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Introdução
 Escolha do tratamento é influenciada pelo contexto

sócio cultural:

 Diferentes trajetórias/percursos individuais se
viabilizam – trata-se de identificar a dinâmica
contextual com base na qual se delineiam projetos
individuais e coletivos de tratamento

 Estabelecer relações entre a dimensão sociocultural e a
conduta singularizada de indivíduos.

 O que é coletivo e como a singularidade aí aparece?

 Importância desses estudos: chamar a atenção para
fatores extrabiológicos da doença.



Objetivos do estudo
 Em base epistemológica, identificar e discutir

princípios que regulam o ato interpretativo nos
estudos tradicionais sobre itinerário terapêutico.

 Teorizar sobre o conceito de itinerário terapêutico,
avaliar diferentes abordagens ao tema e propor novos
caminhos para esta investigação.



Histórico
 Primeiros estudos – Illness behavior, anos 1960

Escolha racional, pragmática, avaliação de custo-
benefício.

Influência de valores culturais na escolha

Influência de valores cognitivos

Influência de valores econômicos

 Modelos simplificados, analisando-se os dados a partir
da demanda do sistema de saúde , coleta de dados a
partir do modelo biomédico, que não é/era o único a
exemplo das crenças populares sobre doenças.



Histórico
 Estudos etnográficos: 1981 - sociedades e grupos sociais 

elaboram diferentes concepções médicas sobre causas, 
sintomas, diagnósticos e tratamento das doenças, 
estabelecem convenções sobre comportamentos dos 
indivíduos quando estão doentes.

Fatores cognitivos e interativos passam a ter importância

indivíduo procura tratamento em serviço terapêutico 
quando atribui relevância a algum distúrbio biológico que 
afete a sua interpretação de normalidade

Mães de classe operária: só procuram tratamento para os 
filhos quando eles não podem desempenhar normalmente 
as tarefas: definição funcional 



Histórico
 Estudos sobre redes sociais: 1978, África - parentes e

amigos mobilizados para definir a situação e buscar
resolução quando a doença atinge um indivíduo

 Densidade da rede e padrão de busca de ajuda médica:

Redes: tem como característica fornecer conexões com
as instituições: conexão com outras pessoas que não
tem conexão entre si: mais canais de informação, mais
procura por agências psiquiátricas.

Redes com apoio social, forte conexão entre membros:
recorrem menos a agências psiquiátricas formais.



Histórico
 Sistemas de cuidados com a saúde – 1978-80 Articulação

sistêmica entre diferentes elementos ligados à saúde,
doença e cuidados com a saúde, como: experiência dos
sintomas, modelos específicos de conduta do doente,
decisões concernentes a tratamento, práticas terapêuticas e
avaliação de resultados. Envolve 3 subsistemas:

Profissional – sistema médico e paramédico, medicina
científica ocidental, ou altenativos: medicina chinesa,
hindu

Folk – sistemas não oficiais de cura: curandeiros,
benzedeiros, espiritualistas e outros.

Popular – automedicação, conselho de amigo, vizinho,
assistência mútua.



Considerações de ordem crítica
 Estudos fundamentam-se em discursos explicativos.

Argumentos desenvolvidos com base em premissas
prévias:

 Escolha racional

 Valores culturais

 Estruturas de redes sociais

 Modelos explicativos

 Ressalta-se que explicação e interpretação não são
equivalentes e intercambiáveis, referem-se a
epistemologias diversas



Explicação
 Explicação: operação construtiva que parte de formulação

de juízos ou discursos de verdade e falsidade, implicando
concepções de causa. Leis. Hipóteses, verificações e
deduções. Os esclarecimentos se fazem pela perspectiva
lógica e racional, buscando ordem e regularidade para o
fenômeno analisado. Campo paradigmático se encontra nas
ciências naturais e matemáticas e também nas ciências
biológicas baseadas nesse paradigma. Modelo que acaba
por abarcar a ideia de cientificidade e que teve grande
influência no campo das ciências sociais.

 Problema: redução da interpretação a um ato explicativo. A
atitude explicativa não leva em “conta o contexto
intencional, circunstancial e dialógico em que os
indivíduos desenvolvem suas ações” (p.131).



Interpretação
 Interpretação, etnografia: deve por em primeiro plano o

universo de significações das experiências individuais. Ato
compreensivo em essência. Compreender: “apreender e
explicitar o sentido da atividade individual ou coletiva
como realização de uma intenção” (p131). A explicação não
está necessariamente excluída, mas só pode ser realizada
depois que a compreensão já se realizou.

 Interpretação, etnografia: deve por em primeiro plano o
universo de significações das experiências individuais. Ato
compreensivo em essência. Compreender: “apreender e
explicitar o sentido da atividade individual ou coletiva
como realização de uma intenção” (p131). A explicação não
está necessariamente excluída, mas só pode ser realizada
depois que a compreensão já se realizou.



Interpretação - Etnografia
 Tarefas: tornar inteligíveis as representações humanas,

analisando seus possíveis sentidos, compreendendo as
formas expressivas referidas às experiências das pessoas.

 No entanto: toda a interpretação do fenômeno humano é
essencialmente de caráter conjuntural, não esgotando
todos os sentidos potenciais que se podem atualizar a partir
das ações dos indivíduos. A interpretação (antropológica,
outras também) está mais próxima de uma lógica de
incertezas e probabilidades do que de conclusões
verdadeiras e dedutivas e generalizáveis.



Estudos de Itinerários terapêuticos
 É necessário que os estudos de itinerário terapêutico

desçam ao nível dos procedimentos de que os atores
estudados lançam mão para que se elabore a
interpretação de suas experiências e delineamento de
suas ações sem, contudo, perder o domínio dos
processo macroestruturais.



Estudos de Itinerários terapêuticos
 ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

Necessidade de que toda análise sobre o itinerário
terapêutico reconheça a existência das estruturas
sociais, mas não as tome como determinantes das
ações humanas: “uma coisa é o significado objetivo de
um dado fenômeno sociocultural definido por um
padrão institucuinalizado; outra coisa, o modo
particular como o indivíduo define a sua situação no
seio dele.



Estudos de Itinerários terapêuticos
 ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

 2 aspectos essenciais e interligados:

As definições de situação e a natureza das relações
intersubjetivas no processo de tomada de decisão.

Itinerário terapêutico: cadeia sucessiva de eventos que
forma uma unidade. Ação composta por atos distintos
e que forma uma unidade.



Estudos de Itinerários terapêuticos
 ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
 Mais 2 aspectos essenciais e interligados decorrente dos

anteriores:
O itinerário terapêutico é o resultado de um determinado curso

de ações, uma ação realizada ou o estado de coisas provocado por
ela. (é um nome que designa um conjunto de planos, estratégias
e projetos voltados para um objeto preconcebido: o tratamento
da aflição, envolvendo no curso das ações, interesses, emoções e
atitudes circunstanciais).

O itinerário terapêutico não é o produto de um plano
esquematizado, pré-determinado. Só se pode falar em unidade
articulada quando a pessoa olha para trás e, de acordo com as
suas circunstâncias atuais, tenta interpretá-las de modo coerente
e que faça sentido.



Estudos de Itinerários terapêuticos
 O itinerário terapêutico comporta:

A experiência vivida real = ação

A tentativa de remontar de modo coerente e
significativo, pelo processo de interpretação = discurso
sobre a ação.



As ações que constituem o itinerário terapêutico: 
construindo sentidos
 São fundamentadas em processos de escolha e decisão pautada

no conhecimento das possibilidades que estão ao alcance e são
igualmente acessíveis ao indivíduo.

 O sujeito, para escolher, transforma seu ambiente social em um
campo de “possibilidades problemáticas”. De acordo com
Husserl, problemática porque passível de ser questionada. O que
está fora do controle do indivíduo: as alternativas disponíveis,
todas igualmente possíveis. O que está no controle do indivíduo:
o projeto, o ato intencional de estabelecer um curso futuro
resultante das ações.

 Não se pode confundir, portanto “campos de possibilidades”
(fenômeno sociocultural) com “possibilidades problemáticas”
(que não são alternativas pré-construídas, mas sim decorrências
de construções dos indivíduos).



Ambiente Social: 
campo de possibilidades problemáticas
 A imagem do que poderá ser o curso futuro projetado

da ação – coleção sintética de projeções individuais. Cada
ato de escolha se relaciona com o que o ator antecipa sobre
como deve ser determinado tratamento. Mas não é possível
saber qual será o resultado desta escolha.

 Sua legitimação: é só no curso da ação, após realizado o
ato de escolha, que se pode interpretar o estado de coisas
resultante. Esta sustentação ou confirmação das imagens se
dá na rede/grupo social da qual o ator em questão
participa. As redes também não são fixas, se constroem
intersubjetivamente no curso de eventos concretos, nos
quais continuamente se negociam e confirmam os
significados de tratamento e cura no cotidiano de cada
membro do grupo.



Imagem
 Um certo tipo de consciência
 Uma maneira como a consciência dispõe para visar o seu objeto
 Maneira de explicitar o sentido implícito do real
 Imagem e mundo surgem ao mesmo tempo em que se

apresentam, são apreendidos pela consciência.
 No ato da escolha terapêutica, a apreensão do que seja o

tratamento adequado se dá “em imagem”, imagem que é em
grande parte responsável pela elaboração de um projeto e
consequente tomada de decisão.

 A formação de imagens aqui não se refere aos processos da
imaginação criadora, não é uma atividade subjetiva autônoma,
pois se vale de processos interpretativos e legitimados por meio
da interação social, na qual as significações são continuamente
(re)formuladas no interior de situações dialógicas específicas.



Imagem
 Os discursos, por sua vez, estão impregnados de interesses,

hesitações, incongruências, estratégias e conflitos.
 Uma imagem sobre um tratamento, portanto, é fluída,

constituída tanto por adesão a um modelo interpretativo
como pela influência da de relações sociais em que o ator
está inserido.

 São justamente essas redes sociais, constituídas ou
mobilizadas nos episódio de aflição, que servem de
referência para os indivíduos e, portanto, sustentam e
confirmam as elaborações de imagens relacionadas a
determinados tipos de tratamento.

 Uma imagem é dotada de sentido porque os outros
membros de um grupo social afirmam-na como real.



Conclusões
 Não há um padrão único e definido no processo de

tratamento. Tanto a doença quanto a cura são
experiências intersubjetivamente construídas, em que
o paciente, sua família e aqueles que vivem próximos
estão constantemente negociando significados.

 Decisões acerca do tratamento estão dentro de um
processo complexo que inclui:

 Adesão do sujeito a certas imagens

 Interações que ocorrem no interior das redes de
relações dos indivíduos que podem confirmar ou não
as imagens.



Conclusões
 Não é possível adotar modelos generalizantes em

busca de uma “geometria do vivido”.

 A lógica do itinerário terapêutico é de incertezas e
probabilidades, não se pode generalizar e explicar além
do indispensável, sob o risco de pouco contribuir para
a compreensão do fenômeno humano.


