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Introdução 
 
Os contactos e vivências de uns com os outros, relatados pelos exploradores e pelos missionários que os 
acompanhavam, foram progressivamente construindo a compreensão de que, ao longo dos séculos, cada 
povo tinha desenvolvido uma adaptação específica ao seu meio ecológico e uma cultura própria. Cada 
cultura é única pelo que a compreensão dos elementos que a compõem não pode ser procurada à luz dos 
códigos de interpretação de outra cultura, mas tem de ser buscada no contexto global dos seus próprios 
significados, valores e formas de expressão. 
 
A noção de cultura refere-se a tudo aquilo que na sociedade é transmitido pelo processo de socialização 
como fazendo parte do que entendemos pelo que é ser. Como “são” as mulheres, como “são” os homens, 
o que “é” uma família, como é que as pessoas “se devem” comportar, o que é “ser educado”, o que “é” 
estar doente, etc. corresponde a uma visão do mundo, a uma forma de pensar, de sentir e de agir que dá 
sentido à existência individual e à organização colectiva. 
 
De forma semelhante, a cultura não é constituída por normas ou regras rígidas que impõem a todos os 
elementos de uma sociedade que se comportem de forma idêntica; a cultura é composta por valores, 
crenças e símbolos que funcionam como marcos que balizam a capacidade de entendimento. 
 
Ao longo deste livro trataremos das relações entre a cultura/sociedade e a saúde/doença. Vamos ver 
como essas duas realidades se interpenetram e influenciam aos mais variados níveis da sua expressão, 
percepção e compreensão. Vamos tratar da saúde e da doença como factos culturais e sociais. Não 
vamos encará-las na sua vertente orgânica, enquanto acontecimentos que se manifestam no corpo e a 
que se pode atribuir uma causa bio-fisiológica. O que nos vai interessar é a sua dimensão simbólica, 
reflexo de um sistema integrado de compreensão da existência humana – a cultura – e de um 
funcionamento organizado da vida colectiva – a sociedade. 
 
Saúde e doença são noções com que todos nós lidamos ao longo da vida. Correspondem a 
representações mentais em que se integram as percepções do nosso corpo e do nosso bem-estar mental, 
bem como as nossas avaliações sobre o estado corporal e mental das outras pessoas. 
 
A relação que as pessoas estabelecem com a sua saúde/doença reflecte o contexto cultural em que estão 
inseridas. A saúde e a doença são pensadas e percepcionadas de formas variadas em diferentes 
sociedades e culturas. 
 
A primeira realidade em que situamos a nossa saúde/doença é o corpo, esse “nós” que é ao mesmo 
tempo um “outro” em “nós”. Vivemos com o nosso corpo como se ele fosse uma realidade que se nos 
impõe e, de certa forma, nos escapa. Mas a verdade é que 'nós nos' impomos a ele, construindo-o à 
medida da compreensão que dele temos. O corpo e a forma como o percepcionamos são função da forma 
como aprendemos a usá-lo e a apreendê-lo. É a cultura que comanda a nossa relação como o corpo e as 
vivências corporais. 
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1 – Conceitos de saúde e de doença 

 
Nas sociedades tradicionais pré-modernas escreve Turner (2000), as crenças sobre a saúde e a doença 
estavam implicadas nas noções de religião, de pureza e de pecado. As prescrições alimentares do Antigo 
Testamento são relativas ao comportamento religioso e não ao higiénico. Ou seja, os conceitos médicos 
dirigiam-se à saúde da alma e não à do corpo. 
 
 
O processo de modernização transferiu a doença para paradigmas mais seculares em que as entidades 
da doença são especificadas no corpo humano independentemente do estatuto religioso do indivíduo. 
 
1.1 – O tempo das epidemias 
Herzlich e Pierret (1984) estudaram a história da doença e afirmam que num passado relativamente 
distante os estados de sofrimento e mal-estar que hoje abarcamos na noção de doença não constituíam 
uma unidade. As enfermeiras afectavam as populações por entre uma multiplicidade de outros males 
(fome, guerras, acidentes, etc.). As pessoas sofriam, preocupavam-se, procuravam tratar-se, mas não 
englobavam esses males numa percepção unificada como a que temos hoje. Não havia uma imagem 
estruturada de 'a doença', algo que representa uma forma de estar diferente do estado habitual: 'está 
doente!', situação a que corresponde um estatuto social reconhecido e dependente da medicina. 
 
“(...) para o aparecimento do que hoje chamamos 'o doente', foram necessárias, pelo menos três 
condições. Primeiro, que a doença deixasse de ser um fenómeno de massa; depois, que deixasse de ser 
inevitável a morte em caso de doença, isto é que a doença pudesse constituir uma forma de vida, tanto 
como uma forma de morte; em terceiro lugar, sem duvida, foi necessário que a diversidade dos 
sofrimentos fosse reduzida por um olhar uniformizador, precisamente, o da medicina clínica. Da 
diversidade dos males do corpo nascerá então uma condição e uma identidade comuns: o doente 
(Herzlich e Pierret, 1984.” 
 
A peste negra, no seculo XIV, matou na Europa 26 milhões de pessoas, isto é, um quarto da população 
europeia. Esta foi a primeira grande peste, que se disseminou por toda a Europa (a população foge e 
dispersa-se, espalhando o mal) e se manteve activa, por surtos, durante quatro séculos. 
 
Só pouco a pouco se foi impondo a ideia de contágio, teorizada no seculo XV por Fracastor. 
 
Mas a peste não era a única epidemia. Desde o século VI que está presente a lepra na Europa, até ao 
século XII. A varíola, desde a Idade Média até ao fim do século XVIII, chegava a matar, em cada um dos 
surtos, um terço das crianças de uma aldeia. A sífilis apareceu na Europa no final do século XV. 
No século XIX, desaparecida a peste da Europa, uma outra epidemia chega da Ásia, a cólera. (Adam e 
Herzlich, 1994). 
A partir do século XVIII, a melhoria das condições de vida nas cidades e os progressos da luta contra as 
infecções transformaram a morte num acontecimento menos frequente. 
 
1.2 – A transição demográfica e epidemiológica 
A progressiva substituição das epidemias por novas doenças que provocam a morte em idades mais 
avançadas (doenças que não são novas embora a sua presença estivesse 'escondida' pela dominância 
das mortes colectivas) conduz à individualização da experiência da doença (Herzlich, 1984). 
 
No século XVIII, as sociedades europeia e americana registaram grandes alterações. A revolução 
industrial atraiu mita população para as cidades onde, progressivamente, as condições de vida foram 
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sendo melhoradas (habitação, alimentação, higiene pública, cuidados de saúde na doença e protecção 
social). 
 
Esse processo histórico de mudança nas condições de vida que rompeu o ciclo das epidemias e da foma 
teve importantes consequências na demografia, configurando uma verdadeira transição demográfica. 

Apesar da diminuição da fecundidade, a população aumenta exponencialmente: na Europa, a 
população passou de 15o milhões de habitantes em meados do século XVII para 575 milhões em 
meados do século XX e a esperança de vida não deixa de aumentar (Drulhe, 1996). 

 
1.3 – O doente como papel social  
Herzlich e Pierret (1984) situam no século XIX a emergência da figura de ´doente' na sua forma moderna. 
Associam-na, em particular, à atenção que o século XIX deu à tuberculose, responsável por uma 
mortalidade considerável nessa época em que as grandes epidemias tinham já sido vencidas. Com efeito, 
apesar de ser responsável por muitas mortes, a tuberculose não matava de uma forma colectiva e brutal. 
Pelo contrário, a morte era lenta, deixando perceber a individualidade da pessoa doente. É esta duração 
da doença que faz dela uma forma de vida, antes de ser uma forma de morte. 
 
Foi no século XIX que se deu essa mudança decisiva na imagem do doente e, correlativamente, da 
doença e do médico. A visão da doença deixou de ser a de um fenómeno colectivo para passar a ser a de 
um acontecimento individual. 
 
Mas ao mesmo tempo que se individualizava, a doença socializava-se. A partir do século XIX, a doença 
ganhou m novo sentido em relação com o trabalho. 
 
O desenvolvimento industrial necessitava que a mão-de-obra pudesse responder às necessidades da 
produção. A saúde foi de tal modo assimilada à capacidade de trabalho e a doença à incapacidade que 
“estar doente” e “parar de trabalhar” são equivalentes. (Herzlich e Pierret) 
 
Progressivamente, respondendo às exigências do movimento operário, as leis do trabalho vão sendo 
acompanhadas por leis de assistência na doença, nomeadamente o direito à interrupção do trabalho e aos 
cuidados médicos. 
Nos nossos dias, estar doente equivale a entrar numa das mais importantes instituições da nossa 
sociedade: a medicina. Estar doente é submeter-se às suas regras, obedecer às suas prescrições e 
respeitar as suas indicações. 
 
Foi ao longo deste duplo movimento de individualização e de socialização da doença que emergiu 
definitivamente uma nova categoria: 'o doente'. Ser 'um doente' na sociedade de hoje deixou de significar 
um estado puramente biológico para passar a definir a pertença a um estatuto, isto é, a um grupo. 
(Herzlich e Pierret) 
 
Na década de 50, Talcott Parsons (1955) sociólogo americano, apresentou uma análise do «papel do 
doente» que corresponde perfeitamente à posição da medicina e do entendimento sobre a saúde e a 
doença nessa época de desenvolvimento confiante na ciência e na tecnologia médicas. 
A saúde é assim entendida como a capacidade de desempenhar papéis sociais e, logicamente, a doença 
é um desvio (não voluntário) dessa competência social de integração no sistema, cooperando para a sua 
funcionalidade. 
 
Parsons apresenta a doença como um direito que a sociedade dá aos seus membros, direito a que 
corresponde a isenção de determinadas responsabilidades, nomeadamente, a de não trabalhar e de ser 
assistido, mas que também comporta obrigações. O doente tem de desejar curar-se e cooperar com a 
sociedade, usando os meios que esta põe à sua disposição: a medicina. 
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Nesta análise estrutural-funcionalista da saúde, a doença é lida como desvio social na medida em que 
desvia a pessoa da sua integração 'normal' na vida social (trabalho, obrigações familiares, etc.). O papel 
de doente e o de médico, complementares, são pensados em termos de direitos e deveres derivados da 
legitimidade social do estatuto da medicina, por sua vez derivado do reconhecimento oficial que a 
sociedade dá à sua competência profissional. O papel de doente, centrado no objectivo da cura, é 
secundário em relação ao do médico no sentido em que o doente é considerado incapaz de assumir a 
orientação do seu tratamento e deve adoptar uma atitude submissa ao profissional, único competente para 
tomar as decisões diagnósticas e terapêuticas. 
 
A medicina aparece então como um sub-sistema do sistema social mais vasto, em relação ao qual a 
preocupação do sociólogo foi analisar as razões de ser da sua legitimidade, bem como as suas 
implicações. De certa forma, podemos considerar que Parsons descreveu o ideal de medicina e da relação 
doente-médico na sociedade idealmente funcional. Essa é aliás a crítica básica ao estruturo-funcionalismo: 
na sua visão do sistema social não tem em conta a existência de contradições e de interesses conflituais, 
ignorando as tensões inter-grupos e a ambiguidade dos compromissos daí resultantes. 
 
1.4 – A negociação do papel de doente 
Na segunda metade do século XX aumenta a importância das doenças crónicas, doenças com as quais o 
doente muitas vezes convive durante m longo período de tempo. As doenças do sistema circulatório e os 
cancros são hoje as principais causas de morte nas sociedades do Ocidente. 
Nestas 'novas' doenças ou novas formas de estar doente não se encara a cura mas organizam-se 
cuidados. Cuidados prolongados, integrados no quotidiano e na vida social do doente a quem se atribui a 
responsabilidade de gerir a sua doença, assumindo ele próprio o seu controlo, sob a orientação médica. 
 
A relação médico-doente modifica-se no sentido da participação activa do doente, não só pela sua 
intervenção como 'auto-cuidador' que manipula técnicas médicas e toma decisões sobre quando intervir 
em função de conhecimentos médicos que aprende a investigar no seu corpo, mas também porque essa 
participação e maior responsabilidade desenvolvem nele uma relação subjectiva com a doença, especifica 
e personalizada. Ao longo do tempo, o doente desenvolve um conhecimento sobre as manifestações da 
sua doença e compreende a sua evolução em função da sua vida do dia-a-dia. 
 
Os papéis de médico e de doente aproximam-se na medida em que ambos cabe a parte do conhecimento 
da doença e da sua evolução, isto é, do diagnóstico e da adequação do plano de tratamento. Ainda que 
subsidiária da medicina, a autonomia do doente impõe-se na relação com o médico. Estamos longe da 
situação da doença aguda (hospitalar) em que a autoridade do médico é total e a participação do doente é 
passiva. As doenças crónicas vivem-se 'a par' com a vida e nelas se joga a autoridade do médico face à 
do doente que é quem decide sobre o que é melhor para sio próprio em cada momento. 
 
1.5 – Do doente responsável à responsabilidade pela saúde 
No final da década de setenta, a Conferência de Alma-Ata (conferência internacional sobre cuidados 
primários de saúde) evidenciou as contradições de um discurso de saúde assente na medicina curativa e 
na responsabilização individual dos doentes. Foi o marco do início de uma nova visão da saúde como 
abrangência que inclui a responsabilização da decisão política e a re-orientação dos serviços. 
 
Aceita-se hoje que não só o desenvolvimento das sociedades ocidentais tem sido responsável por um 
estilo de vida pouco saudável, assente na vida sedentária e na alimentação demasiado calórica – 
principais causas das doenças crónicas -, mas o próprio modelo de progresso visa a produção de riqueza 
sem se preocupar com as condições ecológicas, quer do ambiente físico (a que vulgarmente se chama a 
natureza), quer do ambiente humano (desigualdades na sua distribuição). O estado de saúde do planeta é 
grandemente condicionado por esses desequilíbrios económico-sociais e pelos problemas ambientais pelo 
que se impõem a intervenção dos poderes políticos e a participação das comunidades locais. 
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Esses mesmos princípios de promoção da saúde foram reafirmados pela Conferência de Otava (World 
Health Organization, 1986) que deu ênfase ao controlo da saúde pelas populações, saúde entendida como 
recurso individual e colectivo, presente ao longo da vida, no quotidiano. 
 
A década de noventa produziu novos textos internacionais em que o objectivo de promoção da saúde é 
contribuir para a transformação de uma população objecto de todos os cuidados em habitantes sujeitos do 
seu próprio destino (OMS, 1994). 
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2 – A medicina como instituição moderna 
 
A medicina afirmou-se nas sociedades modernas como um saber especializado que a sociedade 
reconhece como o saber legítimo para tratar as doenças. Foi nessa legitimidade que Parsons baseou a 
autoridade do papel do médico e o dever de colaboração submissa do papel de doente. Impotente e 
ignorante, o doente confia nessa saber que lhe é apresentado como competente e desinteressado, 
exercendo-se com vista ao seu bem-estar e conducente à sua reintegração na sociedade. 
 
Ao invés de considerar a doença e a saúde como meras realidades bio-fisiológicas que justificam uma 
intervenção especializada, podemos adoptar o ponto de vista de Foulcault em que a doença aparece 
como uma construção social da própria medicina. 
 
A ruptura com o epistema clássico que opôs à especulação metafísica a observação da natureza, colocou 
o homem no centro das preocupações do conhecimento. Michel Foucault (1976) identificou essa era que 
tem início no século XVII, como a entrada da vida na história no sentido em que os fenómenos próprios da 
vida humana passaram a integrar a ordem do saber e do poder. Homem objectivado como corpo-
máquina de que a ordem moderna nascente pretende apropriar para a vida económica e social o máximo 
de força e aptidões; e como corpo-especie cuja variação se pode influenciar (nascimentos e mortalidade, 
duração do tempo de vida e nível de saúde). 
 
O exercício do bio-poder é subtil e constante, identificável em dois pólos principais: 

1. A bio-política, da população que se manifesta na vigilância e nas intervenções estratégicas de 
politica social, 

2. A anatomo-política, do corpo que difunde a disciplina normalizadora em todas as relações da 
vida social. 

Mecanismo de regulação e de coerção, o bio-poder traduz-se em disposições concretas que investem o 
corpo, a saúde, a alimentação, as condições de vida e todo o espaço da existência. 
 
O método anáomo-clínico, condição histórica da medicina positiva, surgiu da reorganização 
epistemológica que, a partir de Descartes, tornou possível o discurso científico sobre o indivíduo, essa 
nova configuração da relação do homem consigo próprio que permitiu perceber e enunciar a morte para 
além da experiência de negação do infinito que até então representava. 
 
2.1 – A profissão médica 
Eliot Freidson publicou em 1970, nos EUA, “A profissão Médica”, obra de referência no campo das 
ciências sociais e da medicina pela análise que faz do funcionamento social da medicina. 
Freidson começa por demonstrar como a transformação da medicina em profissão independente está 
implicada com o desenvolvimento da tecnologia médica que lhe deu o fundamento técnico ou científico 
capaz de transformar uma actividade em profissão, isto é, em exercício autorizado oficialmente e com a 
competência exclusiva de definir o seu objecto (o que é o acto médico) e os procedimentos segundo os 
quais o executa. 
 
Até ao século XVI, a medicina baseava-se nos raciocínios desenvolvidos pelos médicos da Grécia antiga. 
Hipócrates foi o primeiro defensor da importância da observação e descrição meticulosa das doenças. 
Hipócrates nasceu numa ilha grega em 460 a.c. A sua medicina tem a preocupação da observação 
exacta, de anotar o que é percebido pelos sentidos, ao mesmo tempo que se interessa pelas condições do 
meio em que as pessoas vivem. 
 
Esta medicina é nitidamente “psicossomática”, como se diz hoje. Digamos simplesmente que é a medicina 
do homem total (corpo e alma) ligado com o seu meio e como seu passado. As consequências desta 
amplitude do exame notar-se-ão no tratamento que exigirá que o doente, por sua vez, orientado pelo 
médico, participe também por inteiro, de corpo e alma, na sua cura. (Bonnard) 
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A partir do Renascimento, o ritmo das descobertas acelera-se, tanto no campo da anatomia e da filosofia, 
como no da medicação, à base de plantas e de minerais. As invenções tecnológicas (o microscópio, por 
exemplo) e os progressos da física e da química, nomeadamente, deram à medicina do século XVIII uma 
base científica. No século XIX, a descoberta dos bacilos permite identificar as causas de muitas das 
doenças conhecidas, com consequências não só para a terapêutica mas também para a acção preventiva 
– a invenção das vacinas e a assepsia. 
 
Freidson considera que são estas descobertas que produzem na medicina uma mudança qualitativa: pela 
primeira vez, passa a ser possível a qualquer pessoa, desde que obtenha uma formação adequada, 
controlar uma vasta gama de doenças – o que até então estava reservado aos grandes clínicos, capazes 
de raciocinar a partir da observação dos sintomas. 
 
Na administração dos cuidados de saúde, a divisão do trabalho ganha então uma forma hierárquica em 
que toda a regulamentação é ditada pela profissão, dominante, com o apoio político de Estado. As 
profissões 'paramédicas' (aquelas em que a administração dos cuidados, para todos os efeitos, estão sob 
o controlo do médico), como diz Freidson, distinguem-se da profissão médica pela sua relativa falta de 
autonomia, de responsabilidade, de autoridade e de prestígio. 
 
O hospital é a organização sobre que o autor (Freidson) vai centrar a sua análise, já que se tornou um 
pólo central da prática médica. 
Num hospital, diferentemente do que se passa num consultório privado, a prática médica confronta-se com 
uma divisão do trabalho cuja organização e administração lhe são independentes. Mas o médico tem 
sobre elas um poder de interferência, intervindo noutros serviços que não o seu, ou dando ordens a 
membros do pessoal hospitalar de que não é responsável hierárquico, justificando-se com a alegação de 
urgência médica, situação na qual o médico é o único que sabe como agir. Ou seja, como demonstrou 
Smith (citado por Freidson), nos hospitais não há, como nas outras organizações burocráticas, um ´nico 
eixo de autoridade, mas há dois. Ao contrário de um encarregado que, na fábrica, ocupa uma posição 
intermédia entre os seus superiores e os seus subordinados, uma enfermeira encontra-se entre dois tipos 
de superiores, a administração e  médico. 
 
Para Freidson, a maior parte dos problemas clocados pelo segundo eixo de autoridade não têm a ver com 
o factor real de competência profissional, mas decorrem da combinação de duas características: o facto de 
o médico ser sócio-juridicamente responsável pelos seus pacientes hospitalizados e o de gozar de uma 
independência ócio-económica em relação ao hospital. 
 
Freidson dirige em seguida a sua análise para a filosofia do tratamento e suas consequências sobre as 
interacções que se passam no serviço, isto é, a influência que a prática da medicina exerce no hospital, 
sobre o que aí se faz e sobre a organização das tarefas. 
 
Para finalizar, o que Freidson entende por construção social da doença. A competência atribuída à 
medicina para determinar o que a doença significa, na prática, que é ela quem define como deve ser o 
comportamento de quem se considera doente. A medicina faz da doença um estado social reconhecido, 
criando as possibilidades sociais do comportamento de doente. 
 
A doença é uma categoria de desvio em relação a um conjunto de normas que representam a saúde, ou 
normalidade. O conceito de doença é um conceito avaliativo em relação a esse desvio do 'normal', 
avaliação que tem consequências no entendimento que o próprio e os outros vão fazer da situação da 
pessoa. Com a mesma doença orgânica, uma pessoa de uma cultura será considerada 'doente' e por isso 
dispensada de parte das suas obrigações e ajudada a cuidar-se, enquanto que uma pessoa de outra 
cultura será considerada preguiçosa e estimulada a reagir. 
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Ou seja, o diagnóstico comporta uma definição social que vai ter correspondência em actos sociais que 
por sua vez a condicionam. Acrescenta-se ao estado físico um estado social que provoca mudanças no 
comportamento da pessoa. É nesse sentido que a etiologia da doença não é biológica mas social; ela 
deriva das ideias correntes na sociedade sobre os factos biológicos a que se liga. 
 
Freidson analisa como se processa a construção profissional dos conceitos de doença. Alargando a sua 
jurisdição bem para além da sua capacidade efectiva de 'curar', a medicina incluiu sob a noção de doença 
diversas formas criticáveis de comportamento: o 'bêbado? Passa a ser 'alcoólico' e o 'alcoolismo' passa a 
ser um assunto da medicina e não moral ou da justiça. 
 
Em suma, o conhecimento e os modos de proceder da medicina são função do carácter social da própria 
medicina enquanto organização profissional politicamente reconhecida. 
 
2.2 – A medicalização da vida 
Em 1975, Ivan Illich publicou em França o livro “Nemésis Médicale” em que defende que é a própria 
medicina, como instituição, que impossibilita que os indivíduos desenvolvam uma atitude activa e 
participativa na compreensão do seu estado e na reacção a ele. A medicina, tornando as pessoas 
dependentes do seu saber e linguagem especializados, retira-lhes a auto-confiança nas suas capacidades 
de reconhecimento, interpretação e reacção ao mal-estar. 
 
A 'medicalização da vida' – refere-se ao processo através do qual a medicina colonizou a sociedade 
moderna. Illich identifica três níveis de consequências da medicalização ou iatrogénese (cujo significado 
original é o de doença causada pela intervenção médica). 
 
A iatrogénese clínica – refere-se ao conjunto de efeitos secundários, mas directos, da terapeutica. 
A iatrogénese social – é o efeito paradoxal, não desejado e prejudicial, do impactyo social da medicina: 

• O peso crescente, no orçamento, das despesas médicas e farmacêuticas. 
• A medicalização das categorias sociais de que é bom exemplo o que se passa com as categorias 

de idade. 
• O consumo de cuidados preventivos que se tornam uma mercadoria, algo que se consome e não 

algo que se faz e que introduz uma forte dimensão de ansiedade e de sentimento de insegurança 
na vida das pessoas, submetidas a exames que em muitos casos comportam riscos e 
frequentemente levam a intervenções precoces desnecessárias ou prejudiciais ao prognóstico. 

• A medicalização do ritual da morte, com o desenvolvimento permanente de técnicas destinadas a 
prolongar a vida dos moribundos. 

• A multiplicação dos papeis de doente, papeis que a sociedade reconhece e aos quais atribui 
determinados privilégios geridos pelos médicos. 

 
A iatrogénese estrutural – refere-se a uma regressão estrutural do nível de saúde, considerado como o 
poder de adaptação do ser consciente e que Illich relaciona com: 

1. O controlo técnico (analgesia) da dor, transformada no principal mal que a humanidade deve evitar, 
parecendo irracional que a capacidade de sofrer, de fazer frente à dor, possa constituir um sinal 
de boa saúde uma experiência de auto-conhecimento. 

2. A doença heterónoma, no sentido de expropriada do paciente e das culturas populares, 
transformada e entidade própria que só os profissionais autorizados podem compreender. 

3. A morte escamoteada ou a perda do direito do homem ocidental a presidir ao acto de morrer, pela 
sua medicalização. 

 
2.3 – O hospital na produção e reprodução do poder médico 
A visão biomédica da saúde/doença refere-se à perspectiva desenvolvida pela medicina na sua guerra 
contra a doença como entidade existente por si própria no corpo dos indivíduos. Nesta visão, a saúde é 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                            Disciplina /41057 – Sócio-Antropologia da Saúde 

 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                        página 10 de 33 

predominantemente função do desenvolvimento da ciência e da técnica científica que permitem 
compreender o processo da doença e desenvolver tratamentos que o interrompem. 
 
A concepção biologista da doença foi substituída pela concepção bio-psico-social que integra a psicologia 
e os comportamentos. 
É a esse conjunto complexo que inclui o conhecimento, as práticas, as organizações e os papéis 
profissionais que se refere a expressão biomedicina (Fabrega, 1975). 
 
Os estudos sociológicos sobre as instituições hospitalares encaram o hospital como organização social 
com funções e objectivos onde ocorrem interacções entre pessoas em diferentes papéis sociais e onde se 
produz o trabalho médico. 
 
Foi Anselm Strauss quem, em 1963, propôs a perspectiva do hospital como ordem negociada que é hoje 
a perspectiva dominante sobre a instituição hospitalar. Adoptando uma perspectiva interaccionista, este 
autor dá pouca importância às estruturas formais e interessa-se sobretudo pelas acções e intenções das 
pessoas que nelas se inserem. São as pessoas que dão realidade aos significados partilhados sobre que 
assenta a vida da instituição e é através das suas acções que esses significados fluem, modificando-se 
através de reconstruções permanentes. Nas organizações, como em toda a vida social, a realidade é 
dinâmica e está em processo constante de reconstrução. 
 
Strauss interessa-se pelo trabalho sobre a trajectória da doença ou seja, a evolução física da doença, a 
organização do trabalho para lhe fazer face, e o reflexo que esses dois factores têm nas pessoas 
implicadas. Os sujeitos do trabalho médico são pessoas humanas, com reacções contingentes e 
eventualmente imprevisíveis. O trabalho da equipa profissional não se resume as aspectos técnicos mas 
intervém a nível humano: ganhar a confiança do doente, fazer um trabalho de securização (sentido de dar 
segurança), um trabalho sentimental, etc. de forma semelhante, também o doente tem reacções de 
participação diferentes, sendo activo nessa relação que a equipa com ele estabelece. 
 
Também ao nível macro-social o hospital exige um modelo de análise mais complexo do que o modelo de 
análise da burocracia. É necessário ultrapassar o nível da organização (sistema das relações internas à 
sua estrutura) para perspectivar como instituição com uma multiplicidade de actores externos nele 
directamente influentes. 
 
Graça Carapinheiro (1993) realizou um estudo sociológico dos serviços hospitalares a partir de dois 
hospitais portugueses. Através dele demonstra como as relações entre os poderes-saberes que tecem as 
relações sociais no interior do hospital constituem as condições de produção e de reprodução do poder 
médico hospitalar. 
 
Desde o início dos anos 60 que, legalmente, o hospital deixou de ser considerado a peça central do 
sistema de saúde o qual passou a consagrar uma filosofia de prevenção e promoção da saúde assente 
nos cuidados primários. 
 
Graça Carapinheiro orientou a sua pesquisa para a análise das estruturas de poder no hospital e dos 
efeitos que nela provoca o poder universitário, realizando um estudo sobre a especificidade de dois 
serviços de medicina interna, num hospital geral e num hospital escolar. 
 
Carapinheiro começa por situar a produção da sociologia na análise da organização hospitalar e escolhe 
como dimensões analíticas mais significativas: 

2. O espaço físico e a sua simbologia; 
3. O modelo de produção de cuidados – a autora constata que o serviço de medicina interna do 

hospital geral acolhe em larga medida doentes admitidos pela urgência externa, com grande 
diversidade de patologias e muitos casos sociais. 
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Pode dizer-se que os cuidados fornecidos aos doentes seguem uma linha tradicional, o que Coe 
designa por “modelo assistencial clássico” que se caracteriza por ser virado para a cura, com 
atribuição ao doente de um papel de obediência. 

4. A organização do trabalho – um aspecto importante da organização do trabalho é que no hospital 
geral os diagnósticos assentam fundamentalmente em raciocínios particulares e individualizados, 
em que os exames complementares são encarados como secundários, não existindo no serviço 
um laboratório de técnicas próprio. 

 
Com base nesta caracterização sociológica geral dos dois serviços, a autora pode então analisar os 
processos de natureza técnica e social articulados ao modo de produção de cuidados e à organização da 
divisão do trabalho. No caso dos dois serviços estudados, Graça Carapinheiro verifica a maior capacidade 
do serviço do hospital universitário para modificar a sua vocação predominantemente assistencial, usando 
o estatuto médico e científico do director do serviço para a imposição progressiva de uma política de 
especialização das suas actividades e, concomitantemente, da sua clientela, seleccionada em função da 
orientação especializada do serviço. Evidencia-se assim uma relação circular entre as estratégias de 
especialização e as estratégias de poder. De forma simultânea, hierarquizam-se serviços, especialidades 
e doentes, de acordo com ma implícita racionalidade social, dissimulada na racionalidade científica e 
técnica com que se justifica a especialização dos serviços. (Carapinheiro, 1993) 
 
Referindo Fox (1957), a autora adverte que qualquer médico, no desempenho do seu papel, tem que 
confrontar com êxito três tipos de incertezas: 

2. A que resulta de um domínio incompleto e inadequado do conhecimento disponível; 
3. A que resulta das limitações da ciência médica corrente; 
4. A que resulta de não se saber fazer a distinção entre o que tem a ver com a ignorância e a inépcia 

pessoal do que tem a ver com as inadequações do actual estado dos acontecimentos médicos. 
Assim, considera que o “treino para a incerteza” constitui um importante processo na formação médica e 
nas primeiras experiências profissionais. (Carapinheiro) 
 
É assim que os valores da socialização profissional médica operam como fundamento ideológicos na 
constituição do poder médico que se traduz no acesso a posições de autoridade, prestígio e influência 
sociais face aos outros profissionais, numa autoridade moral e social face aos doentes e num poder de 
auto-regulamentação face à administração hospitalar. 
 
Finalmente, a autora foca as estratégias de poder presentes na vida social do hospital: 

• As estratégias médicas face ao hospital, 
• As estratégias de enfermeiros, de revalorização e autonomia profissional, 
• As estratégias de doentes face à ritualização das ritinas que médicos e enfermeiros concordam 

serem necessárias, não apenas por razões funcionais do serviço, mas também por razões 
instrumentais destinadas a evitar o envolvimento afectivo com os doentes. 

 
2.4 – Os modelos da relação médico-doente 
Um primeiro modelo, o de T. Parsons, o modelo do consenso em que o papel de doente forma um 
sistema de simetria com o papel de médico. 
O segundo modelo, o modelo do conflito, está principalmente associado a Freidson e acentua a não 
neutralidade da medicina como sistema simbólico dos valores da estrutura de classes. 
O terceiro, modelo da negociação, está associado a Strauss e cloca a ênfase n papel activo dos 
pacientes e dos médicos, em contexto internacional e contingente (Gerhardt,1989). 
 
Qualquer desses modelos assenta no pressuposto de que a relação médico-doente é desigual, com os 
médicos a deterem o conhecimento e o poder, embora o terceiro modelo reconheça ao doente o 
conhecimento do seu próprio corpo e de si próprio como pessoa com necessidades que estão 'para além 
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de' (ou que são conflituais com) a saúde, assim como lhe reconhece o direito de se opôr a autoridade do 
médico. 
 
A sociedade moderna dos nossos tempos (modernidade avançada ou pós-modernidade) expandiu as 
potencialidades de escolhas e de contacto o que tem como consequência que a relação médico-doente 
não é única, nem necessariamente determinante, no posicionamento das pessoas face à doença.  
A informação dos meios de comunicação social, a acessibilidade à 'web', a proliferação de medicinas 
'alternativas', a organização de associações de doentes e a afirmação dos direitos legais de queixa dos 
utentes estão entre os principais actores dessa alteração dos termos do estatuto e da função da medicina. 
(Bury,1997) 
 
Um dos mais importantes desafios colocados à medicina vem do movimento feminista, especialmente no 
que respeita ao questionamento do 'papel de doente', dos dados sobre a saúde reprodutiva e da definição 
de saúde mental. Vários estudos mostram que as concepções culturais e os valores dos médicos, 
nomeadamente os preconceitos sobre a 'psicologia feminina', influenciam a atitude dos médicos na 
relação com a doente, com consequências ao nível do diagnóstico e do próprio tratamento. 
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3 – Desigualdades sociais em saúde 
 

A saúde é afectada por factores exteriores ao indivíduo, ou seja, pelo ambiente, no sentido lato, em que as 
pessoas vivem. Aí se incluem o ambiente natural (condições físicas e climáticas, condições geográficas, 
condições do ar que as pessoas respiram e da água a que têm acesso, por exemplo), o ambiente físico 
construído (tipo de habitação, estradas, indústrias, etc.) e o ambiente sócio-económico (disponibilidade 
de recursos básicos e de recursos de conforta, acesso à informação e educação, tipo de trabalho, etc.). 
Todos esses factores interferem com a vida individual, aos vários níveis biológico, psicológico e social, 
como que inscrevendo-se no corpo e afectando a probabilidade de viver com saúde ou com doença, de 
morrer mais cedo ou de ter uma vida mais longa. 
 
A expressão desigualdades sociais em saúde refere-se precisamente às diferenças de saúde entre grupos 
sociais, diferenças que reproduzem a divisão entre ricos e pobres, favorecidos e desfavorecidos pelo 
sistema social, independentemente das diferenças individuais, hereditárias, fisiológicas e psicológicas. 
 
O índice de desenvolvimento humano (IDH) mede as realizações médias de um país em três 
dimensões básicas do desenvolvimento humano – uma vida longa e saudável, conhecimento e um nível 
de vida digno. 
O IDH é um indicador composto que contém três variáveis – esperança de vida  
à nascença, nível educacional (alfabetização de  adultos e taxa de escolaridade bruta combinada do 
primário, secundário  superior) e PIB per capita. 
 
3.1 – Desenvolvimento e saúde 
Segundo o relatório do PNUD relativo ao ano 2000, a esperança de vida à nascença é de 71,2 anos no 
conjunto dos 46 países de elevado desenvolvimento humano, 58,2 no conjunto formado pelos 93 países 
de desenvolvimento humano médio, e 43,6 no dos 35 países de baixo nível de desenvolvimento humano. 
 
Como é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, a saúde é principalmente determinada pelas 
condições materiais da existência (alimentação, água potável, habitat e condições de trabalho) e não, 
como muitas vezes se supõe (e frequentemente os políticos dão a entender), pela acessibilidade aos 
serviços e aos bens de saúde. 
 
Mas a implementação dos sistemas de cuidados de saúde só terá resultados eficazes se for acompanhada 
duma política social de melhoria das condições de vida básicas.  
Mas não é só ao nível mundial, entre países, que se registam desigualdades sociais. Elas também se 
verificam no interior de cada país, reproduzindo à escala nacional, as diferenças de poder económico e 
social que tornam mais fácil a vida de uma minoria e mais penosa a vida da maioria. Essas diferenças 
aparecem também reflectidas na saúde dos vários grupos da hierarquia social de cada sociedade. 
 
Contrariamente aos países em desenvolvimento em que as principais doenças são de tipo infeccioso, nos 
países desenvolvidos as causas de morte são sobretudo doenças de tipo degenerativo, doenças do 
aparelho circulatório e neoplasias (cancros), relacionadas com o modo de vida moderno (alimentação 
demasiado calórica e sedentariedade). 
 
3.2 – A mortalidade reflecte o social  
A partir do século XVIII nas sociedades do Ocidente, a transição epidemiológica que se caracteriza pela 
diminuição constante da mortalidade por doenças infecciosas, substituídas pelas doenças degenerativas, 
associadas ao avanço da idade, resultou em que, nessas mesmas sociedades, a morte é hoje associada 
ao envelhecimento, etapa em que nos parece natural que chegue ao fim a vida das pessoas. A morte de 
pessoas em idades jovens é entendida como excepção. 
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A maior parte das mortes de jovens (e particularmente dos jovens do sexo masculino), são devidas a 
acidentes de viação e a outras lesões, acidentais ou voluntárias (homicídios, suicídios, quedas, etc.) e ao 
SIDA. Ou seja, são mortes cujas causas estão associadas aos comportamentos que as pessoas adoptam 
e que, por sua vez, se relacionam com o estilo de vida em sociedade. 
 
3.2.1 – Mortalidade e categorias sócio-económicas 
A análise da distribuição da mortalidade mostra que são diferentes as probabilidades de morrer 
precocemente consoante a posição das pessoas nos grupos hierarquizados em que as sociedades se 
estruturam (assim como aumenta a probabilidade de sofrer das principais doenças que são causa de 
morte e de doenças incapacitantes). 
 
Em 1980, o Black Report (Townsend, 1983), relatório de um grupo de trabalho constituído na Grã-
Bretanha por indicação do departamento governamental da saúde e dos serviços sociais, constatava que: 

3. Para ambos os sexos e todas as idades, se verificava ma relação entre os indicadores de 
mortalidade (e de doenças crónicas) e as categorias profissionais; no grupo de idade 15-64 anos, 
em 1971, o risco de mortalidade tinha sido duas vezes e meia mais elevado na classe V 
(ocupações não qualificadas) do que na classe I (profissões liberais); 

4. A diferença entre as taxas de mortalidade infantil das classes I e V tinha aumentado, no período 
de tempo estudado (1959-1972) 

 
Um indicador de saúde que reflecte muito fortemente as condições de vida das famílias é a mortalidade 
infantil (nº de crianças que morrem antes de completarem um ano de vida, por cada mil nascimentos). Em 
Portugal, a análise dos dados relativos ao quinquénio 1992-1996 mostrou que a taxa de mortalidade 
infantil das crianças filhas de mães analfabetas ou sem frequência de instrução básica é mais de oito 
vezes superior à das filhas de mães com curso superior. 
 
3.2.2 – O estado matrimonial 
A marca do social é visível também na relação das estatísticas da mortalidade com ouros factores da vida 
em sociedade, como o casamento, por exemplo. Na generalidade dos países onde foram realizados 
estudos sobre a mortalidade segundo o estado matrimonial verifica-se que a mortalidade das pessoas 
casadas é inferior à das pessoas solteiras e viúvas. Esse efeito protector do casamento afecta 
particularmente os homens já que aquela diferença é especialmente acentuada para o sexo masculino, 
sobretudo no que respeita à mortalidade dos viúvos e dos divorciados. 
 
A análise das causas de mortalidade das mulheres consoante o estado matrimonial revela um outro 
aspecto desse efeito protector do casamento no que diz respeito à mortalidade. Com efeito, verifica-se que 
nas mulheres solteiras sobressaem as mortes por causas violentas ou por acidentes e, recentemente, por 
SIDA (no grupo etário dos 25-44 anos), ou o suicídio, a cirrose e o SIDA (no grupo de 45-64 anos). 
 
Compreendemos este 'efeito protector' se pensarmos que o casamento, instituição social que 
tradicionalmente define a transição para o estatuto de pessoa adulta, representa um modelo de realização 
pessoal e de integração social que se mantém preponderante nos nossos dias. 
 
No casamento está também contida uma dimensão de segurança, não só emocional, mas também 
financeira e social. 
 
Embora sejam cada vez mais frequentes, desde a segunda metade do século XX, as pessoas que vivem 
sós (solteiras, separadas/divorciadas, ou viúvas), a sociedade continua organizada com base na família 
como 'célula' da sociedade o que significa que no seu funcionamento quotidiano as pessoas sós vão 
deparar com maiores dificuldades (e riscos) na sua procura de combater a tendência ao isolamento. 
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3.2.4 – Mortalidade e geografia 
As taxas de mortalidade apresentam variações consoantes as regiões sendo interessante estudar as 
causas de morte a que se devem essas diferenças. Em grande medida, essas diferenças devem-se à 
concentração de grupos de população sócio-economicamente mais desfavorecidos. 
 
Pierre Chauvin (1998), numa revisão da bibliografia sobre a mortalidade, indica que na OCDE o nível de 
saúde de um país se relaciona mais com a distribuição da sua riqueza do que com o seu valor; a 
esperança de vida à nascença não está relacionada com o aumento do PNB, é significativamente maior 
nos países em que é menor a distância entre os extremos dos salários ganhos e amentou, entre 1975-
1985, de forma inversamente proporcional ao aumento da pobreza. 
 
Mas para além dos factores sócio-económicos, outros, mais directamente relacionados com a geografia, 
como seja a localização de determinadas indústrias e as condições climáticas, por exemplo, podem 
interferir na probabilidade de morrer. 
 
3.3 – Pobreza e saúde 
Pobreza é um conceito que se refere à indisponibilidade de recursos económicos e/ou recursos materiais 
necessários para se fazer face às exigências da vida quotidiana. 
 
Ser pobre é não dispor dos recursos (monetários) suficientes para poder organizar a vida com as 
condições mínimas de conforto material que tornam possível a procura da realização pessoal. A pobreza 
está grande parte das vezes associada à exclusão social no sentido em que dificulta, ou impossibilita, na 
prática, o acesso, aos principais recursos sociais de integração no sistema social (instrução, qualificação 
profissional e emprego estável). 
 
Obviamente, a noção de pobreza é relativa ao contexto sócio-económico em que as pessoas vivem. Daí 
que se distinga entre pobreza absoluta que corresponde à falta de meios de sobrevivência física em 
condições de dignidade humana, e pobreza relativa que é um conceito que se refere ao conforto médio 
da sociedade em que se vive. 
 
A pobreza pode ser uma situação episódica na vida de uma pessoa, resultado de razões circunstanciais 
(perda de emprego, ou situação de doença prolongada de um dos membros da família, por exemplo), mas 
é frequentemente crónica, isto é, constante ao longo de grandes períodos da vida, muitas vezes 
'transmitida' de pais para filhos. 
 
De acordo com as condições de vida em que as pessoas são socializadas  e com os valores e as práticas 
do seu grupo de pertença, as pessoas dos diferentes grupos da sociedade tendem a interpretar 
diferentemente a razão de ser daquilo que lhes acontece, a valorizar diversamente o que é mais ou menos 
importantes, a agir de formas distintas face a situações aparentemente equivalentes. 
 
3.3.1 – Pobreza, alimentação e saúde  
Clare Blackburn (1991) publicou um livro em que sintetiza os conhecimentos da sociologia inglesa que 
relacionam a pobreza com a saúde apresenta essa relação como sendo o resultado de processos 
fisiológicos, psicológicos e comportamentais. 
 
Entre os primeiros, tem lugar de destaque a alimentação dado que afecta particularmente o 
desenvolvimento das crianças e a saúde das mulheres grávidas e estabelece´ 
a relacionada com muitas doenças tais como as do aparelho circulatório e os cancros. 
 
Contrariamente à convicção frequentemente instalada nos profissionais de promoção da saúde, as 
famílias de baixo recursos gerem os seus recursos monetários de forma eficiente. Vários inquéritos de 
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população mostram, com efeito, que as pessoas têm consciência do essencial da informação relativa à 
relação da alimentação com a saúde. 
 
3.3.2 – Pobreza, habitação e saúde 
Ainda seguindo Clare Blackburn na sua revisão dos estudos que permitem relacionar a pobreza com a 
saúde, verifica-se que a pobreza também afecta as condições de habitação, estando demonstrado que a 
exposição à humidade e ao bolor tem um efeito directo no desenvolvimento de reacções alérgicas que 
explicam níveis mais elevados de infecções respiratórias, particularmente nas crianças. 
 
Os 'sem abrigo', pessoas que não dispõem de habitação, dormindo nas ruas ou nos albergues, são uma 
realidade ameaçadora da saúde, cada vez mais presente nas sociedades urbano-industriais. Segundo os 
estudos ingleses referidos, a vida em albergues ou em pensões aumenta as probabilidades de sofrer de 
doenças infecciosas e especialmente doenças do aparelho digestivo, bem como de acidentes. 
 
3.3.3 – Pobreza e saúde mental 
A pobreza afecta o bem-estar mental na medida em que, por u lado, contribui para uma maior frequência 
de aparecimento de problemas preocupantes (“stressantes”), como sejam a perda de emprego, a falta de 
habitação, as separações conjugais, os acidentes com crianças, por exemplo, e, por outro lado, 
acrescenta obstáculos à resolução das dificuldades do quotidiano, como sejam as exigências das crianças 
pequenas, o acompanhamento dos jovens em horário extra-escolar, os cuidados com as pessoas doentes 
ou com deficiências, etc. As pessoas de meios pobres atribuem muitas vezes a doenças às 
“preocupações”. 
 
 Blackburn define a saúde mental como algo que “está para além da ausência de sintomas de doença 
mental e que geralmente inclui os sentimentos subjectivos de bem-estar mental, sintomas de auto-
valorização e auto-estima, bem como a capacidade de desempenhar os papéis sociais e emocionais e 
desenvolver relações de convívio. 
 
Num estudo, hoje clássico, sobre a depressão, Brown e Harry (1978) verificaram que a depressão, mais 
frequente nas mulheres do que nos homens, apresenta uma forte relação com a vivência de situações  de 
“stress”, ou seja, acontecimentos de vida marcantes (ou significantes) do ponto de vista emocional, 
particularmente os que se referem a situações de perda: morte de uma pessoa querida, perda de emprego, 
separação conjugal, por exemplo. 
 
Numa revisão da literatura relativa à etiologia da saúde mental, Tousignant (1992) mostra que a 
associação entre pobreza e perturbações mentais é grandemente condicionada pelo facto de o espaço da 
pobreza dar lugar a uma exposição acrescida a acontecimentos críticos, recentes e antigos, a uma rede de 
suporte social inadequada, a conflitos psíquicos e a negligência familiar durante a infância, ao desemprego 
e a empregos precários. (Massé, 1995) 
 
3.3.4 – Pobreza e comportamentos de saúde/doença 
Do ponto de vista dos comportamentos de saúde (no sentido em que se referem à vida habitual do 
quotidiano, e não aos momentos em que a pessoa se sente doente), constata-se (Last, 1987) que as 
pessoas das classes mais baixas fumam mais, praticam menos desporto e recorrem menos aos serviços 
de cuidados da saúde em situação preventiva. 
 
3.3.5 – Explicações para as desigualdades em saúde 
Várias têm sido as hipóteses avançadas para explicar a associação entre pior saúde e baixos recursos 
económicos. O Black Report organizou-as em quatro teorias: 

3. A do artifício, 
4. A materialista 
5. A da selecção social 
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6. A cultural/comportamental. 
 
3.4 – Os estilos de vida 
As classes sociais referem-se às circunstâncias da vida económica e social dos grupos, distinguindo-os 
pelo seu nível de recursos económicos e culturais. 
Também o convívio social que tende a estabelecer-se entre pessoas de grupos sociais semelhantes (nos 
locais de trabalho, de habitação e de lazer), interage com as condições materiais para modelar estilos de 
vida diferentes de grupo social para grupo social. As pessoas dos diferentes grupos ou classes sociais 
desenvolvem atitudes e comportamentos que as distinguem, como grupo, umas das outras. 
 
Uma dimensão importante no pensamento sociológico sobre as classes sociais é o capital cultural, 
constituído pelos 'bens' não económicos (remuneração e outros bens materiais) mas que são 
reconhecidos pela sociedade como ligados ao estatuto da pessoa: nível de instrução (diploma) e 
conhecimentos em geral, estatuto da profissão, 'nome' da família de origem, conhecimentos entre os 
grupos influentes na sociedade, etc. A importância do conceito de capital cultural é que ele nos ajuda a 
perceber porque é que grupos sociais com capital económico semelhante (os professores e os operários 
qualificados, por exemplo) desenvolvem estilos de vida que em muitos aspectos se distinguem e os 
identificam. Com efeito, eles evoluem em diferentes meios culturais com escalas de valores que os 
orientam para práticas diferentes (de leitura, de lazer, de convívio com os amigos, etc). 
 
São essas diferentes maneiras de viver (e de ser) dentro de uma mesma sociedade que Bourdieu 
trabalhou no conceito de habitus e a que a sociologia da saúde se refere em termos de estilos de vida. 
Eles vão influenciar quer os comportamentos e atitudes das pessoas face à saúde e à doença, quer os 
indicadores de saúde, ou seja, o próprio estado de saúde. 
 
É no contexto da 'sub-cultura' ( sub-cultura é aqui utilizado no sentido de sub-sistema de uma sistema 
cultural mais amplo) do nosso grupo que se forjam as nossas ideias de saúde e doença, as crenças e os 
conhecimentos sobre o nosso corpo, as expectativas em relação ao futuro, etc. 
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4 – Vivências de saúde e de doença 
 

Já foi dito que o papel de doente como uma atribuição através da qual a sociedade legitima a posição 
social da pessoa desviante (ainda que não voluntariamente) em relação ao normal exercício das suas 
funções (capacidade para trabalhar e desenvolver as suas obrigações sociais), tal como foi 
conceptualizado numa perspectiva funcionalista por Parsons.  
Essa alteração do estado biológico em estado social supõe o reconhecimento da doença pela medicina e 
atribui à pessoa doente não apenas direitos mas também obrigações. Estar doente aos olhos da 
sociedade, é também colaborar com o trabalho do médico, é aceitar as suas prescrições e submeter-se a 
elas com o intuito da cura. 
 
Mas a perspectiva funcionalista, se tem o mérito de fornecer um modelo-tipo para a observação do 
funcionamento social, assente em 'tipos-ideais', está longe de dar conta da variedade e da complexidade 
da realidade. Com efeito, os estudos interaccionistas mostraram que existe uma variedade social grande 
de formas de adoecer e de reagir perante o sentir-se doente, ou seja, variedade do papel de doente. 
 
Tais posicionamento perante a saúde e a doença assentam num conjunto de conhecimentos socialmente 
partilhados – os sabres leigos ou saber popular – que modelam a compreensão da  saúde/doença através 
de significados (o sentido que se dá aos sintomas) e de símbolos (as linguagens da doença, ou as formas 
de delas falar, por exemplo), assim como modelam as atitudes e os comportamentos com que se reage às 
percepções da sua alteração. 
 
Todas as culturas se organizam face à doença através de um sistema de cuidados que revela a resposta 
que cada sociedade constrói face à angústia humana prante a morte e o sofrimento. 
Focaremos a 'imagem do corpo' como conceptualização aprendida em sociedade. O corpo de que não 
podemos dissociar-nos é no entanto vivido como sendo 'outro' embora um outro muito íntimo. Mas esse 
outro é por nós construído, nós sociedade e cultura que partilhamos valores, símbolos e rituais através dos 
quais interpretamos a experiência corporal e sobre ela comunicamos. 
 
O terceiro capítulo trata das representações sociais que se associam à saúde e à doença. Para além dos 
conhecimentos, das crenças, dos valores, das opiniões e das atitudes, a noção de representação social 
refere-se à organização mental que abarca essas dimensões mais ou menos colectivas do pensamento e 
que dá a ver as interacções que entre elas se estabelecem, funcionando como revelador mais integrado 
da cultura. 
 
A relação de cada pessoa com a sua própria saúde é grandemente tributária dos saberes populares, 
sistemas paralelos de interpretação e de cuidados que não se reduzem aos conhecimentos médicos mas 
se impõe como um saber autêntico, veicular da sua própria bagagem de crenças e de praticas. 
 
Afinal, a lógica do saber popular é a da procura de respostas para a experiência subjectiva da doença e do 
sofrimento, físico, psicológico e social, que ela comporta. Na medida dessa complexidade se distancia da 
lógica coerente e linear da medicina que procura a resposta para uma acontecimento patológico. 
 
No seu dia-a-dia, as pessoas vivem sem necessariamente pensar na saúde. É aliás isso que mostra a 
maior parte dos estudos: a maior parte das pessoas só pensa em saúde quando tem sintomas de doença. 
 
Finalmente, trataremos dos ´comportamentos de doença' que, mais uma vez, se referem aos discursos 
das pessoas entrevistadas e não às práticas reais (o que seria o caso se se observassem os 
comportamentos praticados na realidade). A expressão comportamentos de doença não deve além disso 
ser encarada como se apenas dissesse respeito a comportamentos. Na verdade, condensa-se nesta 
expressão tudo o que diz respeito ao pensamento, às atitudes e às acções das pessoas comuns face à 
doença. 
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4.1 – O contexto cultural da relação com a saúde e a doença 
Na sociedade ocidental moderna, o corpo é concebido como uma entidade objectiva, separada do 
pensamento e da emoção. Tal é a concepção subjacente à medicina, embora a visão biomédica restrita vá 
dando lugar a concepções que integram a psicogénese das doenças e os factores sócio-culturais. A 
segunda metade do século vinte descobre o 'iceberg clínico' (enorme proporção de casos de doença que 
não chegam à medicina) o que poe em causa a distinção entre pessoas saudáveis e pessoas doentes e 
orienta para a noção de pessoa em risco. A doença, afinal, está presente no espaço social, circula entre as 
pessoas e não é apanágio da clínica. 
 
Desenvolvem-se os estudos psico-sociais (o stress não apenas como realidade psicológica mas tendo 
relação com as condições sociais) e as abordagens do interaccionismo simbólico que trazem a noção de 
construção social para o palco da medicina, evidenciando a relatividade intrínseca da noção de doença. O 
papel de doente e de médico como forma estável do sistema social (descrito por Parsons) é substituído 
pela noção fluida de negociação dos papéis. 
 
Os estudos sobre as perspectivas leigas (ou subjectivas) sobre a doença vão progressivamente alargando 
o conceito de saúde/doença para o de resultante de três tipos de forças presentes na realidade: sistemas 
de significados, normas e poder. 
 
Falar do conceito de saúde/doença é, como vimos, falar do nosso entendimento da vida, é exprimir a 
nossa cultura com os seus valores e crenças sendo assim, percebemos que outras sociedades tenham 
diferentes noções se saúde/doença. 
 
Partilhamos formas de ser e de fazer que aprendemos com os nossos semelhantes e sobre as quais não 
nos interrogamos. Elas perecem-nos óbvias e levam-nos a avaliar como desadequadas as pessoas que a 
elas não se sujeitam. 
 
O contexto cultural influencia a nossa relação com a saúde e a doença. Na nossa sociedade, o 
desenvolvimento da ciência e a sua divulgação modificaram muitas das nossas percepções dos 
acontecimentos corporais, assim como influenciou a nossa forma de interpretar os sintomas, as nossas 
convicções sobre as causas, a avaliação que fazemos dos riscos envolvidos, etc. 
 
Os sintomas são cultualmente construídos de acordo coma etiqueta que a sociedade lhe atribui. O que 
numa cultura é encarado como doença depressiva – a tristeza, falta de energia, desinteresse pelas 
actividades e relacionamentos habituais -, poderá noutra ser considerado como uma atitude reprovável 
moralmente, uma falta de vontade ou de carácter. A pessoa que demonstra tal atitude será, na primeira 
sociedade, acarinhada e orientada para uma consulta médica; ela própria, considera-se doente, sem 
responsabilidade no que se passa consigo e actua como pessoa que necessita da ajuda dos outros. Na 
segunda sociedade, essa pessoa será criticada e incitada a auto-corrigir-se, tratada como preguiçosa; ela 
própria aceita essas críticas, recrimina-se por estar a agir de forma irresponsável e, provavelmente, 
procura um padre para se confessar e auto-punir. 
 
A antropologia descreveu vários casos de 'mortes mágicas' ou 'mortes sócio-culturais' em que as pessoas 
que acreditam que merecem morrer (porque violaram um tabu da sua sociedade) o que foram designadas 
para morrer (pelo feiticeiro da comunidade, por exemplo), morrem num curo espaço de tempo, 
aparentemente sem causas naturais. Segundo as tradições da sua cultura, não é só o próprio individuo 
que se crê condenado, mas todos os que o rodeiam partilham dessa profunda convicção. Trata-se de 
casos em que a morte social precede a morte biológica. 
 
Este tipo de episódios que Mauss explicou pela 'sugestão colectiva', são considerados por Hellman na 
categoria de respostas culturogénicas ao stress. Na realidade, a sugestão será o mecanismo social pelo 
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qual se pode considerar que a crença actua sobre a pessoa. No mecanismo do stress estará a explicação 
para a reacção fisiológica à interiorização dessa sugestão. 
 
A maior parte das reacções de stress são breves e não têm implicações a longo prazo. Mas o stress em 
níveis elevados ('dystress') – estímulos demasiado fortes ou exposições demasiado longas – pode 
provocar reacções patológicas e até a morte, pela incapacidade do organismo de reagir, resistindo ou 
adaptando-se, mas recuperando do stress vivido. 
 
A cultura, as características individuais (características físicas como a idade, deficiências genéticas, etc., 
e a personalidade, as experiências anteriores, etc.), o meio natural físico (condições climáticas, agentes 
de contaminação, etc) e o meio social (os papeis e estatuto social, o trabalho, as relações de 
convivialidade e suporte/apoio social, o estilo de vida), influenciam a resposta stress. A cultura pode 
proteger contra o stress, como pode, pelo contrário, favorecê-lo, provocando impactos negativos na saúde. 
 
4.2 – A imagem do corpo 
As questões da saúde e da doença estão intimamente ligadas com o corpo, onde, na verdade, se 
percepciona o mal-estar, mesmo, em grande parte dos casos, quando o consideramos de causa 
psicológica. Uma pessoa deprimida tem dificuldade em adormecer e tem insónia; noutra pessoa, as crises 
de ansiedade manifestam-se por palpitações e dores no coração; o stress provoca dores de cabeça; etc. 
Todos estes sintomas são objectivos, no sentido em que se manifestam “materialmente”e não são meras 
fantasias da imaginação. 
 
“A noção de imagem corporal tem sido usada para descrever todas as formas em que, consciente ou 
inconscientemente, os indivíduos conceptualizam e percepcionam o se corpo, consciente ou 
inconscientemente” (Hellman). Segundo este autor, os conceitos de imagem corporal dizem respeito a 
quatro grandes áreas de crenças: 

• A forma e o tamanho ideal do corpo incluindo o vestuário e os adereços – para além da realidade 
física, o corpo humano te, em odas as sociedades, uma realidade social. 

• As fronteiras do corpo, peles simbólicas – os limites da nossa identidade extravasam para além 
dos limites do nosso corpo como mostrou Hall que fala dos círculos concêntricos de espaço e 
distância, reconhecíveis pelas pessoas de uma mesma cultura. Hall escreveu a pensar na cultura 
americana, mas podemos aí perceber muitos dos “círculos invisíveis” que existem entre nós: 
     ««»» O da 'distância íntima' que só pode ser atravessado pelas pessoas que têm connosco 
uma relação de intimidade; 
     ««»» O da 'distância pessoal' que envolve menos intimidade mas ainda é uma zona de 
espaço pessoal; 
     ««»» O da 'distância social' em que se passam as relações profissionais impessoais e as 
interacções sociais ocasionais; 
     ««»» O da 'distância pública' ou seja aquela em que não tem lugar nenhuma interacção 
pessoal. 
Helman refere outras 'peles simbólicas' que nos separam dos outros: as paredes dos quartos e 
das casas, os caros, as cidades, a pertença a quaisquer grupos étnicos ou grupos sociais, etc. 

1. A estrutura interna do corpo – o interior do corpo humano é bem conhecido das profissões ligadas 
à medicina; sobre ele cada vez mais pessoas vão tendo noções mais exactas, quer pela sua 
instrução escolar, quer pela informação dos meios de comunicação, no entanto verifica-se que ele 
é frequentemente imaginado de forma fantasiosa. 

2. O funcionamento do corpo – as crenças sobre o funcionamento do corpo referem-se seja à 
actividade interna, seja ao efeito que nela têm a alimentação, o meio ambiente e outros factores 
exteriores, ou ainda aos produtos que o próprio corpo expele como as fezes. A urina e o sangue 
menstrual. Hellman sintetiza as teorias leigas sobre a fisiologia do corpo humano em: 
     ««»» Equilíbrio e desequilíbrio; 
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     ««»» Na medicina popular Latino-Americana, destaca-se a importância do equilíbrio entre 
“quente e frio” cujos efeitos no corpo se referem a um poder simbólico contido na maioria das 
substâncias entre as quais, nomeadamente os alimentos, as plantas e os medicamentos que 
podem causar excesso de calor ou frio no corpo, da mesma forma que podem curar esses 
exames, pela ingestão de substâncias de sinal contrário ao que provoca a doença. 

 
A medicina tradicional Chinesa encara a saúde como resultado do equilíbrio entre dois princípios cósmicos 
'yin' e 'yang'. 
São duas forças vitais, opostas, em equilíbrio contínuo, mutuamente complementares, cada uma delas 
contendo o embrião da outra e fluindo continuamente entre si. (Paz,1999) 
Na medicina tradicional chinesa, a dicotomia Ying-Yang é aplicada para explicar as funções fisiológicas do 
corpo humano, para descrever as alterações e disfunções das mesmas. 
 
O corpo visto num modelo de 'tubagem' – nas sociedades ocidentais é frequente que as pessoas 
recorram a imagens da tecnologia das canalizações para explicar a estrutura e o funcionamento do interior 
do corpo que é conceptualizado como conjunto de cavidades ocas (o estômago, por exemplo) ligadas 
entre si por tubos. 
 
O corpo como uma máquina – também é muito comum nas sociedades ocidentais a conceptualização 
do corpo como uma máquina, conceptualização a que os profissionais também recorrem quando dizem, 
por exemplo, 'o seu coração não está a carburar bem'. 
 
Existe portanto um corpo social que se sobrepõe ao corpo físico e que orienta as nossas percepções. Do 
ponto de vista sociológico, interessado no relacionamento entre as pessoas, o corpo é uma representação, 
um objecto construído. O que vemos não são corpos, vemos homens e mulheres, escreveu David le 
Breton Breton (1997) 
 
A sociologia do corpo começou com Simmel (Alemanha, 1858-1918) que, estudando as relações 
interpessoais e a sensorialidade nelas envolvida, nomeadamente as trocas de olhares, mostrou como o 
homem produz as qualidades do seu corpo na interacção com os outros e na imersão no campo simbólico. 
 
É com este corpo social, produto da vivência em sociedade, que apreendemos o mundo. É também 
através dele e da consciência que nos dá de nós próprios e dos outros, que percebemos e interpretamos 
as próprias sensações corporais. 
A resistência à dor foi outro dos temas que interessou a antropologia médica. São diferentes as reacções à 
dor o que, segundo Wolf (1977), não significa necessariamente diferente resistência, mas antes diferentes 
atitudes perante a dor demonstradas por vários grupos etnoculturais. Zborowski verificou, num hospital 
dos Estados Unidos, que os italianos e os judeus demonstram uma maior desinibição na expressão da 
sensação de dor do que os americanos (protestantes) que se expressam em privado, isolando-se para 
sofrer e tentando minimizar a dor aos olhos dos outros. 
 
4.3 – Representações sociais de saúde/doença 
Quando ouve ou pensa “saúde” ou pensa “saúde”, o que é que isso evoca em si? Que representa 
mentalmente, para si, saúde? Essa representação mental que cada pessoa tem não é apenas individual 
ma é, em grande parte, constituída por “mensagens” da cultura da sociedade em que vivemos, ou seja, 
representações sociais. As representações sociais referem-se precisamente a essas formas colectivas de 
entender a realidade, percepções, muitas vezes não conscientes, que moldam a nossa forma de pensar, 
de sentir e de reagir. 
 
Partindo dos trabalhos de Durkheim sobre as representações colectivas e dos resultados de Lévy-Bruhl 
sobre as sociedades tradicionais, Serge Moscovici (1961) trabalhou o conceito de representações sociais 
como uma realidade dinâmica de que o senso comum se apropria na sua actividade construtora da 
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realidade. A representação social age simultaneamente sobre o estímulo, cuja percepção modela, e sobre 
a resposta cuja direcção orienta. Para Moscovivi as representações sociais distinguem-se dos outros 
fenómenos cognitivos que com ela interagem – opiniões, atitudes e imagens – nomeadamente porque não 
se limitam a utilizar a informação mas a remodelam recriando-a. 
 

• A abordagem da saúde e da doença através da pesquisa das representações sociais foi 
desenvolvida por Claudine Herzlich em França, na década de sessenta. Ela fez aparecer as 
linhas de força em que se organiza a realidade da saúde/doença e o sentido que ela adquire para 
as pessoas de um grupo social (classes médias francesas). Nesse estudo a saúde e a doença 
aparecem como entidades distintas que reflectem o conflito entre o indivíduo e a sociedade. A 
saúde corresponde ao natural do indivíduo, definida quer como ausência de doença/de sintomas – 
a saúde no vazio, ou definição negativa de saúde – quer como estado positivo de bem-estar e de 
equilíbrio. A doença é percepcionada como sendo consequência da vida em sociedade. É a vida 
urbana, artificial, que, impregnando a pessoa de factores nocivos, desencadeia o estado de 
doença. A doença caracteriza-se não tanto pelos sintomas orgânicos como pelo comportamento 
de inactividade e suas consequências nas relações com os outros. Ou seja, estamos perante uma 
concepção de doença de génese exógena, próxima portanto da visão médica. 

 
Em 1969, Claudine Herzlich publicou um estudo hoje clássico, realizado em França, sobre as 
representações sociais da saúde na população geral. Descobre como a linguagem sobre a saúde e a 
doença é estruturada pela relação entre o indivíduo e a sociedade, verdadeiro quadro de referência da 
representação cuja elaboração assenta em três planos: 

• A própria experiência, 
• As noções que dela dão conta, 
• As normas de comportamento que dela derivam. 

 
J. Pierret (1984), a partir de uma pesquisa qualitativa que utilizou dados de uma grande amostra de mais 
de cem pessoas, operárias, empregadas, quadros médios e superiores, da região de Paris, elaborou uma 
tipologia das formas de saúde, construídas a partir do sentido que as pessoas interrogadas deram 
espontaneamente à noção de saúde. Organiza em quatro as formas de saúde: 

• Saúde-doença, a forma dominante em que a referência à doença se centra na noção de 
transgressão e regresso à norma; 

• Saúde-instrumento, em que a saúde é uma riqueza que se possui, um capital; o trabalho 
(conjuntamente com as crianças) é um elemento fundamental em torno dos quais se organiza a 
vida; 

• Saúde-produto, compreendida como sendo resultantes de comportamentos individuais, das 
condições de vida e do sistema social organiza a vida em torno do culto da saúde pessoal; 

• Saúde-instituições, minoritária e organizada em torno da política de cuidados, concebe a saúde 
como um meio de acesso directo à organização social. 

 
As classes trabalhadoras dão da saúde uma visão mais negativa (ausência de doença) e funcional 
(aptidão para trabalhar) do que as pessoas das classes médias em que a definição é mais positiva (bem-
estar) e expressiva, emocional (satisfação, felicidade, capacidade para lidar com o quotidiano). 
 
Mildred Blaxter (1998) – a definição mais comum de saúde foi a de estado de bem-estar psicológico e 
social. As pessoas que dão esta definição de saúde e as que definem saúde como ausência de doença 
eram as que sentiam e se encontravam saudáveis. 
As descrições de saúde como não tenho doença, foram mais frequentes quando as pessoas se referiam a 
outros do que quando falavam de si próprias. 
A saúde como comportamento, vida saudável refere-se ao tipo de respostas que definem as pessoas com 
saúde por aspectos ‘virtuosos’ do seu comportamento – ser não-fumador, não beber, fazer exercício, ser 
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vegetariano, etc. esta foi uma resposta típica dos jovens de todas as classes sociais e das pessoas das 
classes mais baixas. Entre os jovens foi também notória a identificação da saúde com a boa forma física. 
A saúde como energia, vitalidade combina a boa forma física com a energia – uma das palavras mais 
usadas, frequentemente combinada com vitalidade psico-social. Os homens utilizavam expressões do tipo: 
estar alerta, cheio de vida, acordar cedo, ter entusiasmo pelo trabalho, etc. Nas mulheres, embora este 
tipo de expressões também estivesse presente (fazer tudo facilmente, sentir-se capaz de conquistar o 
mundo, ter energia para estar com os outros, etc), o símbolo da energia era ‘ir direita para casa’, ‘limpar a 
casa de cima abaixo’. 
A saúde como relações sociais – uma diferença evidenciada entre homens e mulheres foi que estas 
últimas tinham uma muito maior tendência para descrever a própria saúde em termos do seu 
relacionamento com as outras pessoas. 
 
Michael Calnan (1983) afirma que, sobre a sua própria saúde, tanto as mulheres trabalhadoras como as 
de classe média, dão definições negativas e funcionais, embora, falando em abstracto, os termos usados 
pelas trabalhadoras sejam mais funcionais. 
 
A pesquisa de Backett (1990) foi realizada com casais – homens e mulheres da mesma família, na 
Escócia (a autora não dá muitos dados relativos à categorização social mas percebe-se que a amostra 
inclui sobretudo classes médias). Segundo este estudo, as pessoas encaram a saúde como algo que pode 
ser conquistado, mais do que como algo que se recebe hereditariamente; estes casais avaliam a sua 
saúde como melhor do que a dos seus próprios pais o que principalmente justificam pelas diferentes – 
melhores – condições de vida, maior informação e mais acessibilidade actuais. Ou seja, explicam os 
comportamentos de saúde em termos do contexto sócio-cultural. 
 
Representações sociais de doença 
A doença, como vimos, participa da relação do indivíduo com a sociedade a qual se concebe como 
actividade, participação, ou como inactividade, exclusão. No estudo de Claudine Herzlich que atrás 
referimos, sobre as representações sociais da saúde e da doença, a autora apresenta três concepções da 
doença (nas quais estão implícitos três modelos de comportamentos face a ela: 

• A doença destrutiva, 
• A doença libertadora, 
• A doença profissão, 

São as três formas de o indivíduo exprimir a sua relação com a doença. 
 
A doença destrutiva é uma concepção característica de pessoas fortemente implicadas e activas na 
sociedade, pessoas que valorizam a sua participação social, o seu papel, as suas responsabilidades. Para 
elas, o traço essencial da doença é a inactividade com as suas várias implicações de abandono dos 
papéis profissional e familiar, problemas financeiros e exclusão do grupo de relações, ou seja, dês-
socialização da pessoa doença. 
 
Claudine Herzlich encontrou uma segunda concepção de doença que descreve como a doença-
libertadora. Para certas pessoas, a doença significa libertação. A inactividade representa o alívio das 
responsabilidades, a permissão para as abandonar. A doença apaga o quotidiano, é o mundo do 
excepcional. Podem diferenciar-se duas concepções da doença libertadora. 

• Uma em que doença se apresenta como ruptura do ritmo quotidiano e das obrigações sociais, 
significando repouso. Esta concepção corresponde a doenças benignas, curtas, não dolorosas 
que, desprovidas de ameaça, representam uma paragem na existência do sujeito. 

• Outra, mais dramática, que engloba as doenças graves, a morte e a dor, é um fenómeno 
excepcional de significado mais intenso. Também aqui se dá a dês-socialização do sujeito mas 
neste caso ela é vivida como nova possibilidade de vida e de liberdade: possibilidade de 
actividades intelectuais pela dispensa das obrigações sociais, descoberta da carácter benéfico da 
solidão e, finalmente, descoberta dos privilégios de ser doente, nomeadamente o poder sobre os 
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outros e a tolerância desses outros face ao doente. 
 
A doença- profissão, nesta o doente tem uma função: lutar contra a doença o que se aprende, tal como 
acontece com as profissões. Esta concepção supõe uma aceitação da doença (o que não quer dizer que 
se a deseje); ela existe, não se pode negá-la. Desta aceitação da doença decorre o poder que o doente 
tem sobre ela: a pessoa adapta-se, de certa forma ‘ultrapassando-a’; a pessoa participa na sua cura para 
o que os factores psicológicos têm um papel preponderante. É nesta concepção que vão aparecer como 
mais importante os factores orgânicos (dor, cansaço, temperatura, são vigiados com pormenor) e os 
comportamentos de doente (recurso e colaboração com a medicina). 
 
Uma abordagem diferente das representações sociais da doença foi realizada por Susan Sontag (1993) 
que, em 1997, analisou a literatura sobre a doença e concluiu pelas imagens sinistras que a sociedade 
construiu, em torno, particularmente, da tuberculose e do cancro. Estas ideias sinistras que exprimem 
crenças, hoje quase abandonadas em relação à tuberculose, estão ainda presentes sob a forma de 
superstições em relação ao cancro. Elas contaminam as pessoas que sofrem de cancro e se 
envergonham da doença de que sofrem – doença incompreendida, revoltante, moralmente culpabilizadora 
da psicologia individual.  
 
A doença mental 
No conjunto das doenças, a doença mental representa uma dimensão da saúde/doença que é 
considerada à parte da doença física e até da ‘psicologia’. É frequente as pessoas aceitarem consultar um 
psicólogo e concordarem em que estão com problemas psicológicos; é até prestigiante consultar um 
psicanalista (embora ele seja, na maior parte das vezes, um psiquiatra); mas é habitualmente com 
relutância que as pessoas aceitam uma sugestão de ir a uma consulta de psiquiatria.”Eu não estou 
maluco!” é usualmente a primeira resposta. A doença mental, como explicou Devereux (1977), interfere 
muito profundamente com o sentimento de integridade porque atinge a imagem da pessoa naquilo que 
tem de mais pessoal – a sua consciência de si. A recusa de aceitar que se está perturbado é a recusa da 
hipótese da perda de controlo sobre si próprio. 
 
São as aculturas que definem o que é normal e o que não o é. Manifestações que, entre nós, configuram 
doença mental, ou seja, patologia a ser ‘corrigida’ pela medicina, são prestigiantes noutras culturas, 
elevando os indivíduos que as demonstram ao estatuto de sábio e feiticeiro capaz de comunicar com o 
além. 
 
Denise Jodelet (1995) estudou uma “colónia familiar”, em França, onde mais de 1000 homens com 
doença mental passaram a viver em famílias de acolhimento. Um longo estudo etnográfico levou-a a 
concluir por uma realidade de exclusão social desses doentes em relação a quem, apesar da inserção no 
espaço familiar, os habitantes estabelecem uma distância física, psíquica e social. 
 
4.4 – Saber popular/saber leigo 
O saber leigo refere-se à forma como as pessoas comuns compreendem, interpretam e actuam (em 
matéria de saúde e doença). O saber leigo não é o oposto do saber cientifico na medida em que muito do 
saber da ciência (da medicina, no caso que nos interessa) faz já parte (por via da instrução e da 
divulgação pelos meios de comunicação social, entre outros meios) do conhecimento das pessoas comuns 
que o utilizam nos seus raciocínios. 
 
O conceito de saber leigo refere-se ao mesmo sistema de conhecimentos que o de saber popular, 
expressão talvez mais de acordo com a disciplina antropológica. 
 
O saber popular é constituído pelos conhecimentos e crenças, com os símbolos e normas que lhes estão 
associados, resultantes da interpretação da experiência da vida que se foi acumulando ao longo das 
gerações. Falamos em interpretar a experiência para deixar claro que o que está em causa não é a 
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observação “objectiva” da realidade mas a compreensão que se tem do que se observa, à luz dos valores, 
das crenças e das próprias representações sociais. 
 
O saber popular é feito de conhecimentos muitas vezes contraditórios entre si que, na realidade, reflectem 
a complexidade da realidade física e social. São conhecimentos circunstanciais, relativos à vida em 
sociedade nas suas várias dimensões. 
 
Massé (1995) apresenta o saber popular de saúde e doença como um sub-sistema cultural com o seu 
corpus de conhecimentos e crenças, de atitudes e de ‘saber virtual’ (valores, símbolos, concepções e 
representações), organizado segundo uma lógica própria. 
Segundo este autor, a cultura popular, tal como a cultura erudita (conjunto de saberes sancionados pelos 
cientistas e pensadores de ma época) refere-se às produções intelectuais de um grupo humano mas, 
diferentemente da cultura erudita, refere-se também aos comportamentos e às práticas que exprimem a 
vida em sociedade. 
 
O que de fundamental distingue o saber popular do saber científico é que o saber popular engloba os 
significados, isto é, não se interessa apenas pelo conhecimento e informação mas procura o sentido e os 
significados que neles estão contidos. É por meio dessa tripla função de significação, interpretação e 
explicação que o saber popular dá sentido não só aos sintomas mas também aos acontecimentos, às 
circunstâncias, às terapias ou às instituições associadas à doença. 
 
A existência da doença (com a sua conotação de sofrimento que a liga ao domínio da infelicidade) 
convoca a necessidade de uma explicação, uma razão de ser que a integre na interpretação do sentido 
das coisas do mundo. Esse trabalho interpretativo que configura o universo simbólico, está na base do 
saber sobre a doença e dos sistemas de cuidados de saúde que se encontram em qualquer sociedade. 
 
O saber popular, na definição de Massé, é um saber prático no sentido em que responde à necessidade 
de dar sentido aos acontecimentos. Ele é um saber ‘ad hoc’ e acessível que obedece a lógica próprias que 
têm por função explicar as doenças, associando-as a crenças e outros elementos constitutivos do saber 
em função de considerações afectivas, da simples cronologia ou do sentido que têm num caso particular. 
É um saber natural no sentido em que representa as coisas como se fossem aspectos intrínsecos da 
realidade – ‘as coisas são o que são’. Não é um saber metódico pois comporta incoerências e 
contradições. 
 
A sociologia do conhecimento ensinou-nos a perceber a sociedade como uma realidade simultaneamente 
objectiva e subjectiva o que significa que o indivíduo existe ou se produz através das representações que 
ele próprio produz da realidade. A cultura é uma construção de universos simbólicos pela qual o homem 
legitima o mundo que constrói projectando na realidade os seus próprios significados. 
 
Quando abordámos o contexto cultural da saúde e da doença, como a definição da doença, ou as suas 
características diagnosticas, é profundamente influenciada pelo meio social e cultural. Como todos os 
fenómenos sociais, a doença é uma construção sócio-cultural. Da mesma forma, também os modelos 
populares de interpretação e de explicação da doença resultam do processo de construção sócio-cultural 
da busca de significados. Através deles, o saber popular procura explicar a existência da doença (mal-
estar ou doença-do-doente – illness), não se contentando com (os vazios deixados pela) a explicação bio-
fisiológica (patologia ou doença do medico – disease). 
 
Helman (1978) identificou na população inglesa um sistema de classificação popular que distingue entre 
as doenças “quentes” que são gripes e as doenças “frias” que são classificadas como resfriados e 
constipações. 
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Kleinman (1980) apresenta o conceito de ‘modelo explicativo da doença’ como o conjunto de crenças e 
concepções que procuram dar conta de uma determinada experiência pessoal de doença, explicando as 
suas causas e manifestações.  
 
Segundo Helman são quatro os modelos etiológicos populares, ou teorias explicativas das doenças pela 
origem das suas causas: 

• O mundo sobrenatural – os antepassados, os espíritos, as divindades (no nosso mundo actual, o 
castigo divino, ou a fatalidade, o destino); 

• O mundo social – a magia e a feitiçaria com os seus maus-olhados; nas sociedades modernas 
estas influências que têm base em relações sociais expressam-se sob a forma de conflitos 
sentimentais, de ciúme e de inveja; o stress adquire um papel primordial, como componente 
intrínseca do mundo urbano que dificulta as relações entre as pessoas; 

• O mundo natural – o clima, as fases da lua, ao astros em geral, mas também, os micróbios e os 
vírus, os poluentes ambientais, naturais (poléns) ou artificiais (aditivos químicos, fumo do tabaco, 
etc,) 

• O próprio doente – a vulnerabilidade, fragilidade do próprio doente, muitas vezes considerada 
hereditária, é muitas vezes invocada como causa do seu estado, como a atribuição de culpa pelo 
seu comportamento irresponsável (andar à chuva, por exemplo, mas também comer demais, 
fumar, conduzir sem cuidado). 

 
Também Berta Nunes (1997) na cultura rural que estudou, deparou com um aparelho causa/explicativo da 
doença que propõe vários níveis causais: 

• O natural – factores climáticos, desequilíbrios alimentares ou excessos higiénicos ou de trabalho; 
• O psicológico – emoções fortes; 
• O social – resultantes de conflitos, são eles o mau olhado, mal de inveja, feitiçaria, pragas e 

quebra de tabus; 
• O espiritual – almas de defuntos, ar de terra ou ar de defunto e castigo de Deus. 

 
 
Good e Delvecchio-Good (1992), falam da doença como uma realidade humana significante que está 
para além das manifestações diagnosticadas. Ela remete para uma ‘rede de significações ‘ que traduzem 
as cargas simbólicas que o indivíduo estabelece entre as suas experiências de vida e que dão um sentido 
à doença. Liga os símbolos da cultura com os valores veiculados pela sociedade e as emoções vividas 
pelo indivíduo, ou seja, permite ligar o simbólico ao afectivos e ao fisiológico, a experiência social à doença. 
 
Massé apresenta o estudo de Saillant – uma análise em profundidade das respostas sobre ‘o que causa o 
cancro’ faz aparecer uma rede semântica complexa com seis grandes categorias: 

• ‘mundo moderno’ – poluição, o stress, o ambiente, as intoxicações laborais ou alimentares e a 
omnipresença de varias doenças: 

• ‘acontecimentos da vida’ – amamentação, gravidez, abortamento, perda de emprego; 
• A úsura’ – que cria um terreno propício ao cancro e pode ter por base uma constituição física frágil, 

doenças, ou ‘rudes golpes’ que a vida dá; 
• A ‘fatalidade’ – devida ao destino, ao acaso ou à hereditariedade; 
• Os ‘hábitos de vida’ – tabagismo, álcool desleixo da saúde; 
• O ‘contágio’. 

 
Uma outra forma de expressão do saber popular são os ‘idiomas da doença’ ou as categorias diagnosticas 
populares. 
 
A influência da cultura na definição da doença e nos perfis diagnósticos manifesta-se pelo menos de três 
maneiras: 
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• A primeira – tem a ver com a existência, no interior de cada cultura, de doenças ou categorias 
diagnosticas populares que as enquadram; 

• A segunda – tem a ver com a definição, no interior dos dicionários diagnosticas da própria 
medicina oficial, de problemas de saúde que assentam em valores e ideologias não reconhecidas 
‘à priori’. 

• A terceira – a certas doenças de fundamentos biológicos incontestáveis são atribuídos pela 
população significados que vão muito para além da sua simples dimensão biológica. Essas 
doenças, como o cancro e o sida, transformam-se em metáforas e símbolos do mal-estar da 
civilização. (Massé) 

 
Algumas categorias de diagnósticos populares são próximas das dos diagnósticos médicos, tanto do ponto 
de vista dos sintomas como do da etiologia. 
Blumhagen (1980) verificou que a ‘hipertensão’ e a ‘tensão alta’ são realidades distintas na cultura popular 
dos Negros Americanos: a primeira é associada a factores emotivos e a stress psicológico, enquanto que 
a segunda se refere à concepção médica da doença – o que leva a que quando não se sentem tensos, 
embora sofram de hipertensão, os doentes não tomem a medicação. 
 
A psiquiatria transcultural documentou vários sindromas culturalmente condicionados como o ‘susto’ na 
América Latina (o medo de que o espírito abandone o corpo durante o sono e não volte a reintegrar 
ficando a alma cativa dos espíritos guardiões do universo), os ‘ataques de nervos’ nos Porto-Riquenhos 
(tremuras, calor e pressão no peito, com dificuldades em mexer os membros; usualmente relacionado com 
situações de forte tensão familiar) o ‘amok’ na Malásia (uma actuação súbita de ataques violentos contra 
pessoas, animais e objectos), etc. 
 
4.5 – Comportamentos de saúde 
Os comportamentos destinados a promover a saúde são diversos em culturas distantes da nossa, mas 
não devem, por isso, deixar de ser reconhecidos como tais. 
 
 
Para nós, socializados na cultura ocidental moderna, parece-nos óbvio que os cientistas afirmam que 
determinado comportamento é bom para a saúde, isso corresponde à verdade e não é apenas “uma 
crença qualquer”. 
 
A sociologia tem pesquisado a relação que as pessoas mantêm com a saúde/doença através de inquéritos 
que interrogam sobre as práticas consideradas saudáveis, práticas sobre as quais a população está 
genericamente informada através das muitas campanhas de informação e de educação para a saúde – 
usualmente são pesquisadas as práticas de alimentação, de exercício físico, de consumo de tabaco e de 
álcool. Neste tipo de estudos o que está em causa não é saber em que medida, de facto, as pessoas 
praticam esses comportamentos. Os estudos sobre as vivências da saúde procuram perceber qual é a 
imagem íntima que as pessoas têm da sua relação com a saúde, isto é, como pensam, como vivenciam 
aquilo que se passa nas suas vidas em relação com a saúde. 
 
No seu estudo sobre as representações sociais da saúde e da doença Claudine Herzlich identificou um 
‘paradigma higiénico: uma atitude comportamental de prevenção da doença que consiste em pôr em 
prática uma série de normas como sejam a higiene corporal metódica, o exercício em ginásio, etc. ou seja, 
luta-se contra a doença, que tem origem na artificialidade da vida (o modo de vida urbano, pouco salutar), 
por meio de atitudes, também elas, artificiais (aprendidas expressamente). 
 
O saber popular (ou saber leigo) não aceita passivamente os conhecimentos que recebe do saber médico, 
antes os adapta ou ignora, podendo até rejeitá-los. Isso mesmo é o que têm constatado os estudos sobre 
as causas a que as pessoas atribuem as doenças. 
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No estudo de Blaxter (1983) pode concluir-se que o entendimento leigo do modelo causal da doença é 
claramente social: por detrás da causa próxima da doença existe uma causa longínqua que reside nos 
factores do ambiente físico mas também nos do ambiente social (o que já nos apareceu nas 
representações sociais de saúde/doença trazidas à luz por Herzlich. 
 
Na perspectiva leiga, entre saúde e doença, não obedece a uma lógica de continuidade do tipo: mais 
saúde, menos doença. A saúde é algo que existe, que faz parte da pessoa, sobre que não se pensa. 
Não é o que fazemos que nos faz ficar doentes. A doença ‘apanha-se’. As ideias sobre as causas das 
doenças tendem a dar mais ênfase aos factores biológicos do que aos comportamentais. (Calnan, 1987). 
 
O senso comum pactua com a informação mas adapta-a aos conhecimentos práticos, relativizando-lhes a 
importância: estará de acordo com ela na teoria (dificilmente a rejeita de forma declarada, até porque a 
prova não se pode tirar – “sabe-se lá, quem tem cancro, porque é que o teve?”). 
 
4.6 – Comportamentos de doença 
Os “comportamentos de doença” referem-se, grosso modo, às atitudes e práticas das pessoas em 
resposta ou reacção ao facto de se sentirem ou de se saberem doentes (nem todas as doenças se sentem; 
muitas delas são assintomáticas ou ‘silenciosas’, sendo descobertas por exames médicos).  
O conceito de ‘comportamentos de doença’ inclui tudo o que respeita ao processo de compreensão e de 
reacção à doença, ou seja, à acção que a pessoa desenvolve quando se confronta com a eventualidade 
de uma doença – os processos de decisão sobre as acções e as acções que toma, mas também o 
processo de compreensão da doença e os saberes que o sustentam. 
 
4.6.1 – O mal-estar e a patologia 
Disease é a “doença do médico”, o processo patológico que se passa nos órgãos ou no seu 
funcionamento, que a medicina procura diagnosticar e curar. 
 
 
Illness é a “doença do doente” – refere-se ao mal-estar tal como é percebido pela própria pessoa e pelas 
pessoas que a rodeiam; é o “estou doente”, “sinto-me doente”. É a doença que nos incomoda e nos 
impõem limitações. Corresponde à experiência subjectiva tal como a sentimos, como a interpretamos, 
como a explicamos. 
É a doença vivida, a forma como se transforma em experiência e em comportamento. Illness refere-se à 
experiência interpessoal e ao significado percebido da doença-patologia na medida em que inclui a 
comunicação e a interacção no contexto da família e dos próximos; é a doença percebida pelos outros (ou 
significada para eles) através do nosso comportamento, da mímica que exprime dor, das posições 
corporais, das queixas verbais, etc. inclui as reacções da pessoa doente e dos membros da sua família ou 
do seu grupo de relações; como percebem, vivem com a doença e respondem aos sintomas e à 
incapacidade. (Kleinman, 1988) 
  
A disease, doença-patologia e a illness, doença mal-estar nem sempre coincidem. Pode haver doença-
patologia sem que o indivíduo tenha consciência de estar doente, sem se sentir mal, sem ter consciência 
do processo que se está a passar, patológico, no interior do seu organismo. 
Mas pode também haver doença mal-estar sem que haja doença biológica ou fisiológica – é o caso dos 
sintomas sentidos por muitas pessoas hipocondríacas (ou com a mania das doenças) e por pessoas com 
sintomas de doenças ainda não diagnosticadas (muitas vezes de difícil e longo processo de diagnóstico). 
 
A doença mal-estar (illness) enquanto experiência da doença, é sempre uma construção cultural. Como 
nota Kleinman, a doença-patologia também pode envolver factores psicológicos e culturais quer a nível 
das causas, quer da evolução; na doença psíquica, eles são aliás a própria matéria da doença. 
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Sem mal-estar (illness), a doença (disease) não tem significado. Sem ser situada num contexto de 
significado, não há fundamento para as opções em matéria de reacção à doença (ir ao médico ou 
consultar um vidente depende da interpretação que se faz do que se sente no corpo ou na mente). 
 
4.6.2 – A decisão de recorrer à medicina 
A experiência de se “sentir doente” é distinta da de se aceitar que se “está doente”. Esta última 
corresponde ao processo de reconhecer como sintoma de doença as transformações que se apercebem 
no corpo (ou na mente) e de aceitar que essa doença que se reconhece justifica o recurso à medicina e ao 
papel de doente. 
  
Sendo a medicina a instituição social que legitima o estar doente, a construção do papel de doente passa 
por essa etapa de recurso aos seus serviços. O que se verifica na realidade é que muitas “doenças” 
existem sem que a medicina delas tome conhecimento, isto é, sem que as pessoas se sentem doentes 
recorram aos serviços de cuidados médicos e se declarem doentes perante a sociedade. 
 
Os estudos de prevalência de morbilidade indicam que muitos estados de mal-estar/doença não chegam 
ao conhecimento clínico, fenómeno que recebeu a designação de iceberg da doença. Só uma minoria, 
cerca de vinte a trinta por cento dos sintomas de doença são referidos à medicina (Helman). 
 
A decisão de procurar um médico tem por base a interpretação que a pessoa faz dos sintomas que sente. 
Ou seja, essa decisão não corresponde apenas aos aspectos bio-fisiológicos dos sintomas mas ao 
significado que eles têm para elas. 
 
O processo de reconhecer os sintomas como sinal de um processo patológico novo ou que se agravou, 
pode demorar um tempo considerável. Antes de decidir procurar ajuda para o seu problema, a pessoa tem 
de ter tomado consciência de que “há um problema”, isto é, de que qualquer coisa está mal. 
  
Nos seus estudos sobre o recurso à medicina ou “o acesso ao papel de doente”, Zola (1973) identificou 
alguns factores, gatilhos, que, na sociedade americana, contribuem para essa decisão de procurar o 
médico. A ocorrência de uma crise interpessoal, como seja por exemplo, a morte de uma pessoa próxima, 
ou uma separação, pode motivar uma sensibilidade maior para sintomas a que a pessoa não dava 
importância. 
  
Um outro factor que motiva a decisão de procurar uma consulta médica é o facto de o sintoma (começar a) 
interferir com a vida social, como, por exemplo, os acessos de tosse que obrigam o professor a 
interromper as aulas. A interferência do sintoma com a actividade física (impossibilitar a prática de 
desporto, por exemplo) também faz parte das razões para se ir ao médico. 
 
Zola fala na temporalização da sintomatologia no sentido em que a pessoa se dá uma meta temporal 
do tipo “se isto não passar até 2ª feira, vou ao médico”. Este estudo evidencia como a procura do médico 
não é um processo linear de reacção à manifestação dos sintomas mas é um processo social. 
 
Existe um outro tipo de des-coincidência entre a doença do médico e a doença do doente para além deste 
tipo de situação que temos vindo a analisar e que remete para a não-identificação da doença como 
“verdadeira doença” pelo doente. Ao contrário, em muitos casos acontece o doente ter queixas que do 
ponto de vista do médico são incompreensíveis. Clinicamente a pessoa não tem nada que justifique um 
diagnóstico de doença e no entanto sofre e queixa-se de mal-estar indeterminado ou de dores localizadas.  
Consideradas hoje em dia pela medicina “queixas psicossomáticas”, elas são frequentemente medicadas 
com medicamentos calmantes ou ansiolíticos, estando na base de muitos casos de auto-medicação 
continuada. 
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Situações semelhantes ocorrem entre as pessoas que subitamente se encontram no desemprego (ainda 
que, em muitos casos, sem dificuldades económicas). Podemos admitir que a “doença subjectiva” se 
desenvolve entre estas pessoas pelo seu desenraizamento do seu mundo habitual. 
Mas acontece que a perda da auto-estima, nestes caos “colectivos”, se deve aos factores sociais e 
culturais (o valor do trabalho e o prestigio a ele associado) e não a qualquer processo meramente pessoal, 
com génese bioquímica (depressão endógena) ou interpessoal (perda de uma relação privilegiada, por 
exemplo). 
 
4.6.3 – Comportamentos de doente 
A consulta médica não passa de uma etapa do processo de lidar com o mal-estar. Este começa a 
consciência de mudanças na forma de sentir o corpo (ou de sentir a realidade exterior, no caso da doença 
mental), mudanças que são habitualmente comentadas com as pessoas da família e com outras das 
relações próximas. 
 
Sozinha ou em relação com os seus próximos, a pessoa que se sente doente recorre aos conteúdos do 
saber popular para dar ordem e sentido aos sintomas. Relaciona acontecimentos e circunstancias e 
estabelece relações entre eventos presentes e passados, próprios e de pessoas conhecidas, 
interpretando-os à luz da sua visão sobre a existência, a natureza humana e a vida em sociedade. 
 
Tornar-se doente não é uma experiência unicamente individual, mas está fortemente dependente das 
interpretações dos outros, consoante as normas e as convenções que regem o processo de doença. 
Assenta, em grande parte, na avaliação dos outros sobre os sintomas e sobre o contexto em que eles se 
apresentam. Freidson considera que o comportamento na doença é grandemente condicionado pelo que 
chamou o sistema leigo de referência. 
A decisão de recurso à medicina em caso de doença aparece assim como uma etapa avançada da 
estratégia profana de lidar com os sintomas. Recorre-se ao médico quando se instala a dúvida 
relativamente ao auto-diagnóstico e à capacidade para lhe responder mediante os auto-cuidados. 
 
Os modelos explicativos da doença não são uma construção acabada e rígida. Pelo contrário, eles são 
dinâmicos e vão integrando novos conhecimentos resultantes de informações e de experiências. Vão 
sendo modificados à medida que novas conversas propõem pontos de vista alternativos. No entanto, o 
essencial da convicção inicial tende a manter-se ao longo do tempo, embora integrando novos elementos, 
nomeadamente da linguagem médica, à medida que a situação evolui em contacto com a medicina. 
 
Na relação paciente-médico, acentua Kleinman, está em jogo como que uma negociação entre as 
explicações do doente e as do médico. Em geral, os modelos explicativos populares são pouco articulados 
e consistentes, até internamente contraditórios. Mas são comparáveis aos modelos clínicos uma vez que 
lidam com a origem e o aparecimento dos sintomas, a própria sintomatologia, a evolução e a gravidade da 
doença e o tratamento. 
 
Como lembra Cassell (1997), as pessoas têm personalidade e carácter, têm um passado, experiências de 
vida anteriores, laços familiares, origens culturais, papéis sociais, comportamentos habituais, redes de 
relações, visões sobre o mundo; têm também um corpo e têm expectativas de futuro. É com tudo isso que 
tomam consciência do que lhes acontece e todas essas facetas de si se incluem na sua reacção à doença 
e ao tratamento. 
  
A distância ou até, em alguns casos, oposição entre a lógica leiga ou popular da interpretação da doença e 
a lógica profissional, designadamente a médica, aparece com clareza no estudo das estratégias 
paradoxais dos doentes (Fainzang, 1997). Elas referem-se à distância aparente que pode existir entre a 
percepção que se tem da sua doença e os comportamentos que se adopta para lhe fazer face. Há casos 
em que a lógica interpretativa do paciente motiva um comportamento incoerente com a lógica terapêutica 
pois que após consultar um médico o doente não se submete ao tratamento que ele propõe uma vez que a 
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seu ver o tratamento não se adequa segundo ele, àquilo de que sofre. O comportamento terapêutico em si 
mesmo – a ida à consulta – pode responder a objectivos sociais que se sobrepõem aos objectivos 
terapêuticos. 
 
Em função dos seus (e dos das pessoas que lhe estão próximas) modelos explicativos da doença, as 
pessoas sentem necessidade de reformular o que o médico lhes explica sobre a “sua” doença. Esses 
modelos de compreensão da doença assentam em diferentes noções sobre o interior do corpo e sobre o 
seu funcionamento: as pessoas comuns e os profissionais da medicina não usam as mesmas referências 
para falar sobre o corpo e sobre o que nele se passa o que provoca mal-entendidos na comunicação 
médico-doente e pode orientar o doente para uma percepção errónea do mecanismo pelo qual actua o 
medicamento que lhe foi receitado. 
 
A cultura popular é uma cultura viva e vivida, em permanente reconstrução e feita de práticas concretas 
que se ligam à prevenção da doença, assim como respeitam aos comportamentos de doente. Ela integra 
conhecimentos da medicina nas explicações que se ligam aos significados do adoecer, assim como utiliza 
medicamentos (não receitados) a par de componentes tradicionais (“mezinhas” e outras receitas) e de 
terapêuticas “alternativas” (as “outras medicinas”, alternativas ou complementares por relação à medicina 
alopática oficialmente reconhecida como a “arte de curar”).  
Os comportamentos de doente que, como já vimos, podem parecer paradoxais, revelam a sua coerência 
quando encarados à luz desse saber feito de tradição, de experiência, de representações sociais e de 
valores. São eles que sustentam as opções que individualmente cada indivíduo vai fazer. 
 
4.6.4 – O recurso ao sector alternativo 
A forma de pensar e agir em saúde/doença não se circunscreve ao domínio da medicina e das relações 
que a população com ela mantém. Os processos pelos quais as pessoas se relacionam com a sua saúde 
englobam, para além do saber popular e da medicina oficial (onde se incluem as outras profissões 
actuantes no seu campo), o sector alternativo. Kleiman (1988) desenvolveu esta abordagem do sistema 
de cuidados de saúde como integrando complementarmente esses três sectores a que os indivíduos 
fazem apelo. Cada um deles possui modelos de compreensão da doença, quadros diagnósticos e 
esquemas terapêuticos próprios. 
 
O sector alternativo é a designação que compreende os cuidados de saúde vulgarmente conhecidos por 
“medicinas doces” ou “paralelas”, dispensados por terapeutas com formação especializada – em que se 
incluem a homeopatia, acupunctura, fitoterapia, naturopatia, osteopatia, etc. – e outros terapeutas que 
recorrem a abordagens variadas, espirituais e divinatórias, ou puramente técnicas, na sua generalidade 
apelidados de curandeiros. 
 
As medicinas doces focam a sua atenção na manutenção do bem-estar e na prevenção da doença, 
recorrendo a uma abordagem holística que encara o indivíduo na sua globalidade física e mental situada 
em contextos sociais. Essa é com efeito a razão da sua crescente procura – os utentes apreciam 
sobretudo a relação personalizada que se estabelece entre terapeuta e utente, uma atitude de escuta que 
sentem como respeitadora dos seus interesses como um todo. 
 
A maioria dos utentes das medicinas doces também utiliza a medicina oficial (Saks, 1998). O utente sabe 
o que espera de cada um dos profissionais e aconselha-se com as pessoas do seu meio sobre as 
competências demonstradas no tratamento de outros casos de outras pessoas. (Sharma, 1990) 
 
Como salienta Kleinman (1980), é o sector popular que funciona como origem principal e imediata dos 
cuidados. É a ele que as pessoas recorrem até ao momento da primeira consulta com um profissional, 
médico ou alternativo; é a ele que regressam depois de saírem do consultório; e é nele que vão avaliar os 
resultados e decidir prosseguir. 
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4.6.5 – A doença crónica 
Durante a segunda metade do século XX aumentou a importância das doenças crónicas ou seja, doenças 
que a medicina é incompetente para curar e que exigem, em vez do “tratamento”, um trabalho de controlo 
permanente ao longo da vida. A cronicidade da doença tem implicações aos níveis da relação do doente 
com a medicina – os profissionais e as instituições – e da própria vida social do doente, pelos impactos 
que tem na vida quotidiana. 
 
As doenças crónicas são variadas nas suas implicações, podendo ser doenças assintomáticas na maior 
parte do tempo e que não exigem cuidados terapêuticos fora dos períodos em que se manifestam, ou 
doenças que embora exijam alguma atenção e cuidados especiais no quotidiano não provocam qualquer 
tipo de sensação física desagradável ou incapacitante (a diabetes, por exemplo); podem exigir cuidados 
regulares que a própria pessoa executa (a injecção de insulina, por exemplo), mas também podem 
implicar dependência (como no caso dos doentes renais com necessidade de diálise). 
 
A doença crónica representa uma interrupção biográfica (Bury, 1982) na medida em que não interfere só 
com o corpo físico mas perturba, a vários níveis, a trajectória individual da vida como um todo, envolvendo 
alterações na situação de vida e nas relações sociais. 
Segundo Bury a declaração de uma doença crónica resulta de dois tipos de preocupações: 

• As relativas às consequências nos aspectos práticos da vida (trabalho, rotinas domésticas, 
cuidados de saúde, etc); 

• AS que se ligam às significações da doença no imaginário social (conotações simbólicas e 
metafóricas). 

 
A “carreira” do doente vai conduzi-lo a uma remodelação do eu (Bury, 1997) em que o objectivo é ser 
capaz de viver uma vida tão “normal” quanto possível e manter uma identidade “normal”, numa situação de 
vida em que a incerteza – da evolução da doença, como das suas manifestações – domina.  
Os estudos que investigam as vivências da doença crónica dão conta de que elas são biográficas no 
sentido em que os diferentes acontecimentos da doença se integram com coerência nas histórias de vida 
dos doentes. Aí se entrelaçam as causas percebidas da doença mas, mais do que isso, se refazem os 
significados do adoecer. Constituem narrativas que constroem significados numa tentativa de 
reconstituição e reparação das rupturas entre o corpo, o eu e o mundo (Williams, 1984). 
 
Herzlich e Pierret (1984) o doente crónico pode escapar à autoridade absoluta do médico ganhando uma 
certa independência. Para além dos períodos em que está hospitalizado, ele mantém uma vida familiar e 
social e, muitas vezes, trabalha. Escapa assim ao controlo contínuo do médico, próprio da doença aguda, 
embora lhe seja necessário assumir o seu próprio tratamento, por vezes complexo. O doente deixa de ser 
uma pessoa «cuidada por outros» para se tornar num «cuidador», um cuidador de si próprio, um «auto-
cuidador» 
  
Baszanger (1986) defende que a negociação é um dos principais meios para conseguir recompor, 
mantendo-a, uma certa ordem social. Negociação das regras e dos papeis que reinam em cada esfera, e 
negociação iniciada pelo doente-actor. 
 
O trabalho médico não se faz “no” doente mas “com” o doente e nessa organização de trabalho se jogam 
as estratégias de negociação. 
Os critérios do doente são sociais: manter a sua vida o mais normal possível, enquanto que os do médico 
são bio-fisiológicos: controlar o melhor possível a evolução da doença. As interacções, que se prolongam 
no tempo, entre doente e médico vão negociar, acada momento, a definição conveniente da situação. 
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4.6.6 – Os novos actores da saúde/doença 
Na saúde e na doença, particularmente com o advento e permanência das doenças crónicas, os pacientes 
passaram a assumir-se como actores co-responsáveis pelos cuidados e interferindo quer na definição da 
relação com a medicina quer na modificação da atitude social face à doença e à incapacidade. 
 
Proliferam os grupos de auto-ajuda entre pessoas com doenças crónicas que partilham saberes, 
comunicam experiências e se apoiam mutuamente nas vivências emocionais e nas necessidades de 
informação e orientação entre os recursos disponíveis. 
 
Katz e Bender (1976) sugerem que os grupos podem ser classificados em auto-centrados e hetero-
centrados consoante a sua preocupação principal é criar uma oportunidade para que os seus membros 
partilhem os problemas e sentimentos pessoais, ou é actuarem como grupo de pressão que representa as 
necessidades de todas as pessoas abrangidas por uma mesma condição. 
 
Pertencer ao grupo de doentes é quebrar o isolamento social que caracterizava o doente na família ou no 
hospital. Através do grupo, os doentes confirmam-se na posição de auto-cuidadores responsáveis, 
reforçam a capacidade de controlo do seu próprio estado e afirmam uma identidade positiva. 
 
Estes grupos e associações são verdadeiros novos actores que tomam a palavra no espaço público 
promovendo uma imagem positiva, nomeadamente no caso das doenças mais estigmatizadas (o sida, a  

epilepsia, etc.) 
 


