram nos diálogos de consultório e nas conversas na recepção, revelando seus 

vários significados para os usuários. 

A dor que se expressava através da fala, na realidade, gritava por todos os 

poros, escapava pelo olhar e se espalhava no entorno, alcançando em cheio a 

pesquisadora, que procurou traduzir um pouco dessa dor e sofrimento sentidos por 

outros. 

 

Dor insuportável 

 

Observa-se que as palavras intensa e insuportável são as que mais aparecem, 

mas que são equiparadas às classificadas como terríveis, muito fortes e que torturam 

e paralisam. Essas são as formas de declaração mais próximas possível do quanto a 

dor causa sofrimento.  

“Dores intensas” foi a expressão utilizada por Priscila, Maristela, Terezinha, 

enquanto “dores insuportáveis” foram mencionadas por Isabel e Laide, e “dores 

terríveis” ou “muito fortes,” “constantes” ou “contínuas” e, ainda, “torturantes” ou 

“desesperadoras” por Fatima, M. Isaura, Martinha, Cleide, Julia e Jose J. Todas estas 

pessoas têm uma trajetória de vida permeada por situações impactantes que serão 

comentadas. São pessoas marcadas por eventos que se registraram em seus corpos 

e mentes com consequências em suas vidas e, por isso, aparecem nos diálogos como 

circunstâncias naturais das quais não puderam escapar.  

A expressão dos vocábulos referentes à dor, embora compreensível 

linguisticamente, é somente uma aproximação do que realmente representa para 

quem a sente. Supõe-se, portanto, que a dor tenha grande magnitude em devido ao 
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emprego destas palavras. Porém, quem ouve sobre dor não a experimentou, ou seja, 

essa pessoa poderá fazer um esforço para compreendê-la, mas não assimilará por 

completo o seu significado e revelará apenas a apreensão da experiência do outro. 

Os entrevistados evidenciaram, assim, o esforço para verbalizar a dor de forma 

como ela realmente é sentida. No entanto, essa verbalização não era tão fácil como 

se a experiência da dor fosse unicamente pessoal e intransferível. As descrições 

imprecisas suscitavam, no máximo, ideias aproximadas, precisando ser 

complementadas por esgares e gestuais na tentativa de serem demonstradas e, 

portanto, compreendidas.  

 Nestas circunstâncias, o familiar ou o cuidador desprovido de recursos de 

escuta e compreensão tende a demonstrar enfado, descrença ou até mesmo ironia, 

podendo provocar uma reação de silêncio e retraimento. Esse comportamento remete 

aos conceitos de que a dor é privada, sofrida interna e individualmente enquanto 

permanece ocultada, até que o sofrimento que provoca torna-se público e se 

manifesta socialmente de acordo com contexto cultural no qual se insere a pessoa 

que sofre. 

Quando um dos usuários disse “tenho vontade de arrancar o braço inteiro 

desde o ombro, é desesperador” (Jose J., Auriculoterapia, diário de campo, 2018), a 

face pálida se contorceu, os lábios arroxeados tremiam, a mão percorria 

incessantemente todo o braço afetado, do ombro à mão, ora suavemente, ora 

esfregando-o, enquanto todo o corpo se movia sobre a cadeira, buscando uma 

posição menos incômoda. Então, como separar dor de sofrimento? 

 O tom de voz também oscilava, as palavras saiam entrecortadas, a respiração 

ofegante, contrastando com o esforço para responder às perguntas do profissional. 

Arrancar o braço seria um preço pequeno a pagar para livrar-se da dor, tal o desespero 

que essa expressão traduzia. Como não perceber o sofrimento direto e indireto 

desencadeado por toda essa dor? Perda de sossego, impossibilidade de repouso, 

impossibilidade de executar tarefas, enfim, perturbação que impedia algum conforto e 

bem-estar, mesmo que momentâneos. 

 A afirmação de Fátima de que tinha “dores terríveis, não tenho vontade de 

nada, nem de me arrumar, nem de arrumar minha casa, nem de comer ou cozinhar, 

nem de atender com estética que era minha paixão” (Fatima, Auriculoterapia, diário 

de campo, 2018) demonstrava o abandono da vontade de viver, dos hábitos cotidianos 
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de autocuidado e da realização de tarefas significativas, que perdiam a importância 

no dia a dia. 

Isabel, com uma expressão cabisbaixa e dizendo “não tenho posição sequer 

para dormir” (Isabel, Auriculoterapia, diário de campo, 2018), mostrou outra 

característica da intensidade da dor: a impossibilidade de ter um sono que pudesse 

dar uma trégua ao sofrimento da dor contínua. 

A dor de Cleide é tão grande que ela diz: “percebo que está progredindo e 

afetando mais o lado esquerdo do que o direito, onde isso vai dar?” (Cleide, 

Auriculoterapia e TT, diário de campo, 2019). Com a voz embargada, ela traz à tona 

a dor que a faz sofrer muito. 

Desponta nessas falas o reforço da relação entre dor e sofrimento, na medida 

em que descrevem uma dor intensa, cada vez mais difícil de suportar, ou mesmo 

beirando o limite do insuportável. Isso a torna inseparável do sofrimento que a 

acompanha. 

 

Dor que começou faz tempo 

 

Outra categoria identificada durante as observações foi a permanência da dor 

no tempo, que teve um início há tempos e vem perdurando sem dar mostras de 

término. 

Uma dor, para ser considerada crônica, tem que persistir por mais de seis 

meses. Os usuários atendidos se referiram a dores sofridas há muito mais tempo. 

Essa dor que estava lá fazia tempo foi mencionada em diversas falas dos usuários. 

Expressões como “já perdi a conta de quanto tempo faz” (Martinha, Auriculoterapia, 

diário de campo, 2019) não dizem respeito ao tempo linear, mas revelam o significado 

de um grande tempo da vida roubado e, com ele, oportunidades de experiências 

agradáveis e leves, assim como perdas momentos e de ações que foram 

impossibilitadas pelas limitações impostas pela dor.  

Em outras palavras, essa dor prolongada no tempo também leva a um 

sofrimento longo, que se estende entre o detectar do primeiro sinal de dor e o 

atravessar esse largo período buscando soluções, acreditando e desacreditando, 

sofrendo danos pessoais, familiares, sociais e, mesmo assim, continuando a busca 

de alívio e sendo empurrado pela própria dor para seguir adiante. 
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Quando alguém diz “começaram cedo até que não pude mais trabalhar” (Julia, 

Auriculoterapia, diário de campo, 2018), percebe-se o sofrimento instalado pela dor 

que modificou perspectivas de uma existência imaginada com um outro transcorrer. 

O simples fato de alguém saudável até certo momento pensar nesta possibilidade do 

vir a ser traz um sentimento de medo instantâneo e avassalador por conter em si um 

risco real a qualquer pessoa e circunstância. 

A expressão desanimada e apreensiva de Terezinha se manifesta em seu 

relato: “tenho medo do futuro, já tá difícil fazer as tarefas de casa” (Terezinha, 

Auriculoterapia, diário de campo, 2019). Essa declaração expõe o quanto a dor que 

vinha, há muito tempo, se manifestando dia e noite já havia ameaçado a segurança 

de um futuro e roubado as esperanças de melhoras. Nessa situação, que perspectiva 

de futuro se desenhava a não ser a de continuidade do sofrimento? 

Todo ser humano com dor busca formas de lidar com ela ou suprimi-la. A 

sensibilização para a dor do outro, portanto, é uma premência não somente para os 

profissionais de saúde, mas para todos que convivem com alguém que sofre de dor 

crônica. 

Nas falas dos usuários, o tempo se dilatou como marcador das horas de 

sofrimento, mas também como a obrigação de repensar a vida, de rever o passado, 

de estabelecer novas relações consigo, com seu próprio círculo e com os atores que 

vão surgindo no caminho pela busca de cura. Trata-se, assim, de (re)construir suas 

trajetórias. 

 

Dor que anda 

 

A terceira categoria que emergiu das falas dos usuários pareceu expressar uma  

característica da dor crônica que é a não localização específica, ou dor difusa: as 

dores que mudam de lugar, que são percebidas como se estivessem em movimento, 

pois as terminações nervosas espalhadas pelo corpo reverberam em momentos e em 

localizações diferentes daquela que é considerada a origem da dor e que podem 

ocorrer a qualquer momento, de forma imprevisível, associadas ou não a alguma 

movimentação durante a vigília ou o sono. 

Um dos desafios intrigantes das dores crônicas, como sua não localização 

definida, e que nem sempre tem explicações fisiológicas, é sua possibilidade de 
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ampliar o sofrimento. A dor que não tem evidência diagnóstica concreta e cuja 

permanência no tempo é longa se constitui, assim, como um motivo de apreensão e 

surpresa, impactando ainda mais o sofrimento da pessoa com dor. 

Ter dor intensa, que “se espalhava ao pescoço, braços e pernas” (Terezinha, 

Auriculoterapia, diário de campo, 2019), pode impossibilitar a realização de tarefas, e 

o nível de desconforto físico por ela gerado pode levar ao sofrimento mental, afetando, 

também, as pessoas próximas daquele que sente dor. 

Quase todos os usuários tiveram seus pescoços, ombros e braços 

comprometidos, partes do corpo necessárias para a execução da maioria dos 

movimentos essenciais para as atividades cotidianas, incluindo o autocuidado. Esse 

comprometimento exige, muitas vezes, adaptações e esforços para sua 

compensação, impactando a autonomia na realização das tarefas cotidianas, para as 

quais nem sempre se conta com o auxílio de outras pessoas. Surge, assim, a questão 

da dependência, fato constrangedor que também causa sofrimento mental devido ao 

medo da permanência e agravamento da limitação. 

Ao afirmar que a dor está “cada hora num lugar do corpo” (Antonio, 

Auriculoterapia, diário de campo, 2018), Antonio parece manifestar, também, a 

incerteza e a tensão da espera da dor que pode chegar a qualquer momento e em 

qualquer lugar, o que gera insegurança no planejamento de alguma atividade ou 

tarefa. Desse modo, sair de casa, ir para o trabalho ou estar com pessoas pode tornar-

se um desafio inesperado e doloroso. 

Afinal, qual ser humano, ao sentir uma dor de tal natureza, permaneceria 

despreocupado e sem questionamentos? E se repete a pergunta: como separar dor 

de sofrimento? 

                  

Dor que perturba e causa desconforto  

 

Esta categoria trouxe um fato instigante quanto ao grau de comprometimento 

da vida, pois as dores variam, podendo ser difusas, múltiplas, caminhantes ou 

expressas por sensações como formigar, queimar, perfurar ou arrancar, conforme 

alguns relatos já mencionados. Eles evidenciam alterações que afetam o cotidiano, 

perturbam a rotina e geram desconfortos. 
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Antonio reclamava da dor que cada hora parecia estar em outro lugar. Várias 

das senhoras estavam perdendo a capacidade de fazer as tarefas domésticas. E havia 

pessoas com muita dificuldade para exercer seu trabalho, ou mesmo que estavam 

afastadas do trabalho. Ainda que executassem as tarefas, as dores fortes e o cansaço 

associado ao esforço alteraram toda a forma de ação e distribuição de atividades da 

época anterior ao início das dores, principalmente a perda de incentivo às atividades 

sociais, já que o prazer experimentado, um dia, foi ofuscado pelos acometimentos da 

dor. 

Surge, então, a relação entre aparecimento de dor e perda ou ausência de um 

estado de relativo bem-estar, não somente porque outros fenômenos orgânicos se 

manifestaram no decurso do surgimento das crises, mas porque a intensidade e a 

persistência da dor enfraqueciam e desanimavam, ofuscando a noção de normalidade 

pré-existente e perturbando a vida, as relações e a execução das atividades 

cotidianas, criando, por fim, um estado de desconforto e insatisfação. 

Dores e sofrimentos estão, no geral, associados nas narrativas sobre as 

experiências desses usuários. Eles surgem e se repetem ao longo das trajetórias de 

vida, antes de se tornarem crônicos, e acabam por diluir a tênue separação entre dor 

e sofrimento. Quando Priscila falou que “apareceram problemas de útero, rins, 

sinusites intensas com muita dor de cabeça, bursites, tendinites”, ela se referia aos 

percalços que enfrentou. Já Antonio reclamou do surgimento de “problemas de 

esôfago, estômago, pulmão, dor de cabeça e artrite”, enquanto Cleide relatou: “tenho 

um barulho como um vento muito forte na cabeça, dificuldade para dormir”. Essas 

pessoas não estavam falando de uma doença definida, mas também não 

apresentavam um estado de bem-estar. Em suas falas, aparentavam estar queixosos 

com o aparecimento destes desconfortos, sem referência explícita a uma doença. As 

dores afetam, assim, o modo de vida, alteram as rotinas, comprometem os hábitos, 

costumes e atos do cotidiano.  

Ouvi-los em campo, observar suas fisionomias marcadas por vincos que as 

dores causam, pois ninguém fica relaxado quando está com dor, e sentir seu 

abatimento acumulado pelas noites mal dormidas e persistência das dores sem 

trégua, faz emergir a pergunta sobre até que ponto a experiência de dor/sofrimento 

tem que se enquadrar obrigatoriamente em um diagnóstico, sem ignorar, no entanto, 

a perturbação e o desconforto que podem causar, levando a perda do bem-estar. 
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Há um entendimento naturalizado, principalmente pela lógica biomédica, de 

que qualquer evento diferente no e com o corpo tenha que ser classificado sob uma 

perspectiva médico-clínica. Quando isso não é possível, instala-se uma tensão tanto 

para o profissional quanto para a pessoa afetada, na medida em que as pessoas 

buscam uma resposta objetiva para o seu problema: “tenho isto por causa daquilo”. 

O que esses depoimentos e observações expressam é que as pessoas 

acometidas por dores intensas, sem identificar necessariamente uma origem 

concreta, e que não vão embora, passam a modificar seus hábitos, rotinas e 

comportamentos subjugados pela dor. Essas limitações que se impõem no cotidiano 

dessas pessoas não as enquadram, no entanto, em algum quadro clínico explicativo 

que justifique essas alterações.  

Emerge, assim, outro tipo de desconforto, resultante da indefinição quanto a 

não classificação das dores e desconfortos. Evidencia-se um estado de suspensão 

entre o que se categoriza como diagnóstico reconhecido socialmente pelo discurso da 

clínica e que traz uma resposta de validação social e o reconhecimento, pelo outro, 

da doença, do doente e o que se passa no universo da pessoa que sente a dor.  

O desconforto gerado pelas dores leva a duas situações igualmente 

perturbadoras: a impossibilidade de adequação psíquica devido à não aceitação da 

nova realidade e a impossibilidade de adequação social em razão do não 

reconhecimento como pessoas úteis. Ambas as situações geram mais sofrimento e 

solidão (CZERESNIA, 2007; FLEISCHER; FRANC, 2015; OLIVEIRA, 2016; SANTOS 

et al., 2016).  

 

Dor que limita 

 

Limitações de movimentos pela dor em si ou pela parte do corpo afetada e suas 

consequências constituem outro fator de sofrimento para os usuários. Eles se dão 

conta de que, com a dor, a liberdade e a agilidade antes existentes dão lugar a uma 

nova relação com o próprio corpo, que passa a ser não reconhecido, deixa de ser o 

corpo que antes realizava tarefas tão simples e prazerosas e se torna o copo que deve 

realizar tarefas agora árduas: 

 

[...] fiquei imprestável [...]. (Jose J., Auriculoterapia, agosto-novembro de 
2018). 
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[...] não ando mais sozinha na rua, nem levantar o braço para estender uma 
roupa no varal ou pegar um utensílio na parte de cima do armário, fazer o 
serviço, cuidar das coisas [...]. (M. Isaura, Auriculoterapia, setembro-
novembro de 2019). 
 
[...] já tá difícil fazer as tarefas de casa [...]. (Terezinha, Auriculoterapia, 
setembro-novembro de 2019). 
 
[...] excesso de apreensão e aborrecimentos [...] me impedem de fazer as 
atividades diárias e cuidar da filha de 3 anos e de tocar meu salão, pois sou 
cabelereira [...]. (Cleide, TT e Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). 

 

Como apontado nos relatos registrados, as limitações do corpo podem implicar 

em formas de sofrimento, remetendo a um forte conteúdo emocional o qual não se 

circunscreve às dores corporais, mas expressam outras limitações de um corpo que 

antes não sentia dores e sobre cujo futuro pouco se sabe.  

Esses corpos limitados evidenciam que a dor não é apenas física, e revela 

consequências sociais e emocionais na medida em que se julga “imprestável”, como 

afirmou José. O sofrimento gerado por essas limitações pode expressar, em algumas 

situações, a perda de esperança e, até mesmo, o desejo de morte, como manifestado 

em narrativas de pessoas que tentaram o suicídio. 

São marcantes as narrativas que remetem à morte como solução, mesmo 

sabendo que, na realidade, não se deseja a morte como fim da vida, mas como fim 

do sofrimento. Fatima, no início, disse que “não estava feliz em viver e brigava com 

Deus”. Priscila já havia tentado o suicídio duas vezes, contudo, com a melhora das 

dores voltou a se cuidar, a trabalhar e a namorar. Maristela também tentou o suicídio 

duas vezes, porém, determinada, engajou-se em atividades sociais e iniciou um 

namoro.  

São evidentes os resultados positivos das PICS na vida de algumas dessas 

pessoas, as quais se perceberem acolhidas, ouvidas e tratadas com afetividade e 

atenção durante as práticas. Elas respondem com progressiva melhora da disposição, 

da aparência e da vontade de viver, como mostram as narrativas de Priscila e 

Maristela. É preciso ressaltar, no entanto, que essas dores são “insuportáveis”, 

“começaram faz tempo”, “andam” e, portanto, são difíceis de definir no corpo, 

“perturbam e causam desconforto” e “limitam”, conforme as categorias aqui 

apresentadas e que expressam os significados das dores no corpo, segundo os 
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usuários. Em todas essas expressões, ficou evidente que as dores estão associadas 

a várias formas de sofrimento, conforme será abordado no próximo tópico.  

 

6.3.2 Sofrimento pela dor que não se vê 

 

A insuficiência de explicações para as dores é um dos motivos para que a 

perturbação física também se torne perturbação mental. Os usuários traziam suas 

reclamações com expressões próprias, como apresentado no item 6.3.1, e, também, 

repetiam os diagnósticos que ouviram de médicos, sem saber exatamente o que 

significavam. Por mais que tentassem, e ainda sem os esclarecimentos médicos 

suficientes, perguntavam as razões pelas quais estariam assim, porque o tratamento 

não fazia efeito, como podiam estar sofrendo tudo isso e como poderiam ficar mais 

calmos e não terem tanto medo do futuro, como anteriormente ressaltado. 

Assim, quando Cleide exigiu uma explicação sobre quando sua fibromialgia 

seria resolvida, o médico pacientemente deu uma “aula” sobre o assunto:  

 

A causa não está esclarecida, acomete principalmente mulheres em sua faixa 
etária, as dores aparecem em muitos lugares no corpo e podem chegar a 
imobilizar de tão fortes, não há uma previsão de exata de cura, tem longa 
duração, é preciso reorganizar a vida, se adaptar, fazer exercícios. (Médico, 
diário de campo, setembro-novembro de 2019).  

 

Ele a surpreendeu com informações que ela aparentemente desconhecia, 

posicionando-a sobre a realidade de uma adaptação e convivência necessárias com 

a dor.  

Da mesma forma, quando ela quis saber sobre as alterações que via em seu 

corpo, o médico explicou sobre o climatério, o qual ela sequer imaginava como seria. 

E justamente por querer saber muito sobre seu estado de saúde, atormentada por 

tantos incômodos, teve como acréscimo ao seu quadro clínico o descontrole 

emocional, além da depressão. Cleide estava em sofrimento mental, demonstrava 

aflição com o que se revelava em seu corpo e com o que ainda poderia acontecer com 

sua vida. Estava com sua vida pessoal tumultuada, com dificuldade de alinhar seu 

papel de mãe, principalmente por ser mãe adotiva de uma filha com três anos de 

idade, identificada com espectro autista, e ainda preocupada em manter a relação 
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estável com o marido. No aspecto profissional, estava ficando impossibilitada de 

manter seu salão de beleza por causa das limitações impostas pela dor.  

Assim como os demais usuários, as preocupações e impossibilidades 

resultantes das dores afetavam sua saúde mental causando insônia, crises de choro 

e inconformação. Enfim, essas eram reações e sensações que faziam Cleide sofrer e 

a moviam a buscar explicações, encontrar um caminho de alívio e cura, evidenciando 

como o sofrimento físico poderia, também, levar à perturbação mental.  

Quando há um desajuste orgânico, é mais fácil identificar se se trata de um 

fenômeno passageiro ou prolongado. Ou seja, obtém-se uma resposta se é dor, mal-

estar ou outro sintoma, atribuindo a esse desajuste um significado e ordenando os 

pensamentos que lhe são referentes. Quando pensamentos são povoados por 

receios, dúvidas ou outras perturbações, a desordem se instala e a saúde mental é 

abalada até que aquela situação se resolva ou se esclareça. 

Cabe aqui um comentário sobre a dificuldade da escuta acolhedora, 

comumente observada nas abordagens biomédicas. Cleide não conseguiu as 

explicações que queria e precisava do clínico particular que procurou para tratar as 

dores, uma vez que a rede pública não atendia às suas necessidades. O profissional, 

embora atencioso, limitava-se a prescrever medicamentos e atualizá-los nas 

consultas, sem fornecer as explicações de que Cleide necessitava. Ela lia todas as 

bulas, ficava atenta aos efeitos, até mesmo fazia uso do medicamento - nem sempre 

de acordo com a indicação -, porém não sabia exatamente o porquê das prescrições.  

A explicação procurada foi encontrada por Cleide durante o atendimento com, 

no qual o médico então explicou sobre mudanças corporais, o metabolismo mais lento, 

o ganho de peso e acúmulo de gordura especialmente na região da cintura, as 

dificuldades de sono, as alterações de ritmo, humor e produtividade, entre outras 

consequências desta fase da vida. 

Laide, usuária em atendimento com Auriculoterapia, relatou: “[eu estava há] dez 

anos em uma romaria de médicos que me jogavam de um lado para outro apenas 

dando remédio para a dor”. Essa é uma cena que parece se repetir inúmeras vezes 

no cenário dos atendimentos médicos para pessoas com essa “não classificação 

diagnóstica” da dor, não necessariamente associada a uma doença, mas que 

continuam em busca de respostas. Muitas vezes essas pessoas, sem obter soluções 

para suas dores, acabam manifestando alguma forma de sofrimento mental.  
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Terezinha (em atendimento com Auriculoterapia), por sua vez, queixava-se de 

dores e formigamento, com perda de força nas pernas, e foi encaminhada ao serviço 

sem diagnóstico, tratamento, atenção ou explicação. Ela contou que, mal havia se 

sentado em frente ao médico e começado a descrever sua situação, ele 

imediatamente fez o encaminhamento para um lugar que não conhecia e para um 

possível tratamento que não imaginava o que seria, nem com quem. 

A indefinição em relação às dores, tanto pela falta de diagnóstico como pela 

ausência de soluções definitivas, conduziu algumas dessas pessoas a trajetórias que 

indicavam algum tipo de sofrimento mental. Essa situação foi verificada nas falas de 

alguns usuários e em poucas anotações de encaminhamento: “neuroses e manias” 

(Fatima, Auriculoterapia), “depressão” (Maristela, TT) ou “informação vaga de dores 

no pescoço e ombros” (M. Isaura, Auriculoterapia). 

Por outro lado, quando se analisam os motivos dos encaminhamentos para as 

práticas oferecidas no serviço, observa-se um esforço de classificação dessas dores 

segundo a lógica biomédica. Martinha, uma senhora de 80 anos, analfabeta, ao ser 

indagada sobre os motivos do encaminhamento à Auriculoterapia, sem saber o quê 

ou para quê, disse: “tenho astrosi e istoporosi”. Ela também mencionou mais algumas 

indicações diagnósticas que mal sabia pronunciar e muito menos explicar, porém 

repetiu o que tinha ouvido. Da mesma forma, Priscila e Isabel repetiram os motivos 

que as levaram ao atendimento com Auriculoterapia: “tenossinovite, bursite, neurite, 

artrite”. 

Todas estas classificações diagnósticas foram-lhes atribuídas com o intuito de 

inseri-las em um rol de pessoas com afecções inflamatórias de ossos e articulações, 

de acordo com um modelo diagnóstico do sistema biomédico. Essas afecções causam 

dor, afetam a mobilidade e podem tornar-se crônicas e piorarem as condições de 

saúde. Os tratamentos envolvem fisioterapia e suplementos, mas os medicamentos 

quase sempre são indispensáveis em caso de dor crônica. Ou seja, a dependência, 

em geral, é definitiva e sempre atualizada com novos medicamentos. 

Em relação ao uso de medicamentos prescritos para essas doenças, chama a 

atenção o fato de que, no geral, as dores permanecem e, também, podem causar 

efeitos colaterais, conforme mencionado por um usuário: “remédio caro, mexeu com 

estômago, causou mal-estar e dor de cabeça, intoxicou” (Terezinha, Auriculoterapia, 

diário de campo, setembro-novembro de 2019). 
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O que se pôde perceber, por meio dos relatos e das observações, foi o 

sofrimento expresso nas falas aflitas, nas expressões faciais retorcidas, no 

desequilíbrio do andar tentando diminuir a dor, nas falas cansadas e entrecortadas 

dessas pessoas cujas trajetórias oscilam entre incertezas e indefinições em relação 

às dores e à classificação diagnóstica pela biomedicina, nem sempre com resultados. 

Evidencia-se, assim, a constituição de um imbricamento entre dor e sofrimento ao 

longo dessas trajetórias cujas histórias de vida, relações sociais e a própria existência 

foram marcadas no corpo.  

 

Histórias de vida e formas de sofrimento  

 

As histórias de vida dessas pessoas evidenciam situações marcantes de 

sofrimentos trazidos com forte conteúdo emocional nos relatos registrados. Afinal, não 

deve ser fácil pensar em tudo que não pode ser feito ou vivido ou o que ainda poderia 

ser pensado ou desejado fazer. São realidades impactantes de experiências 

dolorosas, difíceis de esquecer e que, mesmo passado um bom tempo desde que 

aconteceram, provocam lágrimas e tristeza ao serem recontadas. 

A experiência em campo trouxe a certeza de que todo o sofrimento é 

existencial, independente se ele ocorre no corpo, na mente ou na vida. Se afeta a 

existência, seja lá qual for a causa ou manifestação que cause uma situação 

indesejada, é sofrimento. 

Serão aqui apontados eventos ocorridos nas histórias de vida dessas pessoas, 

circunstâncias apontadas como relevantes em suas trajetórias e nas relações sociais, 

as quais associam como possíveis causas às suas dores e a várias formas de 

sofrimento. Além disso, busca-se compreender como os acontecimentos da vida, 

relatados pelos usuários, podem ter impactado seus corpos e gerado tensões, 

conflitos, alterações fisiológicas, enfim, sofrimento. 

A maioria dos usuários relatou em suas histórias de vida conflitos e turbulência 

nas relações sociais desde a infância, envolvendo os pais, e, posteriormente, nas 

relações conjugais com seus companheiros. Para alguns deles, essas relações foram 

fundamentais na definição de trajetórias marcadas por situações conflituosas 

envolvendo, por exemplo, trabalho infantil e submissão a trabalhos pesados. Essas 
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situações e as relações que as originaram configuram-se, muitas vezes, como o pano 

de fundo para os vários sofrimentos que os acompanham em suas trajetórias.  

Os sofrimentos causados na vida pelo trabalho, relações e contextos sociais 

particulares, apareceram nas conversas dos usuários na recepção, na espera do 

atendimento e durante o processo terapêutico. As falas apontavam principalmente 

situações de desgaste nas relações familiares, de solidão, perdas de identidade 

profissional/social, perda de autonomia, esforços de adaptação e de lutas pela 

sobrevivência. 

Percebeu-se o fato de que, assim que instalada a dor, com todas as suas 

agruras no sentir e no viver, ela ultrapassa os limites do corpo e se estende aos 

sentimentos e emoções afloradas de tristeza, desconforto, inquietude e dificuldades 

diversas de desempenho que impactam não somente quem sente a dor, mas também 

as demais pessoas com quem convive no meio familiar e social, prejudicando a 

dinâmica dos relacionamentos e a própria vida social. 

As relações conflituosas, que foram acontecendo ao longo de suas trajetórias 

de vida são expressas por sentimentos e emoções, os quais, ao mesmo tempo, 

evidenciam os sofrimentos dessas pessoas. Ressaltam-se, de um lado, as expressões 

que denotam o sofrimento que essas relações causam nas pessoas: “culpa” (Antonio, 

Fatima), “inferioridade” (Fatima, Martinha, Julia), “frustrações” (Fatima, Priscila, 

Maristela), “mágoa/ressentimento/tristeza” (Fatima, Priscila, Isabel), “solidão e 

carência” (Fatima, Priscila) e “temperamento conflituoso por irritação, impaciência, 

ansiedade, nervosismo, revolta” (Isabel, Jose J., Maristela). De outro lado, destacam-

se as expressões acerca de sofrimentos decorrentes de acontecimentos que atingiram 

as pessoas e deixaram marcas profundas em suas vidas: “perdas” (Julia, Priscila, 

Maristela, M Isaura), “excesso de exigências e esforços na infância” (M Isaura, 

Terezinha, Fatima, Julia, Maristela) e “violência física e moral” (Priscila, Maristela, 

Fatima, Martinha). 

Em suas narrativas, os usuários desvelam histórias de vida marcadas por 

outras dores que já estavam ali armazenadas, mas até então não estavam interferindo 

tanto em seu dia a dia. A partir do instante em que o corpo se rebelou em dores, 

parece que essas outras dores se manifestaram como feridas reabertas. 

As referências a eventos dolorosos vividos na infância aparecem nas narrativas 

de Fatima, Julia, M. Isaura, Terezinha e Martinha, e são relativos ao contexto social 
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vivido: pobreza, pouco acesso à convivência familiar afetiva, maus tratos, trabalho 

infantil e situações impostas por adultos.  

 

[...] O pai era ruim prá gente, maltratava e bebia, la no Ceará. A mãe o 
apanhava e largou por causa de outro que também judiava, queria pegar nós 
meninas a noite no escuro; num deixava meu irmão dormir em casa- ele 
dormia embaixo de uma lona do bar da esquina; a gente ficou jogada de lá 
prá cá, tomando cascudo por nada e ainda ouvindo que era tralha largada 
dos outros. Se quisesse comer tinha que trabalhar e assim foi desde os 10 
anos de idade. Trabalhei de doméstica e na roça. Não consegui aprender 
quase nada e apanhava da professora na mão, então deixei a escola [...]. 
(Fatima, Auriculoterapia, agosto-novembro de 2018). 
 
[...] Eu nasci na roça e tinha muitos irmãos. Meu pai era vaqueiro e um dia foi 
assassinado, disseram que foi um matador de aluguel que fez isso. De 
pequena já tive que ajudar a mãe com os pequenos e a roça. Logo o patrão 
pegou eu e uma irmã para trabalhar na casa da cidade, ajudando no serviço 
de casa, carregando criança, lavando e passando. Mas pelo menos comia e 
ia na escola [...]. (Julia, Auriculoterapia, agosto-novembro de 2018). 
 
[...] nasci em um sítio e trabalhei na roça desde criança até me tornar adulta 
e me casar. Passei a trabalhar como mascate, andando muito, carregando 
peso e permanecendo longas horas em pé, sem descanso, pois precisava 
sustentar a casa e criar os quatro filhos, tive seis, mas dois já haviam morrido 
[...]. (M. Isaura, Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). 
 
[...] ainda criança trabalhava na roça, a pobreza era muita e fazia serviço 
muito pesado [...]. (Terezinha, Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). 
 
[...] infância no sertão da Bahia, na roça, com trabalho pesado desde os sete 
anos de idade, vida dura, a mãe severa que batia com capa de couro do facão 
ou vara de bambu, a professora que batia com palmatória porque tinha 
dificuldade para aprender [...]. (Martinha, Auriculoterapia, setembro-
novembro de 2019). 

 

São relatos com forte conteúdo emocional e neles fica patente a questão social 

na origem de todas estas relações. Estas crianças não tiveram outra escolha a não 

ser suportar, resistir e seguir por conta da sucessão de ações e decisões de adultos, 

os quais, possivelmente, não tiveram outro tipo de escolha anteriormente. Todas elas 

seguiram suas vidas com dificuldades crescentes quando adultos e com restritas 

possibilidades de reorganização de suas vidas. 

O fato é que, estando com estas pessoas, observando-as atentamente ao 

reviver estas lembranças com lágrimas de tristeza, na condição de profissional da 

saúde, foi inevitável pensar em quantas tensões musculares, descargas elétricas e 

hormonais e sentimentos conturbados foram se depositando definitivamente nos 

corpos marcados por essas trajetórias. Ainda que as condições fisiológicas tenham 
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prevalecido, o registro físico e temporal ficou impregnado no corpo como testemunha 

de vida. 

Alguns usuários revelaram eventos ocorridos na infância e que permaneceram 

até a vida adulta, atravessando suas histórias, e cujos corpos, na condição de 

testemunhas da vida, como acima mencionado, talvez fossem de fato marcados para 

não esquecer.  

Priscila e Maristela traziam referências de desajustes e violências no lar e em 

relação a seus familiares, e ambas tentaram o suicídio duas vezes. Mais tarde, tiveram 

problemas com parceiros conjugais, o que também aconteceu com M. Isaura:  

 

[...] tinha crises de choro e fui percebendo o descaso do meu marido comigo 
e descobri a traição[...]Divorciei e afundei de vez [...]. Meu pai e meu irmão 
são esquizofrênicos e do lado paterno tem histórico de câncer de cabeça, 
derrame cerebral e transtornos psiquiátricos diversos, meu sofrimento vem 
de longe, neste ambiente familiar doentio e conturbado [...]. (Priscila, 
Auriculoterapia, agosto-novembro de 2018). 
 
[...] perdi minha mãe aos 5 anos e meu pai trouxe para casa uma mulher com 
a qual ela já se relacionava fora do casamento [...]. Apanhava com força no 
rosto, que ficava marcado. A madrasta cobria então com maquiagem pesada 
para disfarçar. A professora desconfiou, pois não era comum uma criança 
naquela idade usar base e lavou o rostinho dela, descobrindo as manchas[...] 
a denúncia na polícia[...]A situação se agravou ainda mais, pois o pai a 
castigou severamente, esmurrando-a por ter deixado isso acontecer. O tempo 
passou, as agressões continuaram sendo escondidas pela madrasta, que a 
obrigava a usar blusas de manga comprida e roupas mais fechadas para 
esconder as marcas [...]. Passou a beber e quando passava mal, era 
maltratada pela madrasta e pelo pai [...]. (Maristela, TT, setembro/novembro 
de 2019). 

 

Fatima, M. Isaura e Martinha também relataram tensões familiares envolvendo 

pais, filhos e companheiros, além de processos de adoecimento e de mortes na 

família: 

 

[...] Cresci e me casei, tive três filhos e enviuvei com câncer do marido. Os 
filhos não ligam pra gente. Não perdoo minha mãe pelo fez a gente passar. 
Tô brigada com a filha que tá longe e não fala comigo e outro filho também 
não liga [...]. (Fatima, Auriculoterapia, agosto-novembro de 2018). 
 
[...] O marido não trabalhava e nem sequer a ajudou a construir uma pequena 
casa onde morou por longos anos até mudar-se da região nordeste para São 
Paulo[...]a deixou por uma vizinha mais jovem, por muitos anos, mas adoeceu 
e foi “posto para fora de casa pela outra”, batendo na porta dela para pedir 
abrigo. Ela aceitou e cuidou dele até sua morte [...]. Perdi mais uma filha [...]. 
Perdi o filho mais velho, o que me abalou mais que os outros três que 
morreram [...]. (M. Isaura, Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). 
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[...] uma irmã “atrapalhada da cabeça” que teve seis filhos e foi entregando 
um a um a ela até vir a falecer. O marido ao jogar veneno para formigas, 
deixou espirrar nos olhos e ficou cego por dez anos antes de morrer [...]. Dos 
filhos que criou, somente o legítimo dela permaneceu e mora com ela. 
Tambem diabético, teve um pé amputado e muito dependente[...]Não toma 
insulina porque não quer “ficar presa todo o dia indo no postinho” igual a 
vizinha dela[...]Não seguia a dieta para diabéticos que lhe foi recomendada 
pois “não quero saber desse negócio que não pode isso, não pode aquilo; eu 
como o que tem e se tem” [...]. (Martinha, Auriculoterapia, setembro-
novembro de 2019). 

 

Isabel e Cleide trouxeram a questão das relações familiares e de fatores que 

definiram como fundamentais para explicar suas dores e seus sofrimentos. 

Isabel atribuiu ao esforço imenso desprendido principalmente no 

relacionamento turbulento com a filha, a qual causava muitos dissabores e despesas 

por “não ter juízo”, e que abandonou quatro crianças para ela criar. Um outro fator 

revelado por ela foi o de possuir um temperamento irritadiço e possessivo, cuja 

necessidade de controlar tudo tornou a convivência com a filha muito mais difícil: 

 

[...] vida de luta e sacrifício, casamento longo de quarenta e dois anos com 
dificuldades, filha “problemática” que abandonou quatro filhos pequenos que 
ela criou até se tornarem adultas, enviuvando por doença prolongada do 
marido [...]. (Isabel, Auriculoterapia, de 2018). 

 

Além dos problemas envolvendo familiares, as tensões em suas vidas se 

estendem às relações sociais com vizinhos, além das dificuldades enfrentadas no 

mundo do trabalho. 

Cleide, que também afirmava ser “geniosa”, mencionou que a vizinha era 

responsável por gritos e murros na parede da casa geminada, durante a noite, em 

reação aos sons emitidos por sua filha autista. 

 

[...] fiquei assim depois de um conflito desgastante e duradouro com uma 
vizinha que implicava com os ruídos da minha filhinha autista [...]. (Cleide, 
Auriculoterapia e Toque Terapêutico, agosto-novembro de 2019). 

 

Jose J., M. Isaura e Laide apresentaram situações difíceis em seus trabalhos, 

principalmente esforços relativos ao trabalho pesado e ao desgaste acumulado ao 

longo dos anos, os quais tiveram impactos importantes em suas vidas: 

 

[....] fui “puxador” de boi no pasto a vida toda, trabalho duro como 
caminhoneiro carreando boi [...]. (Jose J., Auriculoterapia, agosto-novembro 
de 2018). 
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[...] fui mascate, andei muito carregando sacolas pesadas [...] levantei minha 
casinha sem ajuda prá não ficar na rua com crianças pequenas[...] fiz muito 
esforço cuidando de doentes na família [...] esse sofrimento todo desde 
pequena arruinou minha saude. A perda dos filhos... [...]. (M. Isaura, 
Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). 
 
[...] Aposentada do serviço de costura no qual trabalhei desde muito moça, 
faço trabalhos pesados de limpeza de terrenos para complementar o 
orçamento [...]. (Laide, Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). 

          

As histórias de vida dessas pessoas apresentaram fatos, acontecimentos e 

relações que evidenciaram trajetórias marcadas pelas mais diversas formas de 

sofrimento. Essas marcas ficaram gravadas em suas memórias e em seus corpos, 

sendo associadas, por alguns, às dores e sofrimentos que atualmente sentem.   

Fatima apresentava um comportamento em que se misturavam solidão, 

carência e culpa indefiníveis, porém que a colocaram em estado depressivo associado 

às dores: 

 

[...] Não estou feliz de viver; sinto muita solidão e carência, sinto culpa de tudo 
não sei por que me acho incapaz e inferior [...] não tenho vontade de nada, 
nem de me arrumar, nem de arrumar minha casa, nem de comer ou cozinhar 
[...]. (Fatima, Auriculoterapia, 2018). 

 

Priscila se apresentava amargurada como resultado de uma vida infeliz, 

causada por acontecimentos que se sucederam desde a infância, sugerindo que este 

contexto foi o responsável por seu estado atual. 

 

[...] Minha história é de abandono, traição e tentativas de suicídio...perdi a 
vontade de viver [...]. (Priscila, Auriculoterapia, agosto-novembro de 2018). 

 

Além dessas questões da vida, alguns usuários apontam características 

pessoais (temperamento, ansiedade e outros estados emocionais) como possíveis 

causas de suas dores e sofrimentos.  

Isabel, Cleide e Jose J., atribuíram as dores a seus comportamentos e modos 

de ser, que teriam sobrecarregado sua saúde mental e suas relações familiares. Suas 

narrativas destacavam outras possíveis formas de dores não físicas ou orgânicas, 

mas que poderiam tê-las agravado: 

  

[...] percebi que era castigo pela vida que tive que não dei valor [...]. (Antonio, 
Auriculoterapia, agosto-novembro de 2018). 
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[...] Meu sofrimento emocional (pelo desgosto e decepção com a filha) 
agravado pelo meu temperamento inflexível, exigente, controlador e ciumento 
[...]. (Isabel, Auriculoterapia, agosto- novembro de 2018). 
 
[...] eu não suporto depender de ninguém para nada, fico profundamente 
irritado e revoltado quando não consigo fazer alguma coisa por mim mesmo 
ou no momento que   quero [...]. (Jose J., Auriculoterapia, agosto-novembro 
de 2018). 
 
[...] sou extremamente ansiosa tenho dificuldade para dormir e tomo calmante 
controlado [...]. (Cleide, Auriculoterapia e TT, setembro-novembro de 2019). 

 

O medo da dependência e, principalmente, do futuro surgiam com o prolongar 

da dor sem perspectiva de melhora. Em suas falas, os usuários pareciam, assim, 

buscar respostas, esperando que de algum jeito o profissional acenasse com alguma 

esperança ou certeza de que o problema poderia acabar para sempre. Porém, não 

havia falsas promessas quando ele afirmava: “vamos fazer o tratamento completo e 

aguardar” (Médico, Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). 

A associação entre a realidade que se apresentava, os comportamentos aos 

quais atribuíram agravantes e a ausência de melhora efetiva de suas dores e 

sofrimentos projetavam a essas pessoas um futuro incerto e amedrontador: “prá que 

continuar a viver desse jeito, num acredito em mais nada” (Fatima, Auriculoterapia, 

agosto-novembro de 2018), “fiquei sozinha, receio o que vem ainda” (Julia, 

Auriculoterapia, agosto-novembro de 2018), “muito sofrimento; tenho medo do futuro” 

(Terezinha, Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019), “medo de não conseguir 

mais andar com o tempo” (Maristela, TT, setembro-novembro de 2019). 

Apesar dos medos e das incertezas, alguns tentavam lidar com a situação, 

explicá-la e adaptar-se a ela, afirmando “eu preciso melhorar” (M. Isaura, 

Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019) ou “não posso continuar assim” (Laide, 

Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). 

Na busca por respostas, ficou evidente nas falas desses usuários a sensação 

de incerteza em relação ao futuro. Muitos deles estavam tomados pelo turbilhão de 

pensamentos, sensações e suposições do que lhes iria acontecer, uma vez que suas 

vidas continuavam com os mesmos problemas: “meu sofrimento vem de longe, em 

um ambiente familiar doentio e conturbado, o que mais vai me acontecer?” (Priscila, 

Auriculoterapia, agosto-novembro de 2018), “vida de luta e sacrifício será que isso um 
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dia vai ter fim?” (Isabel, Auriculoterapia, agosto-novembro 2018), “vida dura... tô velha 

demais prá isso tudo” (Martinha, Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). 

Incerteza, culpa, tristeza, revolta e medo passaram a ocupar progressivamente 

suas vidas à medida que a realidade das dores se concretizava. Quem não se sentiria 

de forma semelhante em condições similares? Como não ter medo e incerteza em 

relação ao futuro quando o corpo carrega as marcas dessas histórias de vida tão 

sofridas? 

 

6.3.3 Busca de soluções para a dor: efeitos do tratamento biomédico e/ou pelas 

PICS  

 

Na busca por soluções para a dor, a medicalização é o caminho mais comum, 

principalmente a partir do modelo biomédico e de uma promessa de solução rápida e 

eficaz, que, no entanto, nem sempre se concretiza. Se o saber biomédico enquadra 

um dado conjunto de sintomas e queixas em uma classificação diagnóstica, 

nomeando e classificando tal evento conforme uma formatação socialmente 

legitimada e tornando-o um problema da esfera da medicina, a medicalização 

constitui-se como uma confirmação de que essa esfera é a solução para processos 

de saúde e adoecimento, como a dor, para além de suas implicações políticas, 

econômicas e culturais. Afinal, a dor demanda uma urgência de resposta (CARVALHO 

et al., 2015; CONRAD; BARKER, 2010; FRAZÃO, 2018; TESSER; BARROS, 2008; 

ZORZANELLI; ORTEGA; BEZERRA JR., 2014). Em relação ao uso de medicamentos 

como uma dessas possíveis respostas, da perspectiva biomédica, os efeitos 

adversos, a eficácia relativa e passageira e a tolerância orgânica desenvolvida 

despontam como mais um agravante do quadro de dor e sofrimento, que se torna 

ainda mais ampliado com a frustração da expectativa de alívio e solução. 

Os usuários trazem narrativas de recorrência de tratamentos, 

encaminhamentos, exames caros e que demoram a ser agendados no serviço público 

e consultas, de uma especialidade para outra, incluindo a área da Saúde Mental, em 

busca de resultados de alívio e cura que nem sempre são alcançados. A romaria de 

médico em médico há dez anos, à qual se referiu Laide, o coquetel “tarja preta” da 

Priscila, as referências à mania e às neuroses da Fátima, ou a depressão, oscilação 

de humor e alto grau de ansiedade da Cleide exemplificam de que forma a pessoa 
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com dor, que resiste à terapêutica, é “empurrada” para um campo que possa justificar 

a inoperância do tratamento clínico para resolver essas dores. 

 

[...] Já fui atrás de tudo que é médico e até psicólogo, nada resolveu [...].  
(Antonio, Auriculoterapia, agosto-novembro de 2018). 
 
[...] Estava no aguardo de uma densitometria há cerca de um ano e meio, 
porque disseram que estava com os ossos muito fracos e as dores no corpo 
iriam piorar [...]. (Laide, Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). 

 

A falta de definição diagnóstica pode tornar-se um problema a mais. Estas 

pessoas estavam sentindo fraqueza, tendo tremores e formigamentos, eventos que 

atrapalhavam seu sono, seu trabalho e sua vida. Buscavam uma solução para o seu 

sofrimento, assim como seus familiares. Para isto, tomavam medicamentos e faziam 

exames, carregando uma expectativa constante de respostas que não chegavam. 

Viviam, assim, com a sensação de estarem sendo enganadas ou de não receberem 

a atenção devida. 

Nessa empreitada, na ânsia de encontrar uma solução, cumpriam as 

prescrições das receitas, repetiam exames, experimentavam os lançamentos surgidos 

no mercado, trocavam de remédios, que se acumulavam em uma lista de 

medicamentos, no geral caros, com pouca efetividade e muitos efeitos colaterais.  

Nas falas dos entrevistados eram frequentes afirmações ressaltando os efeitos 

desagradáveis que os medicamentos causaram a essas pessoas, além do fato de 

serem apontados como caros e nem sempre disponíveis na rede pública: “os remédios 

me estragaram mais do que ajudaram” (Antonio), “os remédios acabaram comigo” 

(Fatima), “remédios que me doparam” (Priscila), “remédios com pouco resultado 

passei a tomar remédios muito fortes que davam pouco resultado efetivo, e me 

causavam muitos desconfortos” (Maristela), “me deu uma porção de remédios, mas 

tô ruim desse jeito” (Martinha), “desisti de tomar remédio pois faziam muito mal” 

(Laide), “enjoada de tantos remédios que resolvem muito pouco (Isabel), “com 

remédio para dor caro e que me faz mal (Terezinha), “tomando remédio caro, ruim e 

que embrulhava o estômago e não resolvia, acredito mais em remédio caseiro (M. 

Isaura), “remédio e mais remédio que não resolve e ainda estraga o estômago” (Julia), 

“receitou medicamentos para dor, mas não adiantou muito” (Jose J). 

As referências aos efeitos colaterais dos medicamentos, que além do preço, 

acrescentaram desajustes desnecessários, não somente se somaram às dores, mas 
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desencadearam mais perturbação e sofrimento tanto físico quanto psíquico por 

acúmulo de frustrações representadas por falas como “acabaram comigo”, “não 

resolveram”, “aumentaram meus desconfortos” ou “tô ruim desse jeito”. 

Ao se perceberem piorando com os efeitos dos medicamentos e sem notarem 

resultados de alívio significativo, alguns usuários expressavam um sentimento de 

perda de esperanças que os levava, cada um à sua maneira, a desabafar a dor que 

estava além do corpo. Priscila afirmou que “só ficando dopada, dores cada vez mais 

intensas, nada dando certo [...] só quero ficar na cama”, e Fátima disse: “não tenho 

vontade de fazer nada”. Ambas exemplificavam, ainda, como as consequências da 

falta de alívio e solução às dores reverberavam em sua vida profissional, como na 

perda de vontade de trabalhar - “nem de atender com estética que era minha paixão 

(Fátima), “tenho uma gigante frustração por interromper minha carreira” (Priscila) e, 

também, na vida pessoal quando Priscila, por exemplo, reclamou da perda do 

“casamento e da vontade de viver”. 

Essas falas vieram acompanhadas de olhos apertados e apagados, vincos na 

testa e nos cantos dos lábios, mãos inquietas se retorcendo, cabeças baixas, vozes 

embargadas, costas arqueadas, expressões que, na minha leitura, revelavam um 

sofrer calado, uma dor lá dentro que também me atravessava e me doía ao me 

perceber com todas as limitações para amenizar ou dar alguma resposta. Como 

enfermeira, esse sofrimento reverberava ainda mais fundo em mim. 

A situação vivida pelos usuários em relação ao tratamento, principalmente pelo 

uso de medicamentos e seus efeitos (ou não), pareceu aumentar seu estado de 

sofrimento pelo resultado aquém do esperado para o alívio da dor e ampliado pelo 

fracasso de mais uma esperança de cura, um sofrimento sobreposto às dores e 

dramas já estabelecidos, aos quais se acrescentavam as consequências orgânicas 

desagradáveis dos medicamentos e as frustrações acumuladas por expectativas não 

alcançadas. 

O desabafo de Cleide, atendida tanto em Auriculoterapia como no TT, 

exemplifica o estado de desânimo dos usuários:  

 

[...] leio atentamente a bula dos remédios [...] as dores melhoram muito pouco 
e o efeito passa muito rápido, o que me deixa desanimada. Já tive que trocar 
de remédio porque me deu uma reação desagradável de estufamento da 
barriga [...] tenho dificuldade para dormir e tomo calmante controlado, porém 
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tambem o efeito é insatisfatório, além de mexer com o estômago [...]. (Cleide, 
Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). 

 

Essas dores que restringiam paulatinamente a capacidade de autocuidado 

evidenciavam o sofrimento presente, que se estendia a um futuro que não se 

apresentava nem um pouco promissor: “nem levanto mais os braços [...] arruinou 

minha saúde [...] não ando mais sozinha, isso me deixa muito triste” (M. Isaura, 

Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). A descrença e a desconfiança eram, 

portanto, sentimentos recorrentes tanto pelos efeitos indesejados dos medicamentos 

como pela falta de solução às dores: “não acredito em mais nada (Fátima), “não 

percebi efeitos realmente eficazes, pois as dores melhoraram muito pouco e o efeito 

passa muito rápido” (Cleide).  

 Diante desse contexto de incertezas e de desânimo, alguns usuários passaram 

a procurar outras especialidades ou atividades recomendadas para melhorar o seu 

bem-estar. Eles buscavam assim encontrar uma solução para suas dores e 

sofrimentos, ampliando o convívio social e o compartilhamento de experiências: 

“caminho na praia, ando de bicicleta, não fico parado” (Antonio, Auriculoterapia, 

agosto-novembro de 2018), “faço dieta, frequento o Núcleo da Terceira Idade em que 

faço ginástica e vou aos bailes” (Maristela, TT, setembro-novembro de 2019), “ando 

muito de bicicleta” (Laide, Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). 

Referências a outros modos de cuidar-se e tratar as dores emergiram nos 

diálogos entre os usuários, tanto na espera quanto no decorrer dos atendimentos. 

Durante as conversas surgiram “receitas” para dores como também para outros 

distúrbios provocados por doenças ou acidentes. O contexto sociocultural de alguns 

usuários se evidenciou na menção ao costume de utilizar recursos naturais 

aprendidos pelas tradições familiares. Ao longo das conversas informais na recepção, 

manifestaram-se em algumas falas as seguintes indicações como “receitas de família” 

referentes ao manejo da dor:  

 

[...] escalda-pés de chá de alecrim [...] folha repolho esquentada no 
ferro e enrolada com faixa o mais quente que aguentar [...] tomar chá 
de canela de velho com sucupira [...] tomar a primeira urina ao 
levantar [...] e a referência aos “milagres” da Lama Negra [...]. 
(Recepção, diário de campo, 2018). 
 
[...] chá da flor do maracujá, que “tirou com a mão" com uma caneca 
(labirintite) e chá de salsa “para tirar dor (foi assim que melhorei) 
acredito mais em remédio caseiro [...] coloca um litro de água para 



134 

 

 

 

ferver e joga uma mão cheia de ervas frescas bem lavadas, tampa e 
quando amornar vai tomando até melhorar [...]. (M. Isaura, 
Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). 

 
[...] poder da cicatrização de qualquer ferida com o chá e o pó da 
casca da jurema preta [...] primeiro ferve e lava a ferida com este chá 
depois que secar, torra no forno e pila para tornar-se um pó; daí 
salpica em cima da ferida e rapidamente fecha; então precisa ter 
sempre uma porção para fazer o chá e outra para torrar e moer, pois 
são usados juntos [...]. (Terezinha, Auriculoterapia, diário de campo, 
setembro-novembro de 2019). 

 
Recorrer a ervas, infusões e banhos ocupa a mesma importância, senão maior, 

do que a busca por medicamentos. Os possíveis motivos alegados foram, além do 

costume aprendido em família, a confiança, as experiências exitosas próximas, o 

baixo ou nenhum custo e a descrença no efeito de medicamentos, usualmente caros 

e nem sempre efetivos, com o agravante dos efeitos desagradáveis, como já 

mencionado, além de dificuldades de acesso a consultas. Além disso, essas “receitas 

de família” agregam o componente afetivo, pois sempre alguém se mobiliza para 

conseguir a erva, ensinar como ela é usada ou até mesmo fazer o chá, o xarope ou a 

garrafada. As categorias de cura e doença, de acordo com o saber popular (ou 

etnomédico), não se encaixam nos padrões do sistema biomédico, uma vez que se 

originam de concepções culturais específicas, caracterizadas por sua dinâmica 

intrínseca de apreensão e classificação de sentido e significados (FERREIRA, 2014; 

LANGDON; WIIK, 2010).  

Surgiram, também, durante as conversas menções à busca por opções de 

investigação e cuidados “místicos”, isto é, rezas, benzimentos e consultas na esfera 

da espiritualidade, na expectativa de que as dores e o sofrimento pudessem ter uma 

origem externa e oculta. Esse é o caso de Priscila, que recorreu a um local de 

atendimento espiritual com benzimentos porque “[...] começa uma dor desse jeito, que 

anda, que não passa com nada, tudo dando errado na vida, a gente pensa que tem 

“coisa feita”, “mau olhado”, sei lá, né? [...]”. 

 Nesse sentido, o “pensamento mágico”, como definido por Lévi-Strauss (1970 

apud ALMEIDA, 2018), por advir de um sistema de crenças, expressa como a 

interpretação de sinais e racionalidades não biomédicas está associada a cada 

cultura, dando sentido e fornecendo explicações para a atuação desse “poder oculto” 

não compreensível pela racionalidade biomédica.  
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Assim, observava-se no contexto da pesquisa, durante os atendimentos, que a 

procura por práticas integrativas e complementares parecia se inserir nesse outro 

sistema de conhecimento, especialmente por pessoas mais esclarecidas (TONIOL, 

2014) ou que provenham de uma tradição familiar naturalista. Alguns desses usuários 

tinham chegado ao serviço porque faziam o tratamento anterior com a Lama Negra 

ou tinham sido informadas da existência por conhecidos ou parentes ou ainda haviam 

participado de eventos de divulgação que aconteceram no local e em outros pontos 

da cidade, promovidos pelo MOPS.  

No tocante à dor, durante os atendimentos, os profissionais encaminharam os 

procedimentos voltados para diminuí-la de acordo com os sistemas explicativos da 

Auriculoterapia e do TT, mas também foram observados e orientados outros aspectos, 

como hábitos saudáveis, explicações acessíveis para melhorar as condições de saúde 

e vida e indicações de outras possibilidades para se alcançar maior nível de bem-estar 

e equilíbrio, no intuito de minimizar o sofrimento. Houve a demonstração do interesse 

que não se restringiu ao contexto da dor exclusivamente, mas estendeu-se ao 

interesse pela vida como um todo, dando abertura para que o usuário se expressasse 

livremente, sem o receio de ser interrompido ou de que a consulta fosse abruptamente 

encerrada pela premência do tempo ou pela impaciência e não escuta do profissional. 

Exemplos dessas explicações e intervenções mais amplas foram a indicação 

de fitoterápicos para insônia pelo médico às usuárias Cleide e Laíde e o fornecimento 

de Lama Negra para tratar as manchas de pele no rosto de Laíde, que a incomodavam 

por deixar um aspecto desarmonioso (diário de campo, setembro-novembro de 2019). 

Outro exemplo foi a massagem na região cervical feita pela Auriculoterapeuta na 

usuária Isabel para diminuir a intensidade da dor no local e promover relaxamento 

(diário de campo, agosto-novembro de 2018). Houve ainda a prorrogação das sessões 

de TT para a usuária Maristela, cujo quadro de dor sensibilizou a terapeuta (diário de 

campo, setembro-novembro de 2019). 

Como já afirmado anteriormente, o contexto do cuidado tem que considerar que 

o adoecimento é uma sequência de eventos que vão ganhando significado à medida 

que a pessoa se mobiliza em busca de respostas satisfatórias para encontrar alívio 

ao seu sofrimento. Portanto, é crucial a compreensão de que o processo do adoecer 

é um percurso sociocultural de uma experiência vivida.  
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As reações ao tratamento se mostraram ricas ao expor outro tipo de dor e      

sofrimento durante as sessões. As dores são validadas socialmente por estarem 

vinculadas a um propósito para a dor em si, a saber: a realização de um “bem maior”, 

que representa o alívio da outra dor/sofrimento. Ou seja, mesmo que houvesse 

alguma dor causada pela terapêutica, ela valia a pena, e isso levou essas pessoas a 

aceitarem o tratamento com as PICS (HELMANN, 2009a; LE BRETON, 2013).  

Ao contrário do que se ressaltou em relação à busca por respostas no modelo 

biomédico, tanto na Auriculoterapia como no TT as dores eram explicadas pelos 

terapeutas com uma razão lógica para existir e que, por isso, levariam um tempo para 

diminuírem ou desaparecerem. Dessa perspectiva, as percepções de melhoria e 

progresso poderiam significar a retomada da esperança de dias melhores.  

No decorrer do tratamento, desde a primeira consulta, observou-se um 

entrelaçamento profundo entre profissional e usuário, tornando difícil a separação do 

contexto das perspectivas. O profissional, mergulhado na atenção à narrativa de 

quanto a dor doía e quanto essa pessoa sofria, buscava ajustar a terapêutica em 

direção ao alívio de tal desconforto o mais rápido e eficientemente possível. Por sua 

vez, o usuário, percebendo-se reconhecido enquanto uma pessoa que sente a dor e 

sofre, entregava-se confiante a uma nova proposta que pudesse trazer de volta sua 

esperança de livrar-se de sua dor e sofrimento, evidenciando, aos olhos da 

pesquisadora, o que de fato se tornou prioridade para ambos. 

As PICS acompanhadas neste estudo não se prendem unicamente a 

manifestações físicas localizadas e identificadas com um determinado diagnóstico 

biomédico. Elas buscam aprofundar a visão do todo, ajudar o usuário a compreender 

o que está acontecendo com ele, suas emoções, relações e vida, e promover um 

processo terapêutico mais amplo que possa se entender ao longo da sua existência. 

Diferente do modelo biomédico, que busca resolver o sintoma, almejam esclarecer os 

comportamentos e experiências a serem transformadas no íntimo de cada pessoa, 

com a finalidade de que as libertem ou, ao menos, minimizem os desconfortos que as 

perturbam e causam dor e sofrimento. Essa proposta confirma sua abordagem 

biopsicossocial, e embora atuem sobre o corpo, não fazem dele um campo de prática 

ou um depósito de problemas de saúde destacado da realidade que aquele ser 

humano é, pensa e sente. Nelas, os diagnósticos não são voltados para resolver a 

dor, que é uma consequência ou sintoma. Ao contrário, elas buscam alcançar o ajuste 
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de desequilíbrios de fatores causais, cujos sinais são captados durante o exame 

minucioso e a escuta atenta. 

Assim, na perspectiva antropológica e frente aos fatos observados em campo, 

as dores físicas podem ser a manifestação corporificada de sofrimentos vividos e 

consolidados nas tantas impossibilidades e conflitos no ambiente de origem, 

evidenciando o corpo como reflexo do processo social, como uma linguagem 

simbólica a ser desvendada e, portanto, configurando uma rede de significados 

imbricados.  

Para Sarti (2001), a diversidade cultural permeia os códigos de interpretação 

da realidade, os quais são impregnados pelos sentidos e significados das experiências 

vividas. A dor, enquanto construção social que se apresenta através do corpo, 

compreende essa pluralidade social em seu existir na sua particularidade, embora 

impregnado pela história e cultura da coletividade. Nesse sentido, é compreensível 

que a proposta de tratamento de alguns modelos explicativos de dor e sofrimento 

tenha resultados mais adequados a pessoas em seus contextos socioculturais do que 

outros. Em outras palavras, as eficácias dos vários modelos, segundo a perspectiva 

antropológica, também dizem respeito a pessoas e seus contextos, como será 

abordado no próximo item.  

 

6.3.4 Os resultados (in)esperados dos tratamentos com Auriculoterapia e 

Toque Terapêutico 

 

Na medida em que as sessões terapêuticas se sucediam, ao término de cada 

uma delas, revelou-se uma situação oposta àquela observada no início, quando os 

usuários chegavam com suas dores rebeldes e persistentes. Após as sessões, eles 

deixavam o consultório sorridentes, com expressão facial de alívio, tecendo 

comentários relativos ao bom atendimento, à conduta atenciosa do profissional, aos 

efeitos percebidos, aos progressos e mudanças que ocorriam em seu cotidiano, como 

a melhora da dor física e, sobretudo, de suas rotinas, relacionamentos e, 

notadamente, da motivação de viver. 

O avanço progressivo da dor doída para uma dor consentida pode ser 

identificado como um pequeno “preço a pagar” para a obtenção de melhoras que se 

concretizaram progressivamente a cada encontro. Aquele chegar apreensivo e a 
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agitação inicial eram transformados em silêncio, suspiros de alívio, bocejos e cochilos 

entremeados por expressões como: “queria continuar aqui para sempre é tão bom ser 

bem tratada” (Fátima), “como que pode uma sementinha tão pequena deixar a gente 

tão bem” (Antonio, M. Isaura), “até o vento na minha cabeça está sumindo” (Cleide), 

“essa é a hora que eu mais gosto e queria poder vir todos os dias os momentos em 

que me senti mais aliviada foram os da sessão de TT” (Maristela). 

 
[...] À medida que a terapeuta inseria as pequenas sementes, foi se 
aquietando, acalmando e pode-se perceber um estado de alívio que se 
estabeleceu ali, em silêncio quando ela suspirou e disse “queria continuar 
aqui para sempre é tão bom ser bem tratada [...]. (Fátima, Auriculoterapia, 
agosto-novembro de 2018). 

 

A fala de Fátima é um exemplo significativo dessa sensação de melhora a cada 

sessão e, mais, da perspectiva permanente de bem-estar, de “ser bem tratada”, como 

uma expressão da possibilidade de alívio das dores e dos sofrimentos.   

 

A dor da cura  

 

Nos momentos de práticas realizadas com os dois Auriculoterapeutas, o 

aspecto da dor como parte do tratamento ficou evidente. Um dado relevante ocorrido 

na primeira sessão de Auriculoterapia foi a tomada de consciência da dor causada 

pela terapêutica. Além de todas as dores trazidas pelos usuários, havia o 

desconhecimento da dor que o tratamento pudesse causar até o momento em que o 

profissional, ao pressionar o ponto em desequilíbrio, desencadeou um sentir súbito, 

uma revelação surpreendente de uma dor até então desconhecida.  

Susto, reação natural de retração na tentativa de proteger o local e o 

entendimento do que é que tinha sido explicado sobre a relação entre a orelha e as 

dores do corpo se expressavam por meio de resmungos e gemidos (“ai”, “ui”), esgares 

de dor demonstrados por caretas de espanto e retrações faciais e do corpo ou aperto 

dos olhos e descoramento da face, causando as vezes interrupção momentânea do 

tratamento até a recuperação. Outros usuários expressaram essas reações dolorosas 

com frases ditas com a voz trêmula: “tá doendo, viu?” (Terezinha), “depois nem vou 

conseguir dormir desse lado” (Cleide), “uiii, é agulha, né?” (Martinha) (Diário de 

campo, setembro-novembro de 2019). 
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Na observação dessas reações ao acompanhar as práticas, percebi 

simultaneamente tanto o olhar surpreso e inquiridor do usuário, dividido entre o 

profissional e a pesquisadora, quanto o olhar do profissional acostumado a estes 

acontecimentos, com uma expressão que disfarçava o sorriso, tornando a reforçar a 

explicação do porquê da dor para que o usuário se acalmasse. 

Um exemplo da percepção entre pontos dolorosos e melhoras no corpo ficou 

evidente quando Priscila reclamou de alguns pontos, os quais correspondiam aos 

ombros, ao sistema nervoso central e ao útero, afirmando sentir uma melhora imediata 

das cólicas uterinas. Ela havia chegado pálida, comentando sobre como estava com 

dores fortes devido às cólicas e se surpreendeu com o efeito da Auriculoterapia (Diário 

de campo, agosto-novembro de 2018). Outro exemplo se deu com a liberação de 

movimentos em partes do corpo de Isaura, até então travadas pelas dores constantes, 

a qual, surpresa, afirmou: “nossa, meu braço ergueu!” (M. Isaura, diário de campo, 

setembro-novembro de 2019). 

Cada um a seu modo, exprimiu em palavras e expressões corporais a sua 

forma de lidar com o contexto inusitado daquela dor inesperada. Nas sessões 

seguintes, eles se acostumaram ao tratamento e “àquela dorzinha”, pois ela os 

ajudava a lembrar de que estavam melhorando. 

Em contexto diferenciado da Auriculoterapia, o TT não causa dor física por não 

estabelecer o mesmo tipo de contato. Causou, no entanto, outro tipo de reação 

proveniente do ato de deitar-se, soltar as tensões corporais, fechar os olhos e confiar 

na terapeuta.  

Para ambas as mulheres atendidas, houve uma demora nessa entrega, pois 

elas se apresentavam agitadas e falantes, querendo obter o máximo de atenção para 

suas queixas e narrativas. Maristela, chorosa, reclamava de suas “muitas e terríveis 

dores”, necessitando de auxílio para subir, se posicionar e descer da maca. Cleide, 

inconformada, reclamava da ausência de respostas sobre seu caso, do seu “abdome 

inchado”, dos remédios “que não funcionavam”, da preocupação com a profissão e da 

“filha adotiva, autista, com 3 anos”, conforme já descrito anteriormente (Diário de 

campo, setembro-novembro de 2019). 

A posição na maca também incomodou pela exigência de esticar o corpo com 

o abdome para cima e, na segunda parte da sessão, virar-se e ficar de bruços, 

obrigando a uma mobilização de partes doloridas e a dificuldade decorrente para 
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permanecer na postura. Atenta, a profissional se antecipou para auxiliar as usuárias 

a se sentirem seguras e amparadas, com a certeza de não correrem o risco de cair. 

 

Maristela [...] aos poucos as lágrimas e os gemidos de dor foram cessando 
totalmente e foi relaxando até quase adormecer. Dizendo-se mais aliviada, 
com menos dor, mais relaxada e até conseguindo mover-se melhor para sair 
da maca [...]. (Diário de campo, TT, setembro-novembro de 2019). 

 

Na Auriculoterapia, mesmo sem agulhas, há locais sensíveis e dolorosos 

quando identificam pontos relativos a distúrbios corporais ou psíquicos. As dores em 

locais específicos podem significar não somente danos biológicos, mas traumas e 

eventos desagradáveis que ficaram na memória celular e ressoam quando tocados 

até mesmo pelas pontas dos dedos durante a massagem de estimulação ou ainda ao 

deitar-se do lado da orelha tratada. Essas interconexões com a memória celular têm 

sido estudadas por Lipton (LINPTON, 2017) e Pearsall (2004).  

No caso do Toque Terapêutico, no qual não há a aproximação de superfícies 

corporais, a pessoa pode reagir com crises de choro, tensão muscular em 

determinada região correspondente ao distúrbio de energia, aceleração dos 

batimentos cardíacos, sensação de falta de ar, apreensão e opressão no peito ou 

recusa em fechar os olhos que impedem o relaxamento na maca e o aproveitamento 

da sessão. Além da própria experiência da pesquisadora, esses eventos fisiológicos 

foram mencionados por Sá (2008) e Sá e Carneiro (2020).  

Sem as explicações de que essas ocorrências pudessem estar presentes no 

atendimento, os procedimentos resultariam em experiências desagradáveis tanto para 

o profissional quanto para o usuário, podendo comprometer os benefícios que, 

certamente, seriam bem-vindos.  

O modo de cuidado das PICS, portanto, destaca-se na capacidade de 

proporcionar o bem-estar e o conforto apesar da dor. Ele colabora para minimizar o 

sofrimento causado pela expectativa do tratamento pelas razões já apontadas. 

Renova o ânimo para suportar as dores e, portanto, alivia o sofrimento. Por trazer o 

usuário como parceiro no tratamento, favorece a resiliência pelo entendimento de todo 

o processo, mesmo se a gravidade e a cronicidade das dores permanecerem. 

Pude perceber que a dor que chega com a pessoa, que ocupa seus dias e 

noites, cede lugar ao conforto do acolhimento, à gentileza do cuidado e da atenção, 
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fazendo com que a chegada da sessão seguinte seja aguardada graças ao conjunto 

da proposta terapêutica, para além da técnica ofertada. 

Passado o primeiro momento e acostumando-se com aquela dor diferente, mas 

não menos doída, à medida que avançava a sessão as conversas diminuíam, as 

perguntas se calavam e um silêncio de calma se instalava, sendo interrompido apenas 

por um ou outro apontamento do profissional. Este tipo de dor pode ser comparado 

com exames diagnósticos dolorosos, justificados por sua capacidade de revelação de 

problemas mais graves, como um cateterismo cardíaco, uma biópsia ou uma 

colonoscopia, quando os procedimentos são determinados por profissionais da 

medicina “oficial” e da qual a dor faz parte. 

No caso das PICS, trata-se de uma nova dor, mas diferente e melhor do que a 

dor que levou ao tratamento, aquela dor indesejável, que acompanhava os usuários 

desde há muito tempo, impedindo-os de mexer aquela parte do corpo sem tanto 

sofrimento. Aquela dor subitamente parecia distante, fazendo nascer uma esperança 

até então impensável. Ela era substituída por uma dor que valia a pena... 

 

Alívio da dor e sofrimento 

 

A participação nas sessões de tratamento permitiu a constatação, já apontada 

neste estudo, sobre a relação horizontal e afetiva, a abertura e o incentivo para a 

manifestação ativa do usuário durante o processo e a evolução do comportamento da 

pessoa com dor e em sofrimento, considerando desde o primeiro contato até o término 

das dez sessões. 

As narrativas trazidas aqui compreenderam os comentários feitos antes, 

durante e após as sessões, quando foi possível testemunhar todo o processo desde 

a chegada do usuário ao Lamário. Compreenderam também o conjunto colhido das 

experiências com dor e sofrimento trazidas juntamente com todo o contexto destas 

vidas, permitindo que fossem apontados os vários aspectos já destacados. 

Representou uma emoção única e extremamente gratificante presenciar o 

desenvolvimento de uma pessoa que mal levantava a cabeça e se expressava com 

dificuldade, pausando as falas interrompidas pela respiração ofegante, com uma 

fisionomia contraída pelos aguilhões da dor no seu corpo e ensimesmada pelas outras 
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tantas dores invisíveis em sua alma, começar a sorrir, relaxar a postura, contar sobre 

sua história com desenvoltura e até sentir-se à vontade para uma brincadeira.  

Sobre o alívio da dor e sofrimento físicos trazidos pela Auriculoterapia, os 

usuários ressaltaram em seus depoimentos melhora das dores que se espaçaram e 

“pararam de andar”: “[...] as dores se tornaram muito leves a ponto de esquecer que 

já sofri tanto [...] o que uma sementinha tão pequena grudada na orelha poderia fazer 

com as dores da gente [...]” (Antonio, diário de campo, agosto-novembro de 2018), o 

alivio de peso para retomar atividades e conseguir posição para dormir (Isabel, diário 

de campo, agosto-novembro de 2018), a melhora das dores com normalização da 

menstruação que estava interrompida havia cinco anos (Priscila, diário de campo, 

agosto-novembro de 2018), a liberação de movimentos, do formigamento e fraqueza 

dos membros e retomada de atividades por melhoras significativas das dores (M. 

Isaura, Terezinha, Cleide, Laide e Martinha, diário de campo, setembro-novembro de 

2019). 

Como apontado anteriormente, ao contrário do que se ressaltou em relação à 

busca por respostas no modelo biomédico, tanto na Auriculoterapia como no TT os 

terapeutas apresentaram um sistema explicativo lógico para a ocorrências das dores, 

ressaltando que demandaram um tempo para se manifestar e precisariam de outro 

tanto de tempo para ser desconstruídas e que, portanto, as dores produzidas pela 

terapêutica faziam parte desse processo. As perturbações sentidas, os transtornos da 

rotina e das relações que traziam poderiam ser minimizados através da aquisição de 

novos hábitos para melhorar a qualidade de vida e saúde, porém, um aprendizado 

maior se sobrepunha: “é preciso ter paciência com seu corpo, com sua dor [...] você 

chegou até aqui desse jeito que me contou, não é? Então agora dê uma oportunidade 

para seu corpo melhorar [...]” (Médico, Auriculoterapia, diário de campo, setembro-

novembro de 2019). 

Embora atuem sobre o corpo, as PICS não fazem dele um campo de prática ou 

um depósito de problemas de saúde destacado da realidade que aquele ser humano 

é, pensa e sente.  
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Desenvolvimento de autonomia, autopercepção e autocuidado: retomada do eu 

social 

            

Um enfoque importante das PICS e que se enquadra entre os pressupostos do 

processo de humanização do atendimento é o incentivo ao desenvolvimento da 

capacidade de se ver e se cuidar, a partir de escolhas conscientes sobre o modo de 

vida. Elas incluem não somente hábitos mais saudáveis, mas, em especial, a 

observação das respostas orgânicas. Esse é um modo de fazer valer a 

corresponsabilidade e a autonomia ou autogestão, principalmente a autogestão 

autorreferida, aquela adquirida pela própria capacidade de compreender e tomar a 

iniciativa para novas atitudes (PEREIRA, 2017). 

Toniol (2014), ao discutir o princípio da responsabilização no campo das PICS, 

remete a um fenômeno interessante: o fato de o corpo em processo de alteração da 

normalidade ser instrumento da autotransformação levado por uma conduta não 

saudável que deve ser reavaliada; e, também, a questão do binômio liberdade-

responsabilidade como substrato subjetivo da escolha entre a saúde e a doença, 

enquanto resultado da relação com a sociedade. O autor comenta o papel dos 

terapeutas como “experts” em provocar mudanças de conduta na forma de 

abordagem do significado de sintomas e doenças, uma vez que são consequências 

de escolhas no modo de se relacionar com o mundo. Ao chamar a responsabilidade 

para o corpo, os terapeutas despertam as pessoas para uma libertação da 

racionalidade biomédica quanto a agentes etiológicos, medicalização e curativismo, 

entre outras classificações. 

Durante as observações, não se percebeu a responsabilização do usuário 

pelos profissionais quanto à situação em que se encontravam. O único evento em que 

isto ocorreu não se restringia ao campo das PICS, mas tratou-se do diálogo entre o 

médico e a usuária Martinha, com histórico de pé diabético e perda progressiva da 

visão, entre outros agravantes. Ao ser indagada pelo médico sobre a ingestão de 

alimentos impróprios, ela retrucou prontamente, dando de ombros: “eu como o tem 

em casa, quando tem; como o que os vizinhos me dão [...] e não quero saber de ir no 

postinho todo dia tomar aquela injeção, como os vizinhos fazem”. A isso, o médico 

respondeu: “quer comer doce? Coma! Quer comer macarrão? Coma! Depois não vem 
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reclamar se tiver que cortar o pé ou ficar cega” (Diário de campo, setembro-novembro 

de 2019). 

Complementando a abordagem sobre autopercepção e autocuidado tanto na 

Auriculoterapia quanto no TT, em resultados que superam o alívio da dor em si e se 

estendem às relações sociais, destacam-se alguns registros das observações. Em 

relação à autopercepção, ela é explícita em algumas falas: “sou rabugento” (Antonio), 

“sou de temperamento inflexível, exigente, controlador e ciumento” (Isabel), “sou muito 

impaciente e não suporto depender de ninguém para nada” (Jose J.), “tenho muita 

fome e assalto a geladeira de madrugada” (Laide), “percebi que sou sistemática e 

mudo meu humor do nada” (Cleide), “sou muito depressiva, pessimista” (Maristela). 

Ressalta-se a narrativa de Fátima, que afirmou: “percebi que meu comportamento 

amargo e lamuriento tornou tudo mais difícil, afastando as pessoas e piorando minha 

tristeza e solidão”. 

Na perspectiva das PICS, o despertar da autopercepção é um fator relevante 

para o resgate da capacidade de observar-se e cuidar-se, pois incentiva também a 

capacidade de escolher e decidir por si mesmo, impactando diretamente a autoestima 

e autovalorização. Do ponto de vista social, é um ganho fundamental para 

recomposição da identidade pessoal e grupal e a recuperação do papel social perdido. 

O passo seguinte, o autocuidado, ficou evidente nas seguintes falas: “não fico 

mais parado esperando a dor, saio para fazer exercícios todos os dias” (Antonio), 

“percebi que estava mais ativa e com humor melhorado, com menos insônia, medo e 

irritação, melhorei também a aparência com vontade de me arrumar como antes” 

(Fátima), “estou motivada a procurar uma academia e iniciar uma dieta para voltar a 

minha forma” (Priscila), “me esforço para não perder a aula de dança e o baile no 

Clube da Terceira Idade, mesmo mancando e com dor” (Maristela), “sou muito vaidosa 

e quero dar um jeito nessa barriga estufada” (Cleide), “não quero deixar de me arrumar 

para namorar e dançar”(Isabel), “agora me sinto muito bem e dou conta de cuidar de 

casa” (M. Isaura) e “estou mais animada e falante e consigo fazer minhas tarefas em 

casa” (Terezinha). 

 Estas e outras narrativas exemplificam a retomada da autonomia, do eu social, 

e a reconexão com ações significativas no caminho de um bem-estar, mesmo que 

relativo. Decorrente da autopercepção, o autocuidado avança no fortalecimento do ser 

que se pensava ter perdido ou que estava enfraquecido quando, assolado pela dor e 
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sofrimento, entregou as escolhas e decisões sobre si a outrem, ficando à mercê de 

condução externa como ausência de capacidade de sua própria autocondução. 

O tratamento com Auriculoterapia, através da aplicação de sementes, pode ter 

causado algum desconforto, como se evidenciou nos relatos registrados. Porém, mais 

do que isso, revelou a possibilidade de libertação da dor e ainda despertou a 

capacidade de autopercepção e autocuidado, para além da dor. Mesmo nas sessões 

de Toque Terapêutico, com uma sistemática diferente de funcionamento, a qualidade 

da atenção e o foco no usuário, trouxe de volta uma opção quase que descartada de 

auto importância, com o reconhecimento validado por uma “autoridade” em saúde.  

 

A possibilidade da retomada de um bem-estar esquecido 

 

As percepções de melhorias e progressos possibilitados pelos tratamentos com 

as PICS apontaram para a retomada da esperança de dias melhores.  

Ao demonstrar o reconhecimento em relação ao tratamento, os usuários 

expressaram sua gratidão. A importância que atribuíram ao tratamento poderá ser 

avaliada apenas por quem já tenha experimentado estas sensações de dor e 

sofrimento, tendo em vista o renascer da “esperança de dias melhores” (Antonio), o 

conhecer “mãos tão abençoadas” (Priscila, mesmo tendo perdido o tratamento por 

faltas, voltou para agradecer), o ser tratado com “consideração, carinho e respeito e 

me sentir importante” (Fátima, Isabel, M. Isaura, Terezinha, Laide, Cleide, Maristela, 

Martinha). 

A necessidade de atenção e as surpresas geradas pelo modo como receberam 

os cuidados puderam ser percebidos e registrados em momentos diversos, nos quais 

os usuários mencionaram o desejo de prolongar o tratamento, de compartilhar 

detalhes de vida com minúcias, de se entregar ao atendimento sem reservas e, apesar 

de toda a dor, experimentar momentos de satisfação que os tirou da dura realidade 

instalada há tempos: “[...] seria tão bom continuar, vou sentir falta [...]” (Fátima), “[...] 

podia continuar, né? mas já que não posso, se precisar de novo, venho aqui [...]” 

(Antonio), “[...] Queria que fossem mais sessões [...]” (Isabel, diário de campo, 

Auriculoterapia, agosto-novembro de 2018). 

Outra questão interessante foi o despertar para o ajudar outros com dor e 

sofrimento, ao compararem o estado como chegaram pela primeira vez e os 
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benefícios que já estavam usufruindo: “[...] será que eu poderia ajudar, falar desse 

tratamento que foi tão bom para mim para as pessoas?  [...]” (Fatima), “[...] eu posso 

vir aqui e ficar conversando com as pessoas e mostrar para elas como melhorei? [...]” 

(Antonio), “[...] se me aceitarem queria colaborar de alguma forma” [...] (Isabel, diário 

de campo, Auriculoterapia, agosto-novembro de 2018), “[...] como eu faço para 

aprender essas práticas para poder vir aqui ajudar também? [...]” (Cleide, diário de 

campo, Auriculoterapia, setembro-novembro de 2019). 

Nessas falas, ficaram expressos sentimentos de gratidão e, especialmente, de 

compaixão e empatia pela dor alheia, que somente pode ser dimensionada por 

aqueles que já conheceram esta natureza de sofrimento em toda sua amplitude física, 

emocional e social. Retoma-se, aqui, o apontado por Ferreira (2014) sobre a 

valorização identitária, utilidade social e a retomada da “voz” pelas pessoas que 

deixaram de sofrer. 

As expressões de alívio, os sorrisos e brincadeiras, as conversas entremeadas 

por outros assuntos ocupando o espaço das queixas constantes e de projetos para 

um futuro antes impensado ressaltam a importância do reexperimentar o bem-estar, 

do deixar ir o receio de ser subitamente invadido e impossibilitado por dores intensas, 

que andam, que limitam, que perturbam e que estavam sempre ali, e até mesmo poder 

cochilar sem ser acordado por aguilhões insuportáveis. 

Aquele corpo que gritava de dores, mergulhado no sofrimento pelo que foi 

perdido, que ocupava todas as dimensões da vida e estava cansado da busca por 

soluções para a dor, começava a melhorar não só fisicamente, mas se animar para 

retomar a rotina, equilibrar os relacionamentos e reencontrar motivação de viver. 

Perante dois modos de cuidado com perspectivas diversas frente à dor e ao 

sofrimento, percebeu-se que o limite de um abriu espaço para o outro. Dores e 

sofrimento, na perspectiva da biomedicina, trazem propostas para o corpo como locus 

de origem da dor e suas consequências, sendo a medicalização uma forma de atender 

o corpo, o que está nele identificado e configurado como sintomas. O sofrimento que 

persiste, no geral considerado secundário nesta perspectiva, deve ser encaminhado 

para outras formas terapêuticas. Parte-se, assim, de uma proposta terapêutica mais 

centrada no corpo em direção à outra, conectada às histórias de vida das pessoas. 

Dores crônicas, com todo o espectro de sofrimento que geram, não se 

encaixam nesta linha de tempo, insistem e persistem, não respondem 
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adequadamente aos medicamentos. Não falo meramente de pessoas cujo diagnóstico 

de dor crônica ocupam as agendas de consultórios e clínicas, mas daqueles que 

sentem uma dor intensa, insuportável, que chegou para ficar e ocupar todas as 

instâncias de suas vidas.  

Observei durante as sessões de Auriculoterapia e Toque Terapêutico pessoas 

cujas trajetórias foram marcadas por eventos difíceis, mas que seguiram em frente 

com as possibilidades que tinham, muitas vezes sofrendo ao serem submetidas a 

investigações diagnósticas que provocavam mais dores, resistiram aos efeitos 

colaterais de medicamentes que não resolviam, na expectativa de cura, conforme a 

pesquisa evidenciou. 

Estive com pessoas que aprenderam sobre modos de se cuidar, se 

redescobriram como pessoas dignas de atenção qualificada e se entregaram ao 

tratamento suportando o sofrimento, dispostas a reverem comportamentos e 

escolhas, desenvolvendo capacidades antes não percebidas e experenciando um 

alívio do qual não se lembravam mais. 

Acompanhei profissionais que olharam para essas pessoas inteiras, 

perceberam suas necessidades, as ajudaram a ampliar perspectivas e realizarem 

mudanças ao proporem uma terapêutica para além do corpo e do sofrimento que 

ajudaram efetivamente suas vidas. 

O olhar e o escutar, embasados pela compreensão hermenêutica dos sentidos 

e significados (GEERTZ, 1989), me permitiram alcançar uma amplitude até então 

desconhecida para perceber que as PICS atravessam a fronteira que separa dor e 

sofrimento, propondo a compreensão desses fenômenos como partes de um todo que 

está fragilizado por razões inscritas em uma trajetória de vida. Embora se apresente 

como dor e cause sofrimento, esse todo complexo não nasceu exclusivamente no 

corpo e nem se restringe a ele enquanto campo de manifestação. O modo de cuidado 

das PICS compreende, assim, essa complexidade de contextos e histórias de vida a 

serem desvendas, evidenciando a importância da busca da rede de significados que 

nos levam a compreender dor e sofrimento, propondo uma terapêutica que escuta, 

acolhe, explica, compõe práticas, reeduca e não promete resultados desconectados 

dos contextos e experiências de vida das pessoas. 
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7 PONDERAÇÕES SOBRE OS SIGNIFICADOS DE DOR E SOFRIMENTO  

 

As interpretações sobre dor e sofrimento e seus significados no contexto e 

experiências das pessoas atendidas em Auriculoterapia e Toque Terapêutico 

trouxeram a clareza das dimensões além do corpo, cujo sofrimento agrega 

determinantes afetivos e socioculturais, em direção aos conceitos de homem total 

(DAOLIO; RIGONI, 2012; HAIBARA; SANTOS, 2016) e dor total (INCA, 2001), 

também reforçando a perspectiva sociocultural dos fenômenos que envolvem a saúde 

e a doença (CANESQUI, 2001a; HELMANN, 2009a; 2009b; LE BRETON, 2013; 

SANCHES; BOEMER, 2002).  

Dor e sofrimento não se restringem ao conceito biomédico de saúde, apesar de 

a definição proposta pela Organização Mundial da Saúde ter incluído os 

determinantes psíquico e social no fator físico com a ideia de alcançar um estado 

possível de máximo bem-estar, já que ainda persiste a priorização do biológico em 

detrimento dos demais fatores. A dor crônica e o sofrimento a ela agregado, ao fugirem 

da assertividade da biomedicina, apontam para dois aspectos fundamentais: o corpo 

marcado pelos eventos sociais e o campo de manifestação destes depósitos históricos 

da vida e a que este corpo responde, em se tratando de recursos que lhe traga alívio 

e cura.  

Essa discussão aponta para os conceitos de “aflição” e “perturbação” 

(DUARTE, 1998; DUARTE; LEAL, 1998) que atingem uma pessoa sem que ela esteja 

necessariamente doente, como classifica o modelo biomédico, o qual ainda funciona 

com o pensamento de que saúde é, principalmente, a ausência de sintomas. Sentir-

se ou admitir-se doente frente a um mal-estar é uma questão de aceitar, ou não, ser 

classificado ou diagnosticado como doente pelo olhar médico, ao mesmo tempo em 

que se sente enfermo por aceitá-lo, conforme já foi discutido no terceiro capítulo, 

quando foram trazidos os conceitos de illness e sickness (CASSELL, 2001; DAOLIO; 

RIGONI, 2012; DAS; DAS, 2007; HAIBARA; SANTOS, 2016; SANTOS, 2016). 

A dor crônica começou como sinal e definiu-se como um sintoma que veio para 

ficar e, o corpo passou a ser tomado por um estado de “possessão”, submetendo-se 

obrigatoriamente aos sofrimentos que o acompanharão por longo tempo. 
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7.1 Corporalidade: campo de manifestação de dor e sofrimento 

          

A “corporificação” da dor evidencia o quanto o corpo é um campo de 

manifestação de pesares ocultos acumulados e um depósito de embates sociais que 

denuncia algo que não vai bem e alerta para a necessidade de atenção ao que está 

emergindo em toda sua complexidade, pois envolve aspectos multidimensionais: 

biofisiológicos, bioquímicos, psicossociais, comportamentais e morais. A dor se 

apresenta, assim, como uma mensagem cuja linguagem se expressa através de 

mímicas, gestos, posições retorcidas, murmúrios, gemidos e frases entrecortadas, em 

metáforas que remetem a instrumentos de tortura, prisão, queimaduras, perfurações, 

choques ou decepação de partes.  

Ao permanecer em definitivo, a dor impõe alteração de planos e trajetórias, 

silencia projetos e sonhos, ao mesmo tempo em que estabelece uma insurreição, um 

motim e um estado de desobediência a determinações e recursos utilizados para lidar 

com ela, nem sempre de forma satisfatória. Instaura um turbilhão de perguntas sem 

respostas e uma incapacidade de explicar aos outros, de forma clara e exata, o que 

realmente ela causa e a intensidade como é sentida, ou seja, o quanto de fato dói. 

Os eventos que perpassam corporeidade destacam os múltiplos aspectos 

mediados pelo corpo no limite tênue entre o individual e o social. No tocante à dor 

crônica e ao sofrimento, torna-se um campo fértil de representações e intersecções 

significativas quanto às experiências de perdas, sacrifícios e ressignificações da 

trajetória existencial das pessoas (CANESQUI, 2011b; LE BRETON, 2007).   

O corpo tomado pela dor e pelo sofrimento fugiu à logica social e, ao deixar de 

atender aos papéis esperados, tornou-se um pária, um “imprestável”, como alegou um 

usuário, um desertor do que deveria ser feito e não pode ser mais considerado como 

era, nem pelo individuo, nem por seu grupo social. O sofrimento pelas 

impossibilidades que vão se somando relegam o corpo a um lugar menos privilegiado, 

rebaixado e desmerecido por não atender ao que estava pré-determinado. Tal 

debilidade inaceitável e sem nome torna-se dependente de um “especialista” que o 

redefina e o recoloque na trama social de pertencimento da qual foi excluído.  

A ação deste especialista será legitimada ou não, como a pesquisa evidenciou, 

pela tradução de significados representados pelo corpo. Ou seja, no caso da dor 

crônica, representa a retomada da identidade social para além da dor e do sofrimento. 
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7.2 O especialista e a eficácia simbólica 

        

Como visto, as representações sobre dor e sofrimento são relativas aos 

padrões culturais, independentemente de sintomatologia específica. As propostas de 

solução que levem em consideração estes significados se aproximam da possibilidade 

de obter respostas mais adequadas aos diferentes contextos em que vivem as 

pessoas. É fundamental o papel do agente que faça a mediação desse processo, pois 

se torna o especialista cuja interferência sobre o corpo e a pessoa ocorrerá através 

da eficácia simbólica (LÉVI-STRAUSS, 1970 apud ALMEIDA, 2018). 

As narrativas evidenciaram exaustivamente as consequências de dor e 

sofrimento sobre o eu individual e o eu social e apontaram também para duas 

situações paradoxais: de um lado, os usuários apresentavam uma desconfiança e 

desesperança de que encontrassem uma solução, uma vez que estavam esgotados 

pelos itinerários anteriores e, de outro, uma certa curiosidade, uma expectativa 

esperançosa de que pudessem, dessa vez, obter o resultado tão esperado. Vale 

lembrar que estes usuários estavam acostumados a serem tratados com um certo 

distanciamento, em consultas rápidas, sem interatividade e com trocas de receitas e 

encaminhamento para outros exames, se necessário. 

A visita a uma nova proposta de cuidado parecia promissora para os usuários, 

pois eles haviam sido informados brevemente pelos atendentes na recepção de que 

seria um tratamento natural, sem remédios químicos e que maiores explicações 

seriam dadas pelos profissionais. No entanto, depararam-se com a surpresa de um 

tipo de atendimento até então desconhecido, por meio do qual foram ouvidos, 

receberam explicações compreensíveis, puderam se expressar durante as sessões e 

ainda perceberam uma melhora que desconheciam. 

Este cenário favoreceu a ocorrência de dois fenômenos de interpretação, 

ambos descritos por Lévi-Strauss (HOUSEMAN, 2004; LÉVI-STRAUSS, 1970): a 

eficácia simbólica e o pensamento mágico. Nas palavras de Lévi-Strauss (1970, apud 

ALMEIDA, 2018, p. 3): “[...] a eficácia da magia implica na crença na magia e esta se 

apresenta sob três aspectos complementares: a crença do feiticeiro na eficácia de 

suas técnicas, a crença do doente no poder do feiticeiro [...] e a confiança e exigências 

da opinião coletiva [...]”, o que se traduz, no caso das PICS aqui observadas, pela 

legitimidade quanto à capacidade de intervenção dos terapeutas (“magia”) acrescida 
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e consubstanciada pela credibilidade confiante das pessoas envolvidas  e o 

compartilhamento (pacto) estabelecido durante todo o processo. 

Em um exercício reflexivo, pode-se atribuir à magia a capacidade de solucionar, 

ao menos parcialmente, as dores e os sofrimentos correspondentes a elas, ou seja, 

um recurso que, utilizado com efetividade sobre o alívio da dor, poderia ser 

considerado mágico frente a todas as razões já pontuadas. Aquele que dominasse o 

recurso, portanto o especialista, o “mago”, capaz de apresentar tal solução, 

desencadearia a eficácia simbólica através de “ritos, gestos e voz” próprios, 

representados pelo contexto em que se deu a relação terapêutica, o toque e a prática 

exercida. Ao mobilizar os mecanismos psicofisiológicos, o especialista provocou a 

ideia ou o pensamento mágico que favoreceu os resultados do restabelecimento da 

identidade social perdida e o resgate do “condenado” ao “veredito” imposto pela 

autoridade médica socialmente respaldada através do enquadramento diagnóstico, 

do distanciamento terapêutico e da não responsividade aos tratamentos 

preconizados. 

Frente a uma “voz” que explicou os procedimentos e descortinou um horizonte 

desconhecido, os gestos de acolhimento, escuta e alteridade, assim como os ritos 

estabelecidos durante as sessões, revestiram-se de uma relevância ímpar e tão 

marcante que diluiu a lembrança de todas as impossibilidades trazidas. Como um 

feiticeiro, o terapeuta fazia voltar para casa, a cada encontro, uma nova pessoa, não 

mais aquela queixosa, cansada e desanimada do passado, mas alguém que se viu 

diante da retomada de sonhos, planos e com capacidade de (re)estabelecer relações 

sociais. Revela-se, portanto, um sistema complexo de interações: 

 

[...] no qual o par feiticeiro-doente encarna para o grupo, de modo concreto e 
vigoroso um antagonismo próprio a todo pensamento, mas cuja impressão 
normal parece vaga e imprecisa: o doente é passividade, alienação de si 
mesmo, como o informulável é a doença; o feiticeiro é a atividade, 
extravasamento de si mesmo, como a afetividade é a nutriz dos símbolos [...]. 
(LÉVI-STRAUSS, 1970 apud ALMEIDA, 2018, p. 27). 

 

O pensamento mágico favoreceu, enfim, um novo sistema de referências que 

permitiu a reintegração da pessoa à malha social da qual estava apartada. 
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7.2.1 O toque mágico 

 

O ato do tocar é algo que vem se tornando cada vez mais incomum. Com o 

advento das tecnologias diagnósticas, o palpar, o auscultar e o percussionar estão 

sendo substituídos pela solicitação de exames se restringidos a algumas 

especialidades como a Pediatria, a Ginecologia e Obstetrícia, a Dermatologia e a 

Cirurgia Plástica. Já o auscultar ocorre em eventos respiratórios e cardiológicos, e 

mesmo assim há monitores altamente sensíveis que detectam possíveis distúrbios. 

 Nos atendimentos com PICS, o toque é uma prática constante. Mesmo que 

não seja destinada para um determinado tratamento, ela se faz presente no aperto de 

mãos, no abraço, na condução delicada a um recinto, no apoio para sentar-se ou 

levantar. Há toque instrumental relativo à terapêutica elencada no cuidado objetivo e 

há o toque afetivo no cuidado subjetivo (DIAS et al., 2008), ambos em contexto 

aplicado às PICS observadas. Na Auriculoterapia, o toque subjetivo deu-se tanto na 

recepção quanto durante o tratamento, como coadjuvante do toque instrumental da 

prática em si. No TT, embora não haja toque instrumental, por ser uma prática de 

imposição de mãos, o toque subjetivo acontecia durante todo o processo. Em ambas 

as práticas também se faziam presentes palavras de carinho, conforto e incentivo, 

estimulando o outro a ser e se saber notado e importante. 

Uma tendência crescente e que se ampliou com o advento da pandemia foi o 

modelo do atendimento à distância, online, o que impulsionou a possibilidade de 

atendimentos com PICS que não demandem o toque, como, por exemplo, a 

meditação, a indicação de florais, fitoterápicos ou homeopatia e até mesmo a 

imposição de mãos através da técnica que permite o envio de energia. Porém, a 

Acupuntura, as massagens e a ozonioterapia são exemplos da necessidade da 

presença. 

 Quando se refere à dor e ao sofrimento, o toque ocupa um lugar de destaque 

e se torna componente indispensável do cuidado. Pode-se afirmar que o toque, no 

contexto observado em campo de pesquisa, constituiu-se também como um recurso 

terapêutico e foi realmente “mágico”. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das narrativas e da observação participante, foi cumprida uma trajetória 

em direção à construção dos significados de dor e sofrimento por um grupo de 

pessoas em tratamento de dor crônica com Auriculoterapia e Toque Terapêutico. 

Essas práticas são oriundas de experiências malsucedidas com a terapêutica 

biomédica, centrada, principalmente, na medicalização. Essas pessoas chegaram ao 

Lamário por encaminhamentos, com pouco esclarecimento sobre um diagnóstico e, 

mais do que isso, sobre quem eram, quais as suas histórias e dificuldades para lidar 

com esta situação, que já vinha se arrastando. 

Tudo o que foi aqui descrito revelou peculiaridades da relação terapêutica 

desde a chegada do usuário até a finalização das sessões preconizadas. Foi possível, 

assim, colecionar uma sequência de eventos que demonstrou como esses usuários 

haviam sido tratados pelo modelo biomédico. Esse é um modelo socialmente 

construído, validado e detentor de poder sobre a vida e sobre a morte, com alto grau 

de eficiência e rigor científico, porém sem respostas efetivas para resolver as dores 

trazidas pelos usuários observados, colocando em xeque suas premissas de controle 

absoluto sobre a saúde e o adoecimento dos corpos e do enquadramento diagnóstico 

obrigatório focado na sintomatologia.  

Sua proposta principal de medicalização, com base mercadológica e seu modo 

de lidar com os usuários de forma verticalizada e impositiva, sem levar em conta as 

questões de ordem psicológica e social relativas aos problemas de saúde, apontou 

para a ausência de uma outra via, que é a proposta de uma “medicina compreensiva 

[...] que considere a pessoa social que contém a doença [...] e as dinâmicas biológicas 

e sociais” (FREIRE, 2004 apud MOREIRA, 2019, p. 185) e que não resvale na 

burocracia e estandardização (TESSER, 2018; TESSER; BARROS, 2008) já 

comentados no segundo capítulo. 

Revelou igualmente os aspectos que modelam as PICS com um forte viés 

social no seu modo de tratar os usuários e conduzir as práticas, em uma relação 

terapêutica horizontal que constrói um vínculo ao considerar as múltiplas dimensões 

agregadas à saúde, compreendendo-a de uma perspectiva cultural sistêmica, não 

voltada exclusivamente para a sintomatologia, e sim para a estimulação dos 
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processos naturais de autocura, com o engajamento do usuário no processo através 

do realinhamento de escolhas e condutas (MOURA, 2017). 

A proposta trazida para a dor e o sofrimento através do modo de cuidado das 

PICS parece se encaminhar, segundo a nossa visão, ao que Antonowski (1979) 

denominou Modelo Salutogênico de Saúde, apontando para o enfrentamento do 

estresse e sua relação com a saúde. 

Frente aos inevitáveis embates que afetam as pessoas durante sua vida e os 

fatores agressores dos ambientes e das relações, não há como evitar que dor e 

sofrimento se abatam sobre elas e acabem por ocupar um espaço significativo de suas 

existências, com um roubo de uma parcela considerável de sonhos, prazeres e 

realizações. A porta que se abriu, a partir do relato dessas experiências, foi do 

aprendizado de convivência, o desenvolvimento da capacidade adaptativa e a busca 

de uma forma de lidar com a realidade sem ser vencido por ela. 

Estive com pessoas que chegaram sem qualquer esperança, acompanhei a 

recuperação do ânimo e da alegria de viver, apesar das circunstâncias narradas e fui 

testemunha de que todo o contexto do tratamento e das relações estabelecidas 

resultou no despertar da força criativa da superação, tal qual propôs Antonowski, 

porém, posso afirmar que estar com profissionais que lidam com as PICS, 

notadamente as que acompanhamos, consolidou esse modo de cuidado com um 

caminho cada vez mais viável e promissor em proporcionar respostas e conforto para 

as pessoas em processos de dor e sofrimento. 
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ANEXO 1 – Roteiro de observação participante 
 
 

Observação dos atendimentos centrando-se nos seguintes aspectos: 

 As respostas verbais do usuário antes, durante e após o atendimento 

 As reações gestuais do usuário antes, durante e após o atendimento 

 A interação e o depoimento do terapeuta durante o processo. 

 

Conversas informais com profissionais e pessoas em tratamento, estruturando 

narrativas acerca dos significados de sofrimento e dor  

 A história das dores (como, quando, onde surgiram) 

 A convivência com as dores (como é viver com dor) 

 A vida pregressa às dores 

 As relações sociais (costumes, hábitos, crenças no contexto familiar e social) 

 Memórias que marcaram sua vida até o momento 

 O que ou quais desejos ou oportunidades sente que perdeu ou não fez (de 

expressão, de conquista ou reações)  

 Que planos tem para a sua vida  

 Quais razões atribui ao seu sofrimento 

 Quer dizer algo mais sobre tudo isso? 

 Percepção do tratamento 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

Você está sendo CONVIDADO(A) a participar, como voluntário(a), desta pesquisa. 
que tem como objetivo investigar os significados da relação entre sofrimento e dor, na visão de profissionais e 
pessoas em tratamento por dois tipos de Medicina Alternativa Complementar: o Toque Terapêutico e a 
Acupuntura. 

Caso concorde em participar, favor assinar ao final do documento.  
Sua participação NÃO É OBRIGATÓRIA e, a qualquer momento, poderá desistir e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo à sua relação com o pesquisador (a) ou com a instituição.  
Este termo está sendo impresso em 2 vias originais, uma via disponibilizada ao usuário, na qual 

consta o telefone e endereço do pesquisador(a) principal, podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação. 
NOME DA PESQUISA: 
SIGNIFICADOS DA RELAÇÃO ENTRE SOFRIMENTO E DOR: A VISÃO DE PROFISSIONAIS E DE PESSOAS EM 
TRATAMENTO COM ACUPUNTURA E TOQUE TERAPÊUTICO 
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: 
CARMENCITA IGNATTI – carmencittaignatti@gmail.com 
ENDEREÇO: 
ESTRADA DO GUARAU 2000 – JARDIM GUARAU – PERUIBE-SP 

TELEFONE: 13 3456 3055 – ramal 220 CELULAR 13 996719390 
PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: se concordar em participar da pesquisa e após os esclarecimentos, você poderá: 

1.Optar pelo atendimento por Toque Terapêutico ou Acupuntura e passará por uma pré-
consulta onde responderá a questões sobre queixas objetivas de dor, memórias associadas a elas e queixas 
subjetivas relacionadas e posteriormente sobre os efeitos das sessões terapêuticas em entrevista de pós-
consulta. 

2. Ter seu depoimento e história de vida colhidos pelo pesquisador, no qual será convidado a 
detalhar aspectos relativos a dor e sofrimento. 

A aplicação das técnicas de Toque Terapêutico ou Acupuntura ocorrerão em 1 sessão semanal 
subsequentes e reavaliação será a cada 4 sessões. 

Para ampliar o esclarecimento e decisão, estas práticas serão demonstradas para que possam 
decidir com tranqüilidade e certeza. Será também apresentada a sala específica, reservada e apropriada onde 
ocorrerão os atendimentos.  
RISCOS E DESCONFORTOS: a técnica do Toque Terapêutico é indolor e não invasiva. A sessão de acupuntura 
utiliza agulhas próprias, estéreis e descartáveis, aplicadas superficialmente sobre a pele, com um mínimo de 
desconforto e sem perfuração dos tecidos abaixo da pele. É possível que possa sentir constrangimento ou 
desconforto durante a entrevista, por tratar de relembrar e relatar fatos de sua vida. 

BENEFÍCIOS: relaxamento, bem-estar, conforto físico e emocional, sonolência durante a sessão 
e que poderão estender-se com o alívio dos sintomas ao longo do tratamento. 

ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA: Caso seja necessário, será prestada assistência durante 
o estudo, ou mesmo após o término ou interrupção do estudo. 
CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Não haverá nenhum gasto com sua participação. As consultas e 
tratamentos serão totalmente gratuitos, não recebendo nenhuma cobrança com o que será realizado. Você 
também não receberá nenhum pagamento com a sua participação. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: há garantia de informação sobre o andamento e os 
resultados da pesquisa durante e ao final do estudo. 
CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: há garantia total de sigilo que assegure a privacidade quanto aos dados 
confidenciais envolvidos na pesquisa. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Declaro ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações 
recebidas sobre o estudo” SIGNIFICADOS DA RELAÇÃO ENTRE SOFRIMENTO 
E DOR: A VISÃO DE PROFISSIONAIS E DE PESSOAS 
EM TRATAMENTO COM ACUPUNTURA E TOQUE TERAPÊUTICO COM ACUPUNTURA OU 
TOQUE TERAPÊUTICO”. Eu discuti com a pesquisadora Carmencita Ignatti sobre a minha 
decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, 
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os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
acompanhamento e assistência durante o estudo, confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 
garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 
participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 
ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu 
possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
 

Assinatura do Voluntário 
 

__________________________________________ 
RG: 
CPF: 

 
“Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos 

Livre e Esclarecido deste voluntário (ou representante legal) para a participação neste estudo. 
Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.” 

 
Assinatura do Pesquisador Responsável 

 
__________________________________________ 
RG: 
CPF: 

 
Testemunhas: 

1.___________________________________ 
RG: 
CPF: 
2.___________________________________ 
RG: 

CPF 

 
 


