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RESUMO

O presente artigo aborda aspectos que contribuem para compreensão da experiência vivenciada pelo portador
da deficiência renal crônica, devido aos aspectos impositivos do tratamento hemodialítico, dos sintomas,
enfim, da nova realidade a partir do diagnóstico. Estes aspectos ganharam relevo durante a experiência
etnográfica em uma clínica de hemodiálise, que contou com as perspectivas antropológica e fenomenológica
como ferramentas para interpretação das experiências percebidas, observadas e narradas.
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ABSTRACT

This article discusses aspects that contribute to the understanding of the situation experienced by patients of
chronic renal failure due to impositions aspects of hemodialysis, the short, symptoms of the new reality after
diagnosis. These issues gained prominence during the ethnographic experience in a hemodialysis clinic, which
featured the anthropological and phenomenological perspectives as tools for interpretation of experiences
perceived, observed and narrated.
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INTRODUÇÃO

No tratamento hemodialítico, a dependência gerada em relação à tecnologia (a máquina) suscita
acionamentos distintos entre corpo-objeto e corpo-pessoa. Alguns trabalhos, especialmente na área de
psicologia e enfermagem[2], já deram e dão conta de analisar a rotina, a dieta, o impacto da doença e da
instituição, a intervenção psicológica no tratamento entre outros fatores que compõem o universo em
questão.

A ética biomédica sinaliza para a explicação pormenorizada dos procedimentos relativos ao tratamento que,
por ser de longo prazo e caráter multidisciplinar, promove um processo educacional em relação ao corpo
renal, os tratamentos de terapia renal substitutiva, nutrição e psicologia aplicada ao quadro. Os
conhecimentos adquiridos durante a vivência com o tratamento e outros renais, promovem mudanças, que
podem ser desde percepção corporal à percepção social[3].

Chamo de percepção corporal, o processo que possibilita nítida mudança entre como percebiam seus corpos e
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sua organização interna, referente a órgãos e sistemas; a percepção de que eles também são seus corpos,
que a maneira como se comportam, seus humores, tensões, hábitos de higiene, de alimentação, rotinas de
sono e atividades interferem diretamente no funcionamento do organismo; compreensão da importância e
conhecimento do que ingerem em relação à pirâmide alimentar e as limitações e necessidades que o estado
renal impõe. Uma série de informações que vão sendo absorvidas, seguidas ou não, mas que inevitavelmente
fazem parte de um ethos específico, a educação renal. Esta torna-se manifesta pela visão de mundo que
corporificam nos discursos e comportamentos.[4]

Muitos incorporam um volume significativo de informações sobre o corpo humano em relação ao equipamento
de hemodiálise. A percepção de corpo humano, enquanto máquina, foi encontrada na clínica, tanto entre
profissionais como entre usuários. Mais uma vez a relação de complementariedade se dá, possivelmente em
ponto ápice na pesquisa, entre natureza e cultura: um indivíduo ligado à máquina para viver melhor ou
somente viver. Le Breton (2011) não absorve a ideia do corpo enquanto uma máquina, dado seu caráter de
carne e atributos como prazer, dor e riscos assumidos pela morte e simbolismo social. (p. 399).

A máquina de hemodiálise é considerada símbolo de vida para uns, de obrigação e dificuldades para outros,
há aqueles que nada veem ou conseguem expressar sobre algum simbolismo inerente a ela, mas o que a
maioria concorda é com o seu caráter ambíguo. Prolonga e proporciona vida, mas também acarreta dores,
impõe limites. Para os profissionais é expressão de poder, da eficácia da tecnologia, já para os usuários ela
significa sobretudo vida. Eles interpretam e exploram sua relação com a máquina a partir de suas
experiências particulares, o que mudou, o que alterou depois de ter iniciado o tratamento, as reações, o alívio
que ela promove; a constatação de sua dependência da máquina para garantia do seu bem estar físico. Noto
aqui seu caráter de símbolo dominante (TURNER, 2005), dada a polissemia e multivocalidade que assume no
contexto do tratamento:

“Tenho que vir pra cá, então peço a Deus que me dê coragem e paciência. A máquina me dá possibilidade de
viver mais um pouco. Então ela é boa, ela é meu rim que presta. Me tornei mais corajosa, enfrentando coisas
que achava que eu nunca ia aguentar. Até quando eu não sei, só sei que o tempo que for vai ser o melhor pra
mim.” Silma, 27 anos, espírita, a 6 meses em hemodiálise.

CÃIBRA

Um dos efeitos negativos mais frequentes do tratamento, segundo os entrevistados, é a cãibra. Isso acontece
ou porque se retira líquido demais do organismo (ultrafiltração) ou devido às elevadas taxas de
anti-hipertensivos no corpo, ou, ainda, por causa do desequilíbrio dos eletrólitos, como a falta de potássio. No
entanto, elas acontecem inesperadamente e em níveis de intensidade que variam desde leves “esticadas” do
músculo que a sofre, amenizando em poucos minutos, a fortes “esticadas e entorcidas” que deixam o músculo
dolorido por vários dias.

Enquanto conversava com um entrevistado ligado à máquina, observei um rapaz que massageava a perna
direita e sentia-se muito incomodado, estava pálido, no decorrer da conversa não hesitei em observar
novamente o rapaz e vi que chamou um enfermeiro, recebendo acompanhamento e medicamento por alguns
minutos. O encontrei na sua sessão seguinte, apresentei-me e contei que havia percebido que ele não
passara bem da última vez, questionei o motivo de estar apertando a perna direita.

“Inclinei-me para a frente na cadeira e me sentei para tentar massagear o músculo que se contraía, e aí
minha pressão começou a baixar. Antes que aquela sensação de morte, se instalasse, falei para a equipe de
enfermagem que minha pressão estava caindo e um dos enfermeiros veio cuidar de mim. Já que estava
prestes a ser desligado, aproveitaram para me injetar gluconato de cálcio , que tomo no final da diálise,
devido à deficiência de cálcio –, que produz uma sensação de queimação na circulação sanguínea, que não é
dos efeitos mais agradáveis e veio se somar à queda de pressão e à cãibra, mas melhorei depois disso.” João
de 28 anos, a 4 meses em tratamento.

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/antropologia_e_deficiencia_entre_contextos.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Mas a cãibra não ocorre sempre quando estão ligados à máquina:

“Dia desses, em casa, um pouco recuperada, mas exausta, nem comi. Deitei direto. Já teve vez de ser
acordada por uma cãibra no braço da fístula. Não tinha o que fazer, e era o tipo de cãibra que ia judiar, não
só por ser uma cãibra , pois cãibra todo mundo tem! A questão é não poder massagear o músculo que fica
embaixo da fístula, para amenizar a dor. É a dor sozinha, até que decida ela mesma ir embora. Como tava
doendo muito fui até o chuveiro colocar o braço embaixo da água bem quente, porque isso alivia um pouco.
Minha pressão caiu na sessão, ela começou a baixar de novo e eu percebi que ia desmaiar no banheiro,
então, corri para o quarto deitar antes que caísse e me acidentasse.” Bia, 34 anos, três anos de hemodiálise.

Há quem já houvesse tido cãibras nos membros, na barriga e até na língua. Ao questionar ou ouvir falar do
que é a cãibra, os renais assimilam completamente via corpo. Passam a perceber, através da dor, que lá
naquele local há um músculo específico que está sendo acometido ou acomete aquelas sensações, exigindo
paciência em esperar que cesse e resignação em não agir com histerismo a cada vez que experienciá-la.

O grau de tolerância de cada um estabelece necessidade de escolha entre comportamentos em relação
consigo próprio e com os demais. Podendo identificar, sentir, exteriorizar ou não esta experiência de dor e
incômodo conforme as suas percepções.

Para Geertz (2008, p. 79), o problema do sofrimento é o mesmo problema do mal, nos quais a falta de uma
possível ordem genuína da vida humana no mundo faz ser gerado a partir da religião respostas, um sistema
simbólico que nega a existência de acontecimentos inexplicáveis.

No tocante as imposições dos efeitos das cãibras e desagradáveis sintomas que acomete àqueles que
hemodialisam, a biomedicina não realiza este mesmo papel?

FÉ[5] E FIM

Considero um exercício de fé o tratamento hemodialítico de longa duração. É necessário acreditar e ser fiel ao
tratamento, aos profissionais, a si mesmo, aos familiares e ainda lidar com a expectativa de receber um novo
rim. A pesquisa etnográfica demonstrou que a visão religiosa de mundo é indissociável dos quadros
observados entre os renais. Geertz (2008) embasará as observações a seguir.

Entendendo o comportamento enquanto símbolo, o foco deve estar no significado. Logo, o estudo
antropológico do aspecto religioso deve ocorrer em dois estágios: enquanto análise do sistema de significados
incorporados nos símbolos, que dão a forma à religiosidade; e como esses sistemas interagem com os
processos e sentidos normativos que experienciam os renais. Foi possível identificar a relação entre ethos e
visão de mundo, tanto nos quadros referentes à fé religiosa relativa ao sofrimento e estratégias de superação,
como numa religiosidade em relação ao tratamento, sua rotina e prescrições.

As entrevistas revelaram três expectativas distintas, basiladas pela fé, que os mantêm fazendo as sessões: a)
expectativa da cura, quando é um quadro reversível; b) conseguir um transplante, quando há condições
físicas para tal, sendo esse o maior número dos casos entre os entrevistados; c) evitar complicações/crises
que podem acontecer se não forem submetidos ao tratamento. Essas justificativas parecem vir da mesma
fonte: vontade de viver ou medo de morrer.

Alternativas de tratamento são buscadas por muitos portadores de insuficiência renal, utilizadas concomitante
ao método oficial, podendo ser elas: utilização de ervas para banhos, busca de cura espiritual em igrejas
neopentecostais, grupo de orações, centros espíritas kardecistas, terreiros de umbanda e candomblé. Borges
(2009) ressalta que a busca da cura através de um trânsito religioso é de ordem intelectual e emocional na
luta pela vida; um fluxo de comunicação em nível emergente de simbolismo, com valores desiguais
englobados pela noção de fé. Em sociedade como a brasileira, com tamanho encontro de culturas, os
empréstimos, as sínteses torna difícil entender o sentido das influências e sobrevivência dos elementos de
terapias tradicionais (MONTERO, 1985). Curandeiros, benzedores e outros tipos de terapeutas fazem parte da
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nossa cultura, bem como rezas e/ou orações e porções fitoterápicas (garrafadas e beberagens, chás e
melados), para aqueles que não conhecem pessoas com esse tipo de atividade ou poderes, basta acionar esse
interesse em sua rede de relações e logo será informado de um que esteja mais próximo à sua casa.

“Sim. Já procurei muitos jeitos de melhorar. Igrejas, rezas e muito mais. A gente fica desesperado, num dia
tá bem, no outro acorda todo amarelo e botando tudo que tinha e que bota pra fora. Vai pro hospital e fica
sabendo que vai precisar ficar três vezes por semana vindo para Aracaju ficar preso a uma máquina que faz o
que seu rim não faz mais. Dá um desespero. Quase tudo que dizem que é bom a gente corre atrás pra vê se
ajuda!” Zeca, 32 anos, 1 ano e 9 meses de tratamento e de religião indefinida.

O sistema de significação que é a religião permeia a maioria dos discursos. Muitos revelaram que se
aproximaram mais da religião depois que descobriram que eram renais.

“Antes eu era à toa, hoje oro a Deus por mim e por todos que fazem hemodiálise, me sinto mais forte, e
alcançarei a graça, em nome de Jesus!” Gilda, 43 anos, 2 anos de tratamento e evangélica.

“Nada é por acaso, de alguma forma preciso passar por isso.” Toni, 49 anos, 3 anos de hemodiálise, espírita.

“Essa é a minha cruz, vou suportar até o fim, se o Cristo passou por tudo aquilo, por que eu não posso passar
só por isso?
” Caio, 40 anos, 1 ano e meio em hemodiálise, católico.

Entre os renais pesquisados, todos estavam envolvidos com algum tipo de fé religiosa, mas não posso
incorrer em generalizações. Já entre os transplantados, Seu Rui de 58 anos, afirmou não ter religião definida:

“Acredito em Deus, gosto de todas as religiões, mas não vou pra nenhuma igreja. Acho que Deus cuida de
tudo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não acho que religião nenhuma salve ninguém!”

Esse transplantado que é de família católica, revelou seu posicionamento contra o salvacionismo, revelando
durante a entrevista sua impaciência com aqueles que professam alguma religião e sentem “pena” daqueles
que não creem como eles.

A coerência e o engajamento religioso assim como as disposições para o tratamento oscilam. Segundo os
profissionais, esse movimento também ocorre com o humor e ,às vezes, com a crença de que tudo dará
certo. Todavia, no geral, as pessoas com envolvimento maior em algum tipo de religiosidade parecem mais
otimistas, têm também relações sociais mais intensas devido às atividades de grupo e visitas que recebem
em casa. Isso é muito importante para minimizar os efeitos do isolamento e preconceito.

Há também indivíduos identificados como desistentes. Segundo os profissionais de saúde, na verdade, eles
não querem tratar-se. Querem de fato morrer. Não cometem suicídio direto, no entanto, não seguem as
orientações e recorrentemente são levados ao atendimento de urgência/emergência. Não consegui entrevistar
pessoas com esse perfil, mas conheci algumas e fui ignorada quando tentei aproximar-me. No entanto, em
outras ocasiões pude observar a falta de interesse e até menosprezo por esta pesquisa, numa postura
revestida de dor e pré-conceito quanto à possível categorização por parte da observadora de “coitadinhos dos
renais”.

Quando os pacientes sabem que o resultado de algum transplante foi positivo – rejeição controlada, paciente
em boas condições pós-transplante –, enchem-se de esperança e planos; quando o inverso acontece, alguns
consideram falta de sorte, outros têm a esperança abalada, chegando a verbalizar que “é melhor ficar na
máquina, a fazer um transplante e depois voltar pra ela”. Interessante que, quando há relatos de rejeição,
muitos interpretam que “vai ver que a pessoa nem queria que doassem seus órgãos, aí tiram, botam no outro
e num dá certo (...) só dá certo quando a pessoa queria doar, já viu uma coisa dada de mal vontade fazer
bem?
” Tais discursos revelam que o órgão, a coisa dada teria agregada a ela um poder, uma força tanto benéfica
quanto maléfica, interferindo no resultado do transplante, baseada na permissão ou não em ser doador do
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indivíduo que, agora morto, tem os órgãos retirados e doados pela família.

Essa ideia remete imediatamente à noção polinésia de hau, o espírito da coisa dada. Mesmo sendo um
pressuposto do Sistema de Transplantes (ST), o anonimato de quem doa e quem recebe, ele pode ser
quebrado se houver interesse e concordância de ambas as partes, havendo o que Mauss (1974) chama,
referente à troca, de um mesclar de almas, levando a comunicação entre os homens, a intersubjetividade, a
sociabilidade.

É praticamente unânime, quando questionados sobre doadores de órgãos, o posicionamento de que, “se as
pessoas tivessem algum parente na lista de espera, se conhecessem como é o dia a dia de quem espera por
um órgão, doariam com certeza”. Por conta da disposição das máquinas às quais ficam atrelados num mesmo
espaço, passam a se conhecer e dividir experiências, mesmo havendo mudanças no agendamento das
sessões, a durabilidade do tratamento permite alguma interação.

O tema da morte foi recorrente, dada a sensação e sentimento de iminência durante as crises que podem
anteceder a hemodiálise, demonstrando fisicamente os sintomas da ineficiência do órgão comprometido, o
rim, e a necessidade do tratamento. As crises promovem intensa angústia e alteração de humor que em
alguns levam ao desejo da morte, idealizando o final do sofrimento. Em outros, essas sensações geram a
vontade de viver para alcançar a superação do quadro considerado como fase; ou ainda, são simplesmente
administradas até quando “Deus quiser”. Essas pessoas lidam, no cotidiano, com a iminência da própria
morte, da dos companheiros de tratamento e da de um desconhecido cuja compatibilidade lhe permita o tão
esperado transplante. Para elas, o fim através da morte faz parte do cotidiano, para muitos, mais até do que
o fim do tratamento através do transplante.

Prefaciando Rachel Aisengart Menezes (2004) no livro Em busca da boa morte, Luiz Fernando Dias Duarte
considera que o caminho construído por uma cultura para dar sentido à morte é caminho privilegiado para
compreender o sentido da vida para esta mesma cultura. Neste mesmo livro, que versa sobre medicina
paliativa, Ainsengart aponta para o surgimento histórico de espaços ou locais específicos onde se cuida de
pessoas acometidas por lesões promovidas por guerras e doenças, a medicalização[6]. Esta abriu caminho
para o que conhecemos hoje como clínicas e hospitais. O hospital, enquanto ferramenta terapêutica, surgiu
no final século XVIII, entretanto é durante o século XX que a referência central no tocante à morte, saúde,
sofrimento e vida passa a ser a medicina. Em Montero (1985) vê-se que ,no Brasil, o processo de
desagregação das terapêuticas tradicionais foi extremamente lento, podendo ser justificado pelo baixo nível
de medicalização da sociedade colonial e importação e aplicação de modelos sem a devida análise contextual.
Terapia médica ocidental e terapias populares mesclaram-se junto a sistemas religiosos e mágicos, como
formas de se entender as doenças e procurar a cura. A medicalização se deu de forma mais ampla em
meados do século XIX, através da atuação da Sociedade de Medicina e da Academia Imperial, firmando-se
nas primeiras décadas do século XX.[7]

Voltando a Ainsengart, o processo de adoecimento e morte passou por períodos distintos na relação com o
homem, chegando à forma moderna de adoecimento e morte administrados pelo saber e instituições médicas.
Airès (1981, 2003) pesquisou historicamente o tema da morte em atitudes coletivas destacando quatro
períodos: a “morte domada”, a “morte de si”, “morte bela e edificante” e “morte invertida, escamoteada,
oculta, vergonhosa e suja”. A “morte domada”, típica da Alta Idade Média, pode ser ilustrada pela morte dos
cavaleiros; uma morte comunitária, com rituais, resignada e digna. A natureza enviava sinais da proximidade
do fim, e o moribundo tomava as providências, pode-se dizer que a morte era pública.

Entre o século XI e XII, estendendo-se até o XIV, preponderou a “morte de si”. Este período lança as bases da
civilização moderna, o sentimento é mais interiorizado sobre a própria morte, dando origem ao individualismo
que promove uma perspectiva de beleza e edificação. Do século XIX ao XX, a perspectiva é do drama,
insuportabilidade, iniciando o “processo de afastamento social da morte” (AIRÈS 1981, p. 27), o processo de
morrer deixa de acontecer no cotidiano e é totalmente mediado pela medicalização nos espaços próprios para
tal: o hospital. Esse é o tipo de morte que vivenciamos hoje, e o renal em geral tem essa intervenção direta
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muito antes de vir a morrer, dada a dependência do tratamento, da máquina dialisadora. As representações
sobre a morte constroem seu posicionamento ante sua iminência:

“Para mim, a morte natural é o fim de todas as dores e encontro com Deus, procuro aguardar com paciência.
Acho que a morte é melhor para quem vai e causa sofrimento para quem fica”. Marta, 60 anos e católica.

“A gente morre pelo motivo que a gente nasce. Só se sabe quanto se tá grandinho pra entender. Quanto eu
tiver grandinha, depois da morte, acho que vou entender. Tem que se entregar nas mãos de Deus e pronto!
Vai acontecer o que Ele quiser”. Nina, 36 anos e espiritualista.

“Quando disserem que eu estou morrendo é porque estarei voltando pra casa. Essa vida é uma viagem, uma
escola, e temos que nos esforçar para não repetir de ano. Não é fácil, mas cada vez me preparo mais, ficando
sempre ocupado com alguma coisa útil.” Toni, 49 anos e espírita.

Duas pessoas católicas e uma espírita verbalizaram um conteúdo muito próximo do último acima sobre a
morte, uma perspectiva mais próxima da visão de mundo espírita kardecista[8] que propriamente católica.
Borges (2009) que desenvolveu estudos sobre renais crônicos aponta que, de maneira geral, a religião é um
meio reflexivo e simbólico de reordenamento da realidade, seja pela proximidade da morte, seja para
solucionar as aflições (idem, p. 2), apontando que embora a hemodiálise seja um tratamento alternativo ao
transplante, que depende de outros fatores - como doador, compatibilidade e condições de saúde – o paciente
muitas vezes se vê e é visto como paciente terminal, sendo o tratamento hemodialítico um procedimento de
risco, dadas as possibilidade de infecções e alterações das condições físicas que podem levar à morte.

O transplante é o único meio que pode dar um fim à condição de renal que não a morte. No entanto, o tema
da morte embora muito presente, para muitos ainda é um tema tabu, promovendo o evitamento da pronúncia
de palavras relativas a ela, ou conversas sobre assunto.

Seu Rui , um ano de transplantado, é exemplo de um movimento inverso e muito possível em relação ao
tema da morte entre os familiares. A constatação que faz é a de que independente de estar ou não doente,
em hemodiálise, transplantado ou cheio de saúde, todos estamos vulneráveis à morte.

“Há três anos, quando comecei o tratamento, menina, muitos na minha família, me tratavam como se eu
tivesse morrendo. Uns meses depois que comecei a vim pra máquina, um irmão veio pra junto de mim
conversar cheio de pena, como se quisesse deixar as coisas bem entre a gente porque a qualquer hora eu
podia morrer. E ele dizia que não sabia como é que eu aguentava. Parecia que pra ele tava mais difícil do que
pra mim. E eu disse que tava tudo bem. Pois num é que ele morreu esse ano e eu tô aqui vivo ainda! Chega a
ser engraçado. Ele achando que eu já ia morrer e ele que foi primeiro! A vida é assim, cheia de surpresas e
eu tô aqui contando a história.”

RENAL CRÔNICO, DEFICIENTE?

O que apresentei até aqui e mais outros pontos do próximo capítulo delineiam justificativas para o
enquadramento da insuficiência renal crônica no rol do que a OMS considera deficiência. Os aspectos tratados
nos itens anteriores remetem a um cotidiano que, além de repleto de liminaridades, tende a ser dramático
pela percepção da experiência enquanto uma “tragédia pessoal”. No entanto, a bioética contemporânea vem
contribuindo para uma percepção diferenciada quando aponta a necessidade de mediação de conflitos morais
a partir de direitos e conquistas a partir de corpos deficientes que têm o direito de “estar no mundo”.
Diniz(2007) atesta, através das mudanças no conceito de deficiência, a ampliação do discurso biomédico tem
se aproximado das perspectivas socioantropológica.

Esta autora mostra o movimento dos estudos sobre deficiência, desde o seu surgimento com o modelo social
da deficiência[9] que formou a primeira entidade para deficientes, que tinha por objetivo compreender a
deficiência para além da compreensão biomédica de um corpo lesionado e objeto de cuidados médicos,
apresentavam uma resistência política e intelectual a esta compreensão. Apresentaram a incapacidade social
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em gerir as deficiências, responsabilizando a sociedade pela hostilidade ambiental à diversidade física. Logo, a
Upias - Liga dos Lesados Físicos Contra Segregação- como era chamada a entidade, foi capaz de redefinir
lesão e deficiência física, que eram essencialmente biomédicas, ampliando-as numa perspectiva sociológica. A
deficiência passou a ser entendida como uma forma particular de exclusão social, como a sofrida por outros
grupos minoritários, como mulheres ou negros(p. 16).[10]

Deficiente passou a ser um conceito político mais apropriado por denotar a deficiência como parte constituinte
da identidade das pessoas e da deficiência.[11] Logo, embora ainda hoje não haja consenso, visto que são
amplamente utilizados os termos “pessoa com deficiência”, “portadora de necessidades especiais”, “pessoa
com deficiência”; o termo deficiente é mais comum entre seguidores do modelo social. Entre os renais, a não
ser entre aqueles que estejam muito envolvidos politicamente em associação ou grupo de apoio, não observei
esforços com uma identificação com a deficiência em um sentido mais político. O que observei foram níveis
diferentes de engajamento com o tratamento a partir dos perfis individuais, contextos familiares e religiosos.
Uma relação muito intrassubjetiva com a deficiência e intersubjetiva com as outras pessoas que fazem parte
do cotidiano no tratamento, mas sendo esta última em pontos mais gerais e informais da troca de
experiências e auxílio emocional.

O modelo social se manteve firme, ampliando a atuação na sociedade com cursos de graduação,
pós-graduação, a partir dos teóricos deste modelo. No entanto, as discussões vinham se avolumando e
apontando a necessidade de ampliar a abrangência das deficiências para além das de ordem física. Em 1980,
a Organização Mundial de Saúde (OMS) amplia e sistematiza a classificação de deficiências[12], porém com
embasamento no modelo médico, um retrocesso foi percebido pela comunidade internacional do modelo
social, que intensificou as produções apontando as incongruências e falhas da classificação apresentada por
dez anos.

Em 1990, a revisão da classificação que colocava o problema no campo individual e não social, como sendo
consequência de doenças, foi iniciada. Em 2001, foi apresentada a nova classificação,[13]que contou com a
colaboração de movimentos sociais de deficientes e universidades. Embora ainda tateante, passa a colocar a
deficiência nos domínios da saúde, basilada nos domínios do corpo, do indivíduo e da sociedade, um
reconhecimento de algumas premissas do modelo social. Um novo vocabulário é utilizado para dar conta dos
conteúdos dos domínios, sejam alguns deles: barreiras, bem-estar, capacidade, condição de saúde,
desempenho, estruturas corporais, fatores ambientais, facilitadores, participação, fatores pessoais, fatores
contextuais, entre outros. Deficiência passou a ser caracterizada:

pelo resultado de um relacionamento complexo entre as condições de saúde de um
indivíduo e os fatores pessoais e externos. É um conceito guarda-chuva para lesões,
limitações de atividades ou restrições de participação. Denota os aspectos negativos
da interação entre indivíduo e os fatores contextuais ( DINIZ, 2007, p. 49).[14]

Diniz apresenta uma segunda geração do modelo social representada pelas teóricas feministas, que incluíram
no debate a crítica ao princípio da igualdade pela independência, que significaria que os deficientes seriam
independentes se não houvesse as barreiras; a emergência do corpo com lesões, apresentando a existência
de doenças crônicas que não permitem o controle do corpo e a discussão sobre o cuidado, rompendo com a
primeira geração que admitiam a autoridade de falar sobre deficiência àqueles que são deficientes. As
feministas apresentaram-se como deficientes e também outras como autoridades cuidadoras de seus filhos.
Elas ampliam e problematizam o conteúdo trabalhado pelo modelo social, através do gênero, do cuidado;
enquanto relações assimétricas e localizadas na esfera doméstica podem ser compreendidas como valores
femininos. Apresentam a ideia de igualdade pela interdependência, como mais adequada à reflexão sobre
justiça para deficiência, há deficiências que solicitam cuidados em tempo integral e isso influencia
moralmente.

Nos casos pesquisados, o papel do cuidado ao renal crônico foi atribuído às mães, irmãs ou esposas - apenas
um transplantado disse cuidar-se sozinho, quando precisou de alguém após a cirurgia, contratou serviço de
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mulheres da comunidade que trabalham como diaristas. Esta sendo exceção, atestamos o perfil feminino no
cuidado dessa deficiência que, por vezes solicita acompanhamento integral, que depende do quadro e da fase
pela qual passa o renal. O papel do cuidador é fundamental, sua postura interfere diretamente na disposição
ao enfrentamento e em todas as fases, seja quando o diagnóstico é constatado, durante a adaptação à
hemodiálise, ou ainda quando chega próximo o fim pelo agravamento do quadro.

“Se não fosse pela minha mãe me dando força não tinha nem começado o tratamento e já tinha era morrido!
Quando tô mal e vejo minha mãe ou minha irmã que mais ficam comigo pra baixo, fica difícil de me animar
de novo. Aí vem outro dia, elas se animam de novo eu também, vêm outras coisas e vai passando.” Zeca, 32
anos, 1 ano e 9 meses de hemodiálise

“Ele dizia: - Mainha a senhora deve tá cansada de mim, dessa vida em cuidar de mim não é?
Eu respondia que de jeito nenhum não estava cansada e que íamos fazer tudo o possível eu e ele juntos! Se
eu fraquejasse não ia ajudar a ele, buscava a cada momento força em Deus e Nossa Senhora!” D. Zenita,
uma católica, mãe de Júnior, citado na introdução. Ele fez hemodiálise por 4 anos e faleceu 3 meses antes de
completar 30 anos.

Diniz (2007, 2005) aponta para a importância e necessidade de mais estudos socioantropológicos para que
conheçamos mais sobre a deficiência, ainda pouco pesquisada no Brasil. Tais estudos tendem a contribuir
para uma maior desvinculação da deficiência do campo da biomedicina, promovendo uma interpretação mais
enquanto tragédia pessoal que justiça social. Temos nas ciências humanas a provocação de afirmar e
compreender a deficiência além da questão familiar e individual, percebendo-a como instrumento de justiça
social. O tripé para essa compreensão é basilado por deficiência enquanto:

a. um estilo de vida, uma das maneiras de estar no mundo;
b. demandadora de ações distributivas e de reparação da desigualdade;
c. bem como de cuidados biomédicos.

Penso que um cotidiano interpretado a partir desses três pontos, tanto pelos próprios renais crônicos quanto
pelos profissionais, familiares e sociedade em geral, permite a vivência dessa experiência melhor calcada em
humanidade. O estilo de vida renal é extremamente permeado pela biomedicina. Ela tem proporcionado
melhorias no bem-estar, segundo os próprios pesquisados apontam, mas ainda falta muito para atender as
necessidades de maneira global.

Os descompassos são grandes, possuem o direito em algumas coisas a seu favor, mas na prática não
acontece. Fazem a hemodiálise, têm um atendimento considerado bom, mas é preciso viajar horas, aguardar
outras horas, por vezes, para retornar para casa aqueles que são do interior. Têm direito à medicação de uso
contínuo gratuitamente, mas ela falta com frequência. Os exames fora da clínica são comparados à
“via-crúcis” devido ao longo percurso, ao mal tratamento e à necessidade de ficar quieto, sem reclamar para
não demorar mais. A deficiência, enquanto estilo de vida, é uma afirmação ética que representa desafios em

nossas concepções e para políticas públicas brasileiras, as quais devem garantir seus direitos enquanto

cidadãos ativos.

O BPC (Benefício de Prestação Continuada) é outro elemento em descompasso, ao mesmo tempo que

significa avanço, sendo um direito do cidadão independente de contribuição e idade, não leva, por vezes, em

consideração a contextualização. Para muitos renais, o BPC é um direito negado. A falta de acionamento do

direito através da justiça é uma das justificativas para muitos não estarem recebendo as parcelas. Outras

questões são pertinentes criticamente, mas que não cabem nesta discussão. É nítido o reconhecimento de

quem recebe como aquele que foi privilegiado, sendo o que não recebe duas vezes desprivilegiado: primeiro,

por estar em hemodiálise como todos ali, passando por praticamente as mesmas coisas; segundo, por não

“ser aposentado” como gostaria de ser, o que aumenta as dificuldades e percepção marginal . Este é um
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ponto de interesse comum, muitos sabem dos status uns dos outros quanto ao ser ou não “aposentado”.

A “aposentadoria” promove uma percepção de identidade menos deteriorada, pelo fato de a pessoa estar

contribuindo financeiramente com família, amenizando a perspectiva de ser um peso para ela. Para muitos, é

garantia de que a comida não faltará em casa. Há até uma reorganização no ambiente familiar, no sentido de

uma maior valorização do renal, por ser a partir dele que aquele valor fixo chega todos os meses.
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[1] Este artigo foi organizado a partir de resultados de pesquisa elaborada para a dissertação de mestrado,

pesquisa esta que teve como principais loci de observação e análise a Clínica de Nefrologia de Sergipe

–Clinese, e a Central de Transplantes de Sergipe.

Possui licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe e mestrado em

Antropologia pela mesma instituição. Integrante do grupo de pesquisa Ritual, Festa e Performance, na linha

Corpo e Cultura. Filiada à Associação Brasileira de Antropologia e à Associação Brasileira de Transplantes de

Órgãos(ABTO). Doutoranda em Saúde e Ambiente pela Universidade Tiradentes e bolsista Capes.

[2] Matta (2000), Barbosa e Valadares (2009), Barros, Manfro, Thomé e Gonçalves (1999), Campos (2002),

Rodrigues(2005),entre outros.

[3] A percepção é entendida a partir da fenomenologia de Merlau-Ponty (1999). É portanto, sinônimo de

consciência, não havendo oposição entre dados sensíveis e racionais. Percebemos com e a partir do corpo.

[4] Tenho por base as definições em Geertz (2008) sobre o conceito de ethos sendo o tom, o caráter e a

qualidade de sua vida, seu estilo moral e estético (p.93) e visão de mundo o quadro que elabora das coisas

como elas são na simples realidade(idem). Portanto a visão de mundo compõe sua próprias interpretações a

partir da experiência norteada pelo ethos do seu grupo, da sua cultura, numa corporeidade altamente

mediada pela técnica.

[5] O termo fé tem origens no latim, fides, e do grego, pistia. Ambos os termos originais fazem referência

amplamente ao significado de crer, acreditar, sendo o primeiro acrescido do significado de fidelidade, menos

usual. Logo, além de acreditar, é necessário ser fiel ao o que se propõe, realizar aquilo que é esperado ou

determinado pelo nosso objeto de fé.
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[6] Este o processo pelo qual as maneiras de viver dos homens é tomado pela medicina que interfere na

construção de conceitos, regras de higiene, normas de moral e costumes prescritos, comportamentos sociais.

A medicalização está atrelada à ideia de que não se pode separar o saber - produzido cientificamente em uma

estrutura social - de suas propostas de intervenção na sociedade, de suas proposições políticas. Seu objetivo

é intervir corpo social.

[7]Montero bebe em Lycurgo dos Santos Filho, a periodização da medicina no Brasil em três fases: colonial,

pré-científica e científica. Esta última caracterizada pela formação a nível local ,e progressos quanto aos

institutos de pesquisa como Manguinhos e Butantã, voltados para as necessidades locais, diminuindo campo

de atuação da medicina leiga e popular.

[8]Para mais informações sobre esse tema ver Maria Laura V. de Castro Cavalcante em: O mundo invisível:

cosmologia, sistema ritual e noção de pessoa no espiritismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.

[9] Ocorrido no Reino Unido na década de 70, sendo Paul Huntum dos principais precursores.

[10] Embasados teoricamente no materialismo histórico, apresentaram a discriminação enquanto opressão

social, situando os deficientes numa “situação coletiva de discriminação institucionalizada”(p. 16).

[11] Deficiente físico, deficiente visual, deficiente auditivo.

[12] Chamada ICIDH- Classificação Internacional de Lesão, Deficiência e Handcap. Esses termos significam

neste momento: lesão- qualquer perda ou anormalidade psicológica, fisiológica ou anatômica de estrutura ou

função; deficiência- qualquer restrição ou falta resultante de uma lesão na habilidade de executar uma

atividade da maneira ou da forma considerada normal para outros eres humanos; e handicap - é a

desvantagem individual, resultante de uma lesão ou deficiência, que limita ou dificulta o cumprimento do

papel considerado normal.

[13] A CIF- Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde. Ela é complementar à CID-

Classificação Estatística Internacional das Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - abreviadamente

designada por Classificação Internacional das Doenças. As duas classificações têm objetivos. A CID está na

décima revisão e fornece uma estrutura de base etiológica, proporciona um diagnóstico de doenças,

perturbações ou outras condições de saúde. A CIF classifica” a funcionalidade e a incapacidade, associadas a

uma condição de saúde.” (CIF - OMS, 2001).

[14] A título de comparativo com os três termos da ICIDH, handicap não há tradução e não faz parte do CIF,

deficiência já foi apresentado e lesão passou a ter a seguinte definição: “são problemas na função corporal ou

na estrutura, como desvios ou perdas significativas. No sentido médico, as lesões não são patologias, mas as

manifestações delas. São determinadas por desvio de uma categoria genérica aceita para os padrões de

determinada população.” (p. 50)
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