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RESUMO

A presente dissertação aborda os impactos da hemodiálise sobre a vida e os cuidados com o
corpo e a doença renal crônica, enfocando as relações entre os humanos e a máquina.
Atualmente, a tecnologia já faz parte do cotidiano biomédico: as máquinas ajudam os médicos
na elaboração dos diagnósticos e nos procedimentos terapêuticos. O próprio corpo adquire
novas formas, contornos e conteúdos antes pensáveis somente por autores de ficção científica.
Com o surgimento dos ciborgues, o tratamento das doenças foi elevado a novos patamares
tecnológicos, mais avançados e refinados, porém ainda revestidos de mistérios. A nossa
corporeidade continua a ser oriunda dos significados compartilhados pelos membros da
sociedade. Entretanto, é inegável que esses significados vêm se alterando cada vez mais
conforme o homem engendra sua simbiose com a máquina. Os hospitais são os espaços por
excelência desse processo: ali os pacientes estão vinculados ao maquinário que busca assegurar
o tratamento e a cura. A partir de um trabalho de observação etnográfica, realizado em uma
clínica de hemodiálise de um hospital público na cidade de São Paulo/SP, além de entrevistas
com os pacientes e profissionais da mesma, viso compreender as implicações dos recursos
tecnológicos na experiência da doença, assim como o modo em que a eficácia do tratamento é
pensada e vivida.

Palavras-chave: Corpo; Saúde/Doença; Doença Renal Crônica; Hemodiálise; Biomedicina;
Ciborgue.

ABSTRACT

This dissertation approach the impacts of hemodialysis on life and cares with body and chronic
kidney disease, focusing on the relationship between humans and machine. Nowadays,
technology is already part of the biomedical routine: the machines help doctors in the
elaborations of diagnoses and disease cure processes. The body itself acquires new forms,
contours and contents previously thought only by science fiction authors. With the advent of
cyborgs, the treatment of diseases was raised to new technological levels, more advanced and
refined, but covered with mysterious yet. Our corporeality continues to come from the meanings
shared by members of society. However, it is undeniable that these meanings have been
changing more and more as man engenders his symbiosis with the machine. Hospitals are the
spaces for excellence of this process: patients are connected to the machinery that seeks to
preserve treatment and cure. Based on the work of ethnographic observation, carried out in a
hemodialysis clinic of a public hospital in the city of São Paulo/SP, besides interviews with
patients and professionals of the same, I aim to understand the implications of technical
resources in the experience of the disease, as well as the way that treatment effectiveness is
thought and lived.

Keywords: Body; Health/Illness; Chronic Kidney Disease; Hemodialysis; Biomedicine;
Cyborg.
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INTRODUÇÃO

Imaginar a diferença (o que não significa, é claro, inventá-la, mas
torná-la evidente) continua a ser uma ciência da qual todos
precisamos.
Clifford Geertz

Os temas aqui trabalhados abrangem os fenômenos do corpo e da doença. Inicialmente,
ainda na fase do projeto, problematizei as relações entre humanidade e tecnologia no âmbito da
biomedicina contemporânea, focando na eficácia dos processos terapêuticos nos quais as
máquinas exercem um papel preponderante. Pretendia, desde o início, examinar esse problema
através de uma etnografia em um hospital da cidade de São Paulo. A partir de sugestões que
surgiram no processo seletivo do mestrado, o tratamento de hemodiálise foi definido como um
campo de pesquisa, uma vez que se trata de um procedimento exemplar no que diz respeito aos
cuidados médicos que envolvem técnicas avançadas de cura, no qual a máquina de diálise é um
refinado recurso considerado imprescindível para o bem-estar dos portadores de doença renal
crônica. Na hemodiálise, nesse sentido, enfermidade e cura estão imbricadas com a tecnologia
– o que fez dela um objeto privilegiado para meus estudos.
A escolha da Fundação Oswaldo Ramos, ou Hospital do Rim (Hrim) 1, como campo
etnográfico se deu, primeiramente, por ela ser uma instituição reconhecida nacional e
internacionalmente no tratamento de doenças renais e transplante renal, que veio a tornar-se, ao
longo dos últimos vinte anos, o hospital que mais realiza transplantes no mundo 2. Com sede na
Rua Borges Lagoa, no bairro Vila Clementino/SP, o Hrim possui uma infraestrutura complexa:
salas cirúrgicas, unidades laboratoriais, laboratórios de análises clínicas e anatomia patológica,

1

O parecer consubstanciado do CEP da Unifesp, referente à aprovação deste trabalho (nº do parecer: 4.332.725),
está anexado ao final do texto (Anexo I). Obtive também uma carta de autorização para pesquisa nas instalações
do Hrim (Anexo II), assinada pela coordenadoria da Fundação Oswaldo Ramos, que garante a citação do hospital
caso seja pertinente. Portanto, não mantenho sigilo acerca do Hrim ao longo do trabalho, enunciando seu nome e
localização quando necessários.
2

De forma breve, podemos dizer que existem três processos terapêuticos para a doença renal crônica: 1)
hemodiálise: técnica mais comum, escolhida para essa pesquisa; 2) diálise peritoneal: através da membrana
peritoneal, insere-se um cateter na parte inferior do abdômen, podendo ser realizada em casa pelo próprio doente
ou terceiros; e 3) transplante renal crônico: é a substituição dos rins adoentados por um saudável vindo de um
doador vivo ou morto, não anulando, contudo, os cuidados terapêuticos (o paciente deve continuar fazendo dieta,
exercícios, tomar os medicamentos e fazer exames).
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dentre outros serviços, que compõem um conjunto de atividades terapêuticas e de ensino e
pesquisa vinculadas, desde suas origens, à Universidade Federal de São Paulo 3. Tal vínculo, por
sinal, contribuiu igualmente para a escolha do campo, visto que sou estudante da instituição de
ensino referida, o que facilitou os primeiros contatos com o hospital.
O Hrim possui duas unidades de hemodiálise, uma dentro do próprio hospital e outra
satélite, na Rua Pedro de Toledo, Vila Clementino, próxima à estação de metrô Santa Cruz –
Linha 1-Azul. Por meu trabalho estar voltado somente à hemodiálise, dei preferência à unidade
satélite, já que no hospital se oferecem tratamentos diversificados, como transplantes e cirurgias
cardiovasculares, por exemplo, que fugiam do escopo da pesquisa. Mediante ligações, entrei
em contato com a responsável pelo setor de hemodiálise da clínica, Dra. Jussara 4, médica e
especialista em nefrologia, no primeiro semestre de 2019. Depois de uma conversa breve pelo
telefone, em que me apresentei e defini os objetivos do meu trabalho, ela marcou um horário
para conversarmos pessoalmente dentro de algumas semanas, a fim de verificar melhor a
viabilidade da proposta.
A primeira aproximação da clínica aconteceu, assim, quando a visitei para a reunião
com Jussara. Após entregar o projeto reformulado em suas mãos, detalhei um pouco para ela
sobre minha trajetória acadêmica e explanei o porquê de meu interesse pela hemodiálise, além
de definir por qual finalidade pretendia frequentar a clínica. Entretanto, embora dizendo que o
projeto era exequível, Jussara sugeriu o acréscimo de mais informações na parte metodológica,
que segundo ela ainda era insuficiente para justificar a minha permanência entre os pacientes.
As informações que a médica se referiu estavam ligadas à duração da etnografia e, sobretudo,
ao número exato de pacientes que pretendia entrevistar, os critérios de escolha deles e a maneira
que iria abordá-los. Apesar desses pormenores que deveriam ser revistos, Jussara mostrou-se
receptiva e apoiou a realização da pesquisa, marcando uma outra reunião, dessa vez com minha
orientadora e os profissionais da clínica presentes. Essa reunião aconteceu em julho de 2019.

3

Em 1983, os associados à Disciplina de Nefrologia do Departamento de Medicina da Universidade Federal de
São Paulo/Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM), fundaram o Instituto Paulista de Estudos e Pesquisa em
Nefrologia e Hipertensão (IPEPNH), instituição de direito privado, com fins filantrópicos e não lucrativos. Em
1993, o IPEPNH foi transformado na Fundação Oswaldo Ramos, instituição também privada, sem fins lucrativos
e com autonomia administrativa e financeira. A Fundação inaugurou o Hospital do Rim em 1998, construído e
equipado com recursos do Governo Federal. Atualmente, 80% dos pacientes do hospital são provenientes do
Sistema Único de Saúde (SUS). Para mais informações, acessar: http://www.hrim.com.br/institucional/.
4

A fim de manter-se de acordo com os princípios éticos de pesquisa, que confere total sigilo aos participantes da
pesquisa, os nomes citados daqui em diante são todos fictícios, garantindo o direito de anonimato tanto dos
profissionais de saúde quanto dos pacientes, ainda que o hospital esteja identificado.
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O propósito desse segundo encontro foi discutir o projeto e os objetivos da pesquisa com
os médicos (tanto os que trabalhavam no hospital como os que faziam parte da diretoria do
Hrim), enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais que compunham a equipe de
saúde da unidade. Junto à minha orientadora, introduzi aos ouvintes os pontos principais da
proposta, em especial o mote principal: as relações entre o homem e a máquina, explicando o
quanto o tratamento de hemodiálise se enquadrava nos objetivos do estudo. Discorremos
também sobre a etnografia e suas particularidades frente às metodologias das ciências
biológicas e, seguindo as sugestões anteriores, definimos os seguintes aspectos: a) a pesquisa
teria uma duração de seis meses; b) seriam entrevistados três portadores de DRC 5; c) a escolha
destes se basearia na observação participante e nas aproximações em campo; e d) as conversas
com os pacientes, de caráter informal, seguiriam um questionário semiestruturado e ocorreriam
ao longo das sessões observadas. Alguns membros da equipe levantaram ressalvas em relação
ao último aspecto, supondo que seria difícil entrevistar os pacientes durante a hemodiálise.
Optamos, então, em deixar pendente esse ponto, com o propósito de aguardar o início das
observações para averiguar se essa forma de abordagem seria, ou não, oportuna.
Depois do término da reunião, Jussara disponibilizou os dias e horários das sessões, e
pediu-me para entrar em contato com ela e escolher qual delas frequentaria. Na clínica satélite,
as sessões de hemodiálise ocorrem de segunda-feira a sábado. De acordo com preferências
pessoais, necessidades (alguns trabalham, cuidam da família etc.), disponibilidade da clínica
e/ou fatores logísticos (transporte, condições físicas etc.), os pacientes realizam-nas às
segundas, quartas e sextas ou às terças, quintas e sábados. Em cada dia, invariavelmente,
sucediam-se três turnos: o primeiro ia das 06:00 às 10:00, o segundo das 11:00 às 15:00, e o
último das 16:00 às 20:00. Por questões práticas, falei para Jussara que ficaria com o segundo
turno. (Naquele tempo, morava em Guarulhos/SP, sendo minhas idas e vindas da clínica para
casa e de casa para clínica mais convenientes nesse turno, já que dependia do transporte público
para me locomover). No dia 07 de agosto de 2019, quarta-feira, compareço na clínica para meu
primeiro dia de etnografia.
Do mês de agosto até o dia 01 de novembro, frequentei a clínica em dias alternados da
semana, às segundas, quartas e sextas. Entrementes, agilizei o máximo possível os trâmites do
Comitê de Ética (CEP) da Unifesp e na Plataforma Brasil. Entre arranjos e rearranjos, meu

Daqui em diante, irei me referir à doença renal crônica pela sigla “DRC”. Importante salientar, ainda, que a DRC
é um dos muitos problemas que podem afetar os rins, sendo o estágio mais avançado de insuficiência renal, que
por isso exige uma terapia substitutiva para os rins, como a hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal.
5
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antigo projeto ganhou novas formas, absorvendo aquilo que aprendi nas negociações com o
hospital. Além da metodologia que tive que detalhar, elaborei junto com minha orientadora o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo III), a ser assinado pelos
entrevistados. Friso, ainda, que o trabalho etnográfico foi elaborado atento à resolução N°
510/2016 da CONEP, resguardando os princípios éticos relacionados à confidencialidade e
consentimento dos participantes.
Devido a um incidente tive que interromper meu trabalho de campo: fraturei a tíbia do
pé esquerdo, o que me deixou imobilizado por dois meses. Afastei-me do campo no dia 04 de
novembro, depois de fazer quatro dos seis meses estipulados de pesquisa. Após o devido
tratamento de fisioterapia, feito em na minha cidade natal, Lorena/SP, retornei no dia 27 de
janeiro para a clínica, ficando até 11 de março. A partir daí, o período de confinamento pela
Pandemia de Covid-19 tornou minhas idas à clínica inviáveis. O material dessa pesquisa, seja
ele derivado das entrevistas, das observações ou conversas com pacientes e profissionais, são,
portanto, dados resultantes dessas permanências na clínica. Apesar da interrupção involuntária,
a continuidade da pesquisa foi facilitada pelo fato de que o quadro geral de pacientes se manteve
o mesmo depois de meu acidente, bem como o funcionamento e a equipe da clínica.

***

O título original do trabalho, mantido até o exame de qualificação, realizado no dia 04
de setembro de 2020, era A eficácia tecnológica no tratamento da doença renal crônica: uma
etnografia na hemodiálise. A mudança se deu não apenas por motivos estéticos, mas também
porque Entre veias e fios: uma etnografia na hemodiálise representa mais acertadamente o
trabalho como um todo. Após a realização da etnografia e do processo de qualificação, o mote
da pesquisa passou a ser a relação entre as pessoas e a técnica no contexto da hemodiálise, e
não propriamente a eficácia da máquina no tratamento da DRC. Em razão disso, a preposição
entre que aparece no título atual faz muita diferença, pois denota uma relação (e, de certa forma,
uma troca) direta entre os termos veias e fios ou, de maneira ampla, do ser humano e a
tecnologia. Inclusive, se há uma palavra para definir essa investigação, seguramente seria
“relação”: das pessoas com os objetos, das máquinas com os humanos, da técnica com a cultura,
do natural com o artificial, da saúde com a doença, do corpo com a pessoa... E o que seria
explicar esses fenômenos sociais se não justamente “descobrir leis mais ou menos
fragmentárias, isto é, ligar fatos definidos segundo relações definidas” (Mauss, 2015a, p. 23)?
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O presente texto é dividido em cinco capítulos. No primeiro (Do homem-máquina ao
ciborgue – uma breve história das interações entre corpo e máquina), realizo uma discussão
teórico-conceitual acerca da noção de corporeidade moderna, sob uma perspectiva históricoepistemológica. Sem pretender esgotar o assunto, exponho uma análise macrossocial sobre o
corpo e a doença, articulada à análise microsocial dos capítulos seguintes. Acredito, como
Claudine Herzlich, que existe “um nível de análise específico, correspondente ao
funcionamento de configurações sociocognitivas bastante globais, graças às quais o individual
e o coletivo se interpenetram” (2005, p. 65). Retraçarei assim, em linhas gerais, para fins de
compreensão da relação entre o humano e a máquina, o percurso do nascimento e
desenvolvimento da ciência e da medicina moderna, da clínica e do hospital, e tentarei
evidenciar como a noção de homem-máquina e, mais recentemente, do ciborgue, estão
intrinsicamente ligadas aos processos sócio-históricos de um período singular, arraigados no
imaginário técno-científico de uma época.
No segundo capítulo (Entrando na clínica – espaço, tempo, riso), apresento uma
descrição geral da clínica, analisando tanto as pessoas e suas atividades, quanto os objetos com
os quais elas compartilham o mesmo espaço. Não deixarei de descrever, outrossim, minha
entrada no campo e as primeiras impressões sensoriais e afetivas que tive (do ambiente, das
pessoas e dos objetos); os primeiros contatos com os profissionais e pacientes, as primeiras
descobertas e questionamentos. O objetivo central é escrutinar a clínica como uma realidade
social que abarca noções espaciais e temporais específicas, que condicionam sua organização e
funcionamento. A dinâmica entre os profissionais e os pacientes, as representações e práticas
sociais que compartilham, constituem uma ordem (Durkheim, 1996; Mauss, 2015a); os homens
e as máquinas têm relações arranjadas disciplinadamente (Foucault, 2014, 2016), a fim de serem
rechaçados os riscos e perigos que podem afetar o tratamento. Ao mesmo tempo, observaremos
que tal ordem não é absoluta, podendo ser momentaneamente subvertida em situações de
ludicidade. Seguindo os passos de Mary Douglas (1999), mostraremos que na hemodiálise o
riso opera uma descontração dos dispositivos de poder que atuam sobre os indivíduos e seus
corpos.
No terceiro capítulo (Dentro da clínica – as relações entre humanos e a máquina),
analiso as relações das pessoas com as máquinas. Longe de ser compreendida como mero “meio
para algo”, utensílio destituído de valor simbólico, a máquina é apresentada como “coisa” que
integra a clínica, fazendo desta um “sistema sociotécnico” (Mura, 2011). O propósito é
apresentar a máquina como um aspecto constituinte da vida humana moderna, a fortiori parte
das relações sociais. Veremos que as concepções e sentimentos dos profissionais sobre a
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máquina e seu papel no tratamento, por sua vez, variam conforme a posição que ocupam na
hierarquia da clínica, de maneira que os significados do aparelho de hemodiálise muda se o
profissional é um médico, enfermeiro ou técnico. Para alguns membros da equipe, a máquina
figura-se como um “sujeito” do tratamento, um tanto imprevisível, difícil de se controlar,
manusear; enquanto para outros, ela é um “objeto” previsível, que corresponde facilmente aos
desejos e às ordens médicas. Investigo, ainda, as relações entre os portadores de DRC e as
máquinas, problematizando essas interações, as dificuldades que a conexão carnal-cibernética
suscita, e os caminhos percorridos pelos indivíduos para superá-las.
No quarto capítulo (Formas de viver a vida com a doença), descrevo os primeiros
contatos com os interlocutores para, em seguida, apresentar uma análise dos dados obtidos nas
entrevistas. Houve situações específicas para conversar com eles, pois o funcionamento da
clínica não permitia abordagens livres. As entrevistas deram-se com os pacientes já instalados
em suas poltronas e conectados à máquina, depois de já terem realizado o lanche. Utilizei-me
de um questionário semiestruturado (anexo IV), e busquei estabelecer conversas informais, que
giraram em torno de quatro eixos temáticos: diagnóstico, tratamento, cronicidade e, finalmente,
transplante, máquina e cura. O intento é cotejar as idiossincrasias dos interlocutores com as
estruturas que condicionam suas ações e pensamentos, transitando entre a singularidade dos
indivíduos e as referências coletivas nas quais se situam (Bourdieu, 2008). Dessa forma, tratase de um capítulo que toma a “polifonia” como estilo discursivo (Clifford, 2014), dando ênfase
nas narrativas e concepções sobre a DRC dos próprios doentes, subdividindo-o em três tópicos,
cada um dedicado a um dos entrevistados.
No primeiro tópico, apresento Eurides, de 73 anos de idade, nascido e residente em São
Paulo/SP. Paciente de hemodiálise há cinco anos, Eurides se diz muito católico, entendendo a
doença como um mal necessário. Alguns acontecimentos do seu passado, em particular a perda
de sua esposa, marcaram e continuam marcando profundamente a maneira como lida com a
enfermidade, assim como balizam sua relação com o tratamento hemodialítico e os profissionais
da clínica. No tópico seguinte, Marcos, de 27 anos, também nascido e residente em São
Paulo/SP, é o interlocutor mais jovem dessa pesquisa6. Embora seja paciente de diálise há seis
anos, Marcos sofre de complicações renais desde a adolescência, tendo feito diálise peritoneal
por quatro anos antes de dar início à hemodiálise. A DRC para ele é entendida como uma

6

Marcos também é o único interlocutor com quem, após o encerramento de minha pesquisa na clínica, mantive
algum contanto. Conversei com ele por mensagens de celular, via WhatsApp. Os dados obtidos por meio dessa
conversa estão presentes no subtópico intitulado A hemodiálise em tempos de Covid-19, tendo sido colhidos,
conquanto, em um período ulterior àquele em que estive pessoalmente na clínica.

18

condição biológica, que teve um papel importante no seu desenvolvimento pessoal. Finalmente,
apresento Fernanda, de 65 anos, nascida na Baixada Santista, residindo atualmente em São
Bernardo do Campo/SP. Diferente dos outros interlocutores, Fernanda já passou pelos
tratamentos de diálise peritoneal e transplante renal, e há quatro anos é paciente de hemodiálise,
tratamento este que julga superior aos demais. Para ela, a doença é uma limitação que faz parte
da vida, ligada a uma jornada que todos enfrentam e que só se encerra na morte.
No último quinto e último capítulo (A eficácia técnica no tratamento da doença renal
crônica), trato da eficácia técnica da hemodiálise, apresentando a máquina como uma espécie
de símbolo compartilhado pelos pacientes e profissionais, válido enquanto uma verdade,
competente o suficiente para ajudar no restabelecimento da saúde e sucesso terapêutico. Para
tanto, a máquina é um utensílio carregado de significados, quarto elemento de um sistema
simbólico que engloba os doentes, profissionais e a sociedade na qual se inserem; componente
de um universo de sentido compartilhado, ela é tanto técnica quanto símbolo de cura, o qual os
indivíduos consideram legítimo, satisfatoriamente adequado na intervenção médica do corpo
enfermiço.
O leitor tem em mãos, enfim, o resultado de uma pesquisa qualitativa com base na
metodologia etnográfica. Método que distingue a antropologia das demais ciências do social, a
etnografia, em sua proposição inicial, se apoia na investigação in loco: os fenômenos sociais
são investigados com base na observação das manifestações concretas do comportamento
humano, desde as formulações de Malinowski (1978), registrados exaustivamente num diário
etnográfico para serem posteriormente analisados. É de frente para as pessoas, ouvindo suas
palavras, observando seus atos e movimentos, tomando notas dos acontecimentos, que o
etnógrafo desloca sua posição para outra realidade, com intenção de “adquirir uma
familiaridade operacional com os conjuntos de significado em meio aos quais elas vivem”
(Geertz, 2001, p. 26). Os antropólogos “não estudam as aldeias (tribos, cidades, vizinhanças...),
eles estudam nas aldeias” (Geertz, 2017, p. 16, itálico do autor). Nesse exercício imersivo,
busquei captar os significados compartilhados pelos sujeitos na clínica de hemodiálise, tendo
em vista as interações que eles estabelecem entre si e com os objetos com os quais interagem
também, uma vez que precisamente estamos falando de relações entre o humano e a máquina.
Como estabeleceu Geertz (2017), observar as relações sociais que englobam tanto os pacientes
quanto os profissionais da saúde, permite-nos compreender as estruturas significativas da
realidade e as experiências das pessoas, a partir de certos membros representativos do grupo.
No entanto, se a construção de sentido(s) é coletiva, e o próprio modus operandi da hemodiálise
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constitui-se por meio da intersecção de vários sujeitos/objetos, o objetivo é aqui apreender as
singularidades dos indivíduos, as idiossincrasias das relações com as máquinas.
Sendo assim um trabalho etnográfico e, por esse motivo, antropológico, assumo no
decorrer do texto uma postura geertiziana, por assim dizer, e afirmo desde já que “Sou, da
cabeça aos pés, um etnógrafo que escreve sobre etnografia – e não construo sistemas” (Geertz,
2001, p. 8). Meus interesses estão voltados para a variedade humana, e não sua unicidade; para
o Outro, e não o Mesmo. Trabalhei buscando contribuir, com base numa pesquisa empírica,
para a discussão da relação homem-máquina e do ciborgue, focalizando os efeitos da tecnologia
num tratamento biomédico, nas experiências singulares dos doentes renais crônicos e os
profissionais da saúde numa clínica de hemodiálise.
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CAPÍTULO 1. Do homem-máquina ao ciborgue – uma breve história das interações
entre corpo e máquina

Há muitas filosofias perigosas por aí. Por que elas são perigosas?
Porque contêm elementos que paralisam nosso julgamento. O
racionalismo, dogmático ou crítico, não é exceção. É até pior – a
coerência interna de seus produtos, a aparente racionalidade de seus
princípios, a promessa de um método que possibilita aos indivíduos
libertarem-se dos preconceitos e o sucesso das ciências que parece
ser a principal realização do racionalismo o dotam de uma
autoridade quase sobre-humana.
Paul K. Feyerabend

Daquilo que é conhecido como “técnica” muita coisa já foi dita. É importante termos
clareza quanto a isso, pois sobre a técnica apresentaremos uma perspectiva particular, de viés
socioantropológico, sendo que existem muitas outras leituras sobre o mesmo fenômeno. Desta
feita, o fenômeno da técnica, especificamente, da técnica de hemodiálise, será analisado como
um fenômeno social, privilegiando não os fundamentos biológicos ou filosóficos das relações
entre o ser humano e a técnica, e sim tais relações em si, isto é, os entrelaçamentos das pessoas
com as coisas, da suposta natureza com o artificial. Como disse Marcel Mauss, “É o mistério
destas relações e destas misturas que é preciso procurar, e que a história de cada sociedade
procura” (2015a, p. 54). Antes de esmiuçarmos os pormenores das relações, entretanto, cabe
examinarmos a técnica lato sensu, para em seguida explanar seu papel na cultura moderna, de
perfil racionalista-cartesiana, por intermédio das noções de homem-máquina e ciborgue.
Em seu seminal estudo sobre “As técnicas do corpo”, Mauss realiza um inventário dos
vários procedimentos culturais que tomam o corpo enquanto instrumento passível de ser
adaptado para diversos usos, relacionados ao modo como os indivíduos exercem suas mais
básicas atividades, como beber, comer, dormir, andar, correr, agachar... Defendendo que “Antes
das técnicas de instrumentos, há o conjunto das técnicas do corpo” (Mauss, 2015b, p. 405), o
autor demonstra como a sociedade, por meio da educação das técnicas, conforma os
comportamentos individuais, cujas motivações não se reduzem à ordem psicobiológica. O corpo
é “o primeiro e o mais natural objeto técnico, e ao mesmo tempo, meio técnico, do homem, é
seu corpo” (Mauss, 2015b, p. 405). Na eficácia dessas técnicas corporais, operam
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conhecimentos tradicionais transmitidos de geração para geração. A adaptação da corporeidade
ao uso técnico, portanto, consiste em um fenômeno biológico-sociológico, ou mais
precisamente, em um “fato social total”.
Na esteira maussiana, pode-se afirmar que o corpo é mais do que mera estrutura
anátomo-biológica, de maneira que sua materialidade física não diz tudo a seu respeito. Da
gestação ao post-mortem, de acordo com Arnold van Gennep (2013), o indivíduo é
incessantemente ritualizado, e suas sensações e percepções, seus sentimentos e condutas são
imbuídos dos significados compartilhados por seu portador e o grupo ao qual pertence. Como
locus central da cultura, as proibições e deliberações que recaem sobre o corpo são revistas e
atualizadas à medida que ele se transforma bio-fisiologicamente. Se nada estático há nele, se
quem vive passa, inevitavelmente, por sucessivas transformações do nascimento à morte, a
sociedade impõe restrições, constrangimentos, regulações para essas mudanças, com a intenção
de sobreviver ao devir naturalizado, ritualizando os atos mais banais aos mais extraordinários.
O estudo sobre “A preeminência da mão direita”, de Robert Hertz, é exemplar na compreensão
desse processo de simbolização do corpo. Para Hertz, o uso da mão direita ou esquerda está
associado aos hábitos adquiridos pelos indivíduos, às tradições que lhes comunicam um ideal
comportamental ao qual devem se conformar. A preeminência da mão direita sobre a esquerda,
verificável em diversas sociedades, nesse sentido, é consequência não apenas de uma assimetria
orgânica, como também cultural, pois

[...] as representações, intelectuais e morais, relativas ao lado direito e ao lado
esquerdo são verdadeiras categorias, anteriores a qualquer experiência
individual, pelo fato de estarem associadas à própria estrutura do pensamento
social. (Hertz, 2016, p. 121)

São pelos valores e funções atribuídas à direita e à esquerda, e não propriamente pelas
invariáveis anátomo-fisiológicas, que somos destros ou canhotos. O corpo é um produto do
próprio homem, de suas representações e técnicas adquiridas. Como observa Mary Douglas
(2004), o corpo social (social body) constrange as experiências corporais físicas, assim como o
corpo físico (physical body) é um receptáculo e catalisador de símbolos. Ambos se configuram
como dois tipos de experiências corporais, que se reforçam mutuamente; o corpo físico é um
sistema que corresponde a um outro sistema, o social. O que é simbolizado, na verdade, é a
relação das partes do organismo com o todo; uma estrutura simbólica concebida pelo
pensamento social, de um lado, e moldado pelas técnicas corporais, igualmente sociais, de
outro. Seja no nível da inteligibilidade, seja no nível instrumental, não existe existência corporal
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prévia, ou seja, “uma ordem natural que anteceda à intervenção cultural. O corpo faz-se humano
porque está constitutivamente inscrito em um sistema simbólico” (Sarti, 2010, p. 84). Cada ato
corporal, por menor que seja, guarda as especificidades de uma certa coletividade. A bem dizer,
todo corpo sustenta a visão particular da sociedade na qual está inserido, de modo que mesmo
as idiossincrasias individuais são constructos culturais – por estarem referidas a uma ordenação
cultural.
Na origem de todas as possíveis maneiras de simbolização, entretanto, há um problema
comum: o corpo sempre é, a princípio, uma realidade demasiadamente real, ou seja, uma
realidade confrontada por eventos contingenciais ameaçadores: ele adoece, sofre, envelhece e,
finalmente, morre. De acordo com Octavio Paz, o corpo é uma “imagem afinal palpável e, não
obstante, mutável e condenada ao desaparecimento. Dominar o corpo é suprimir as imagens
que ele emite” (1979, p. 21). Ao controlar a espontaneidade e o imediatismo dos movimentos,
sensações, emoções, sentimentos, o ser humano forja sua “natureza”. Como explicou Durkheim
(1996), o homem é um “homo-duplex”7, cindido entre o polo psíquico-biológico, por um lado,
e o sócio-histórico, por outro; seu corpo é apropriado pela cultura e lapidado por ela como um
diamante bruto, a fim de incutir-lhe

[...] as crenças e sentimentos que estão na base da nossa vida social e que ao
mesmo tempo não estão subordinados diretamente ao corpo. O mundo das
representações se adiciona e se sobrepõe a seu fundamento natural e material,
sem provir diretamente dele. As forças físicas e as forças coletivas estão
simultaneamente juntas e separadas. (Rodrigues, 2006, p. 49)

Muito já foi escrito sobre a relação entre os aspectos inatos (biológicos, instintivos) e
aprendidos (técnicos, linguísticos) que integram o ser humano. Esse tema é de grande relevância
aqui. Por ora, basta dizer que a técnica humana é um desdobramento de nossa própria natureza,

A formulação durkheimiana de “homo-duplex” é embasada numa visão dualista de ser individual e orgânico, de
um lado, e social e simbólico, de outro (Durkheim, 1996). Atualmente, esse dualismo é enormemente criticado, e
aqui o relativizo, conservando apenas a premissa de que o ser humano é de constituição tanto biológica como
simbólica, sem admitir que estes níveis sejam isolados um do outro. Para além do dualismo empedernido de
Durkheim, Mauss (2015a) desenvolve a noção de que o corpo, a consciência individual e a coletividade devem ser
consideradas em conjunto, feito uma trindade. A compressão do “homem total”, para além de qualquer binarismo
enrijecido, passa pela mistura dos fatores orgânicos, psicológicos e sociais que o formam. “Sociologia, psicologia,
fisiologia, tudo aqui deve misturar-se” (Mauss, 2015a, p. 334). São dignas de nota também as contribuições de
Norbert Elias para a superação do binômio indivíduo e sociedade. Através do conceito de “habitus”, Elias
demonstrou como a cultura é parte da natureza, sendo o ser humano biologicamente condicionado a viver em
grupo. O “processo civilizador” se dá na incorporação de hábitos que se tornam uma “segunda natureza”,
prolongando nossa “primeira natureza”, imediata e material, existindo assim uma interdependência entre os
dispositivos biogenéticos e os imperativos simbólicos artificialmente aprendidos (Elias, 1994, 1998)
7
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tendo um continuum entre o corpo e aquilo que é artificialmente criado. No mais, segundo
Mauss (2015b), as técnicas podem incidir sobre o corpo em si, transformando-o no primeiro
dos objetos técnicos, como também podem projetar para além do corpo, por intermédio dos
instrumentos. Tanto no primeiro quanto no segundo caso, o homem “Cria e, ao mesmo tempo,
cria-se a si próprio; cria, ao mesmo tempo, seus meios de viver, coisas puramente humanas e
seu pensamento inscrito nessas coisas” (Mauss, 2015a, p. 51). A manufatura de ferramentas,
sob essa perspectiva, é um traço característico da espécie humana, assim como o
desenvolvimento de técnicas corporais o é.
O primeiro filósofo que pensou a técnica acoplada à evolução humana foi Henri Bergson
(2015), para quem Homo sapiens é um Homo faber, apto na criação de instrumentos técnicos,
naturalmente hábil em se relacionar com os objetos a sua volta8. Uma das originalidades da
espécie humana está na capacidade de fabricar utensílios mediante outros utensílios, “e variar
indefinidamente sua fabricação” (Bergson, 2015, p. 104, itálico do autor), correlacionando suas
criações, cruzando suas descobertas e invenções, empregando a técnica de tal modo que sua
evolução enquanto espécie se tornou codependente dela. Estamos lidando, em última instância,
com “relações”, e não com “coisas”. Como Georges Canguilhem salientou, “A vida é formação
de formas, e o conhecimento é análise das matérias informadas” (2012, p. 3). Quando pensamos,
informamos (do latim, informatio, ação de formar, fabricar). O que já é formado está dado, é
inato; o pensado não está feito – se faz. Dessa habilidade de estabelecer relações, de concatenar
os fatos, extraímos soluções para a vida através de comparações; decompomos a realidade em
partes e defrontando umas com as outras, a fim de distingui-las através dos símbolos. A
capacidade de estabelecer elos entre as “coisas”, de erigir símbolos para elas, é uma atividade
que está na base da confecção de ferramentas e palavras – a própria linguagem é uma
ferramenta, pois o que são as palavras se não utensílios de comunicação? Palavras são só
técnicas “mais abstratas”, mas tão técnicas quanto um martelo ou uma serra-elétrica.

8

Não quero dizer, obviamente, que a técnica tenha sido a única via de acesso para chegarmos onde hoje estamos.
O Homo faber é uma das facetas de nossa espécie. A fabricação de ferramentas e instrumentos é parte de uma
transformação evolutiva na qual o desenvolvimento cognitivo e a emergência da capacidade simbólico-cultural se
misturam e reforçam um ao outro (Geertz, 2017). Ademais, as asserções bergsonianas sobre a técnica (assim como
as de outros teóricos influenciados por ele e que aparecerão adiante, como Georges Canguilhem e Gilbert
Simondon) possuem pontos em comum com as análises sociológicas de Mauss (2015a, 2015b). O grande
diferencial dessas abordagens, inobstante, está na ênfase que Mauss dá ao caráter relacional da técnica, humanidade
e natureza, ressaltando a compenetração desses domínios uns nos outros. Bergson, por sua vez, pensa a técnica
como um empreendimento ora instintivo, ora intelectivo, fundamentando suas hipóteses sobre o terreno da
dualidade homem e animal, seres inteligentes e ininteligentes.
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Se nossa experiência corporal se processa num corpo formado (corpo físico) e informado
(corpo social), podemos inferir que ainda há um “terceiro corpo”. Como observam Nancy
Scheper-Hughes e Margaret Lock (1987), num terceiro nível existe o corpo político (political
body), referente às relações de poder, vigilância e regulação, observáveis em um grande número
de controles sociais. Nossas percepções corporais são repetidas vezes dominadas e reprimidas;
o que fazemos com nossa sexualidade e saúde, por exemplo, depende dos limites estabelecidos
pela ordem social. Fronteiras delineiam nossos comportamentos voluntários ou involuntários;
ditames pressionam nossos desejos, reprimem o que é moralmente repudiável. Saúde e doença
são assuntos políticos; estamos emaranhados em redes de poder e domesticação, que coordenam
os usos dos corpos, prazeres e dores. O corpo político, portanto, é o nível da corporeidade ligado
às circunstâncias históricas e políticas, que diz respeito aos jogos de poder, aos direitos de vida
e morte dos indivíduos (Foucault, 1999, 2014, 2015b, 2016, 2017).
Dos níveis de experiência corporal, o político certamente é o que melhor sugere como
socialmente é produzido o corpo. As articulações entre o físico e simbólico, o orgânico e
instrumental, são arranjadas de diferentes maneiras, estando todas fincadas em momentos
históricos específicos (Scheper-Hughes; Lock, 1987). Abaixo irei explorar alguns dos
constituintes históricos do corpo político predominante no imaginário ocidental moderno,
especialmente a partir do século XVII. Para David Le Breton (2013b), os acontecimentos sóciohistóricos deste período, junto ao advento da filosofia mecanicista, serão decisivos para as
representações corporais contemporâneas, visto que se trata do momento histórico onde a
“Europa Ocidental perde sua base religiosa. A reflexão sobre a natureza, conduzida pelos
filósofos, ou pelos eruditos, emancipa-se da autoridade da Igreja e das causas transcendentes;
ela situa-se em outro nível: à altura do homem” (Le Breton, 2013b, p. 98).

***

Estudos na filosofia da ciência (Canguilhem, 2018; Rebollo, 2006) indicam que o corpo,
antes de ser apreendido como uma unidade mecânica, era visto pela medicina antiga9 a partir
do conceito de physis (natureza): forma e comportamento do corpo era resultante da physis
universal, princípio originário e organizador, responsável por projetar, na physis particular do

9

Em larga medida, trata-se da medicina hipocrática, fundada por Hipócrates de Cós (460-377), tido como o pai da
Medicina. Sua influência se alongou pela Antiguidade (sendo continuada por Galeno [129-199]) e perdurou
dominante até os estudos anatômicos de Andreas Vesalius, no século XVI (Scliar, 2007).
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corpo, as qualidades da harmonia, ordem e beleza. A doença era efeito de uma alteração na
morfologia e funções do corpo e suas partes constituintes, ou seja, uma perturbação do
equilíbrio e harmonia da physis. O desequilíbrio derivava de uma mudança na dynamis dos
quatro fluidos (humores) do corpo: bile amarela, bile negra, fleuma e sangue. Dessa forma, o
objetivo da terapêutica era restabelecer a organização destes elementos, avaliando a quantidade
e intensidade dos humores e suas relações com outros fatores, como a idade, tipos
temperamentais, raças etc. (Rebollo, 2006). Longe de tentar “eliminar” a doença, os médicos
buscavam a reestruturação da dinâmica e totalidade orgânica anterior, reproduzindo a própria
tendência de movimentação da vida, acompanhando a alternância natural entre saúde e doença
(Canguilhem, 2018).
Em contraposição à medicina grega, de caráter dinâmico e totalizante, as representações
do corpo e doença são, na modernidade, de tipo funcional e objetivo. Desde Francis Bacon, que
concedeu o título ao homem de “ministro e intérprete da natureza” (1973, p. 19), a doença se
tornou um elemento localizável dentro de um corpo apartado da physis, cabendo à medicina
eliminá-la em nome da restauração da funcionalidade orgânica, desconsiderando o corpo como
parte de uma totalidade mais abrangente, mas sim uma estrutura separada do universo, que
existe sob suas próprias leis. A ciência trabalhará no controle e domínio das enfermidades, que
é, no imaginário científico, o controle e domínio da própria natureza corporal (Le Breton,
2013b). Ao invés de ser uma experiência de “valor”, a doença se tornará um “fato” objetivo,
sujeito à intervenção de uma técnica (hipoteticamente) desinteressada (Mariconda, 2006).

A natureza é identificada a um conjunto sistemático de leis, ao caráter
impessoal, não axiológico. O mundo não é mais um universo de valores, mas
de fatos. E de seus fatos subordinado a uma apreensão racional, submetida à
exigência do possível, porquanto doravante o non posse só pode engendrar o
non esse. Não há mistério cuja razão não possa vir à tona (Le Breton, 2013b,
p. 102, itálico do autor).

O pensamento sobre o mundo deixará de ser “contemplativo” para virar “ativo” (Koyré,
1986). O corpo terá suas leis, descobertas através do rompimento do véu sagrado que antes o
cobria. Como assinala Le Breton (2013b), o que Galilei foi para a astronomia, Vesalius 10 será

10

Andrea Vesalius (1514-1564) foi o primeiro a realizar, empiricamente, um estudo sistemático sobre a anatomia
humana, publicado sob o título de De humani corporis fabrica, libre septem, ou simplesmente Fabrica, em 1543.
Por meio do estudo de Vesalius, a medicina se tornou “moderna”, pode-se dizer, adquirindo um precioso “método
científico com que abordar um número infinito de futuros problemas médicos” (Friedman; Friedland, 2000, p. 32).
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para a medicina: o segundo inicia o rompimento com a medicina hipocrática-galena; suas
dissecações desvelam uma nova dimensão do ser humano, mais factual e objetiva, palpável aos
olhos – a dimensão da carne exposta ao olho nu. Um dos efeitos disto, de acordo com Rodrigues,
é que “a magia da corporalidade humana se verá crescentemente reduzida à lógica do
mecanismo” (Rodrigues, 1999, p. 59). Os obstáculos religiosos que se interpunham entre a
técnica anatômica e o corpo foram superados; a sacralidade corporal foi posta de lado, e o
espírito se desprenderá do corpo. Será nessa seara que o homem-máquina se desenvolverá.
Vemos então como a biomedicina é uma ciência moderna como muitas outras. Ela luta
pelo fato objetivo em detrimento do valor subjetivo. Todo esforço de Vesalius e posteriormente
de Descartes, como analisaremos, foi advogar por uma natureza regida por movimentos
mecânicos, como se existissem leis naturais por trás daquilo perceptível pelo nosso corpo. Por
essa lógica, a des-magificação do corpo natural foi inevitável. Se a “função essencial da ciência
é desvalorizar as qualidades dos objetos que compõem o meio próprio, propondo-se como teoria
geral de um meio real, isto é, inumano” (Canguilhem, 2012, p. 166), o corpo, por seu lado,
acabou reduzido à sua organicidade. As sensibilidades e emoções foram desqualificadas para a
compreensão da corporeidade, e uma cisão entre corpo e alma, matéria e espírito, real e irreal
progrediu. Metaforicamente, nosso corpo será o corpo-máquina, não passando de um conjunto
de peças e engrenagens em serviço de algo superior – a mente.
Analisemos, brevemente, essa história.

***
No decorrer da Época Clássica esse mundo se faz aparecer, segundo Michel Foucault 11.
Nos séculos XVI e XVII, ocorre a descoberta do corpo tanto como um objeto, quanto um alvo
do poder. Por causa do desenvolvimento de novas formas produtivas e comerciais,
acompanhado pelas alterações sociais e políticas significativas na Europa, possibilitou-se o
aparecimento de uma nova concepção e tratamento da corporeidade. Embora já tivesse sido

11

O uso que faço de Foucault, daqui em diante, dá continuidade às teses de Mauss acima desenvolvidas. Na
verdade, como pontuou Fernando Brumana (1983), o projeto foucaultiano de investigação dos discursos e as
tecnologias de poder, controle e disciplinamento, podem ser entendidas como desdobramentos das investigações
empreendidas pela Escola Sociológica Francesa, a respeito das categorias cognoscitivas do homem, os
fundamentos sociais dos modos de classificação e organização da realidade, da natureza a nossa volta ou do corpo
biológico. Foucault, no que lhe concerne, enfatizou as relações de poder desses processos, o que faz da presença
maussiana duplamente detectável em sua obra: “a já mencionada, de remeter formações conceituais a práticas
sociais; e a relação entre autoridade social e o corpo” (Brumana, 1983, p. 92). É nesse último ponto que iremos
brevemente nos deter.
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problematizado pelas crenças mágico-religiosas de outras épocas, no classicismo o corpo tornase um problema eminente das relações de poder, entrando em um processo de disciplinamento
que o manipula, modela e treina, com o propósito de torná-lo hábil, rentável e produtivo. O
homem-máquina sobre o qual Foucault escreve, refere-se ao sujeito disciplinado, funcional e
dócil, produzido mediante aparelhos e estratégias de poderes institucionais jurídicos,
psiquiátricos, pedagógicos, entre outros. Aparece, dessa maneira, uma “anatomia política” que
toma o corpo como domínio do poder; espaço onde se opera o controle do indivíduo e se
maximiza suas potencialidades produtivas. A história do homem-máquina, diz Foucault,
encontra-se escrita

[...] simultaneamente em dois registros: anátomo-metafísico, cujas primeiras
páginas haviam sido escritas por Descartes e que os médicos, os filósofos
continuaram; o outro, técnico-político, constituído por um conjunto de
regulamentos militares, escolares, hospitalares e por processos empíricos e
refletidos para controlar e corrigir as operações do corpo. Dois registros bem
distintos, pois se tratava ora de submissão e utilização, ora de funcionamento
e de explicação: corpo útil, corpo inteligível. E entretanto, de um ao outro,
pontos de cruzamento. (Foucault, 2014, p. 134)

Corpo útil (técnico-político), corpo inteligível (anátomo-metafísico): eis os dois
registros históricos sobre os quais o homem-máquina se assenta. O primeiro foi alcançado
através da modelação dos indivíduos em instituições totais e austeras (prisões, escolas, fábricas,
exércitos, hospícios etc.), que inseriam seus corpos em uma amarra de poderes infinitesimais;
“Técnicas sempre minuciosas, muitas vezes íntimas, mas que têm importância: porque definem
um certo modo de investimento político e detalhado do corpo” (Foucault, 2014, p. 136). Não
bastava apenas deter o poder sobre os indivíduos: era preciso também os distribuir corretamente,
controlar suas atividades, tempo e forças, a fim de exercer sobre eles um controle detalhado. O
panóptico de Bentham, descrito por Foucault, é o protótipo arquitetônico e organizacional de
uma sociedade disciplinar: uma torre rodeada por uma estrutura circular; da torre, observa-se
todos; da estrutura circular, observa-se nada a não ser a torre. Uma vigilância constante e
detalhada dos sujeitos, realizada pela figura onipresente da torre central; técnica capilar de
poder, que faz da “visibilidade [...] uma armadilha” (Foucault, 2014, p. 194).
Já o outro registro histórico do homem-máquina, o corpo inteligível, tem seu nascedouro
nas concepções modernas da filosofia de Descartes, que introduziram uma mudança
paradigmática na compreensão do homem e sua relação com o mundo. Para Alexandre Koyré
(1986), Descartes realizou uma sistematização das descobertas físico-astronômicas de
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Copérnico, Galileu e Kepler, causando uma alteração sem precedentes no espírito humano ao
fomentar a destruição da ideia de Cosmo (espaço finito, fechado e ordenado hierarquicamente),
substituindo-a pela de Universo (espaço infinito, aberto e caótico). Caracterizado pela ausência
de qualquer ordenamento ou leis, o Universo é destituído, pelo menos a priori, de propósito
divinos ou explicações teleológicas. A ciência moderna, sob a guarda metafísica de Descartes,
fez o homem sair de um mundo seguro e coerente para adentrar em um outro, insólito e estranho,
desnudado dos significados mágico-religiosos – em outros termos: um mundo “sem lugar para
o homem nem para Deus” (Koyré, 1986, p. 47).
Mesmo que oprimido pelas desconhecidas forças cósmicas do Universo, em
contrapartida, o homem encontrou na razão – essa dádiva conferida por Deus, segundo
Descartes – uma saída para reencontrar a harmonia com a natureza. Por meio da dúvida
metódica, foi possível dividir e analisar o mundo, conduzindo o pensamento a uma
matematização da natureza a fim de decodificar as leis intrínsecas a ela (Koyré, 1986). A
realidade externa ao homem, inclusive a do seu próprio corpo, transformou-se em elementos
estruturais de um maquinário projetado por Deus; peças de uma engrenagem maior, que apesar
dos seus mistérios, são passíveis de inteligibilidade. O fim último do conhecimento é, assim, o
desvendamento dos segredos da natureza com o propósito de restituir aos homens o controle
sobre os fenômenos dessa, ajudando-os a se tornarem “senhores e possuidores da natureza”
(Descartes, 1999, p. 87). É esse pensar-se como uma forma de controle sobre a natureza
(imaginada como tal) que anima o espírito científico moderno.
A cisão entre o cosmo e o “eu” inclui também, no que lhe concerne, o surgimento de
uma noção de pessoa original: a pessoa moderna. As noções de corpo e pessoa, aliás, se
retroalimentam, e analisá-las em conjunto fornece uma visão mais aprofundada sobre a saúde e
doença (Sarti, 2010). Se o senso de “individualidade” é universal, sendo todos nós possuidores
tanto de uma individualidade corporal quanto espiritual (Mauss, 2015b), a noção de pessoa
moderna é a de um indivíduo seccionado da comunidade e do seu corpo. Na sociedade
individualista, que nasce da passagem do século XVI para o século XVII, uma nova percepção
sobre a unidade corporal surge, dessa vez disjuntada do todo natural, social e cosmogônico,
segundo Le Breton (2012, 2013b). O indivíduo moderno é um sujeito descontínuo, afetado por
inúmeras injunções; o Homo clausus é sua condição. O corpo se transforma, deixa de ser um
constituinte da individualidade e se transverte em uma carapaça mecânica, insígnia fisiológica
que nos delimita dos outros e da natureza. Trata-se de um “eu” atomizado, subjetivista, a-social,
cujo corpo abriga excitações biológicas que lhe são estranhas e ameaçadoras, que demandam
vigilância e disciplina, além de uma ciência para orientá-lo.
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O corpo-máquina, o indivíduo autônomo e o universo mecânico, sendo assim, tornamse processos interligados. Mais do que isto, são representações de um período histórico balizado
por realidades duais e (supostamente) intransponíveis entre si: corpo e mente, indivíduo e
sociedade, humano e natureza. Dessarte, o mecanicismo é parte da ontologia moderna do
Ocidente.

***

Resumidamente, a nova economia de poder que se desenvolve nos séculos XVI e XVII
tem como pressuposto fundamental o homem-máquina, que por sua vez procede de dois
registros históricos específicos: (a) técnico-político, que faz do corpo um objeto sujeito às
práticas disciplinares que, no caso das sociedades modernas, visam a normalização do
indivíduo; e (b) anátomo-metafísico, que altera as percepções acerca do corpo, introduzindo
uma noção mecanicista no pensamento social, que divide o ser humano em mente e corpo. Tanto
uma como a outra convergem para a instituição hospitalar, um dos locais que servirá de meio
para os avanços dos conhecimentos anatomopatológicos futuros.
O hospital como conhecemos, a partir dos referidos registros históricos, é uma invenção
recente. Como aponta Foucault (2016), até o século XVIII a medicina não era uma prática
hospitalar, sendo confiado ao hospital a missão de atender as necessidades de assistência dos
pobres e moribundos. Era antes, portanto, uma instituição de caridade, destinada aos
desfavorecidos, e não terapêutica; o objetivo não era a cura médica, mas a salvação do sujeito.
“O personagem ideal do hospital, até o século XVIII, não é o doente que é preciso curar, mas o
pobre que está morrendo” (Foucault, 2016, p. 174). Curar ficava sob responsabilidade da
medicina da época, que era baseada em uma relação entre médico e doente que se constituía
fora da instituição hospitalar.
O ponto de inflexão acontece quando o hospital é reformulado através de uma nova
tecnologia de poder, introduzindo nele os aparelhos disciplinares descritos por Foucault. O que
era antes um local que excluía o doente com a finalidade de livrá-lo da danação, transforma-se
em uma instituição impregnada por regimentos e regras que exercem um controle sobre os
pacientes com um novo fim: livrá-los da doença, mais precisamente, do perigo que ela carrega
para a população. Trata-se, em outras palavras, da passagem da medicina de tipo individualista
para uma medicina social, passagem essa integrada ao desenvolvimento do capitalismo. Assim
como a prisão (instituição-modelo do poder disciplinar), o hospital tornou-se uma instituição
austera, onde a necessidade de classificar, registrar e examinar viraram recursos políticos pelos
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quais ele normaliza o corpo do doente. Dirá Foucault, nesse sentido: “aquilo que o hospital é
para o corpo, a prisão é para alma” (2015b, p. 85).
A abertura das portas do hospital para a medicina possibilitou o nascimento da medicina
das populações. Ao socializar o corpo, a medicina fez dele um problema, ou melhor, vários
problemas: como os indivíduos devem relacionar-se entre si? Quais as medidas de higienização
que devem ser tomadas para evitar as doenças contagiosas e epidêmicas? Como se deve
distribuir os indivíduos no ambiente urbano sem afetar a saúde deles? Como podemos ver, a
medicina moderna, de caráter científico, se fez antes como social do que clínica; foi preciso
primeiro fazer do corpo um objeto de novas técnicas, para então o conhecimento clínico
objetivá-lo. As descobertas realizadas posteriormente por Bichat12, por exemplo, são
dependentes de uma nova organização do hospital, que se converterá não só em uma instituição
terapêutica como também uma instituição de formação e transmissão de saberes. Nessa
perspectiva, a forma hospitalar que irá se estabelecer a partir do século XIX, será tanto social
quanto individual, isto é: por um lado, estará voltada para os problemas da população,
preocupando-se com o espaço social que os indivíduos ocupam; por outro lado, a medicina
incidirá sobre os indivíduos, seus corpos enquanto espaços particulares, submetendo-os ao olhar
médico capaz de esquadrinhá-lo com a finalidade de localizar seus desvios biológicos
(Foucault, 2006). O corpo se converte, em suma, num objeto de conhecimento e, ao mesmo
tempo, instrumento de sujeição.
As transformações que ocorreram nos últimos três séculos com a medicina provocaram,
em grande medida, a construção das técnicas terapêuticas típicas do Ocidente contemporâneo,
embasadas em uma noção de homem-máquina que estava sendo difundida desde o século XVII
pela Europa. As análises foucaultianas demonstram como o corpo foi e é implicado em
instituições variadas, sobretudo as médicas. Ora como instrumento político, ora como objeto de
conhecimento, a realidade corpórea é afetada constantemente pelas relações de poder. A suposta
objetividade do saber médico científico revela sua face, pois todo o conhecimento construído
sobre o corpo é atravessado por interesses, valores e normas que fazem dele um espaço de
conflitos epistemológicos e políticos. O homem-máquina, que encontrou no hospital seu
adequado lugar, corresponde a uma mentalidade moderna de cunho racionalista, que idealiza o
corpo como uma máquina, passível de ser disciplinado e instrumentalizado, em proveito das

12

François Xavier Bichat (1771-1802) foi um dos grandes anatomistas e fisiologistas de seu período. O
desenvolvimento da ciência anatômica “afastou a concepção humoral da doença, que passou a ser localizada nos
órgãos” (Scliar, 2007, p. 34). Bichat teve grande contribuição nesse processo, como foi analisado por Foucault
(2006). É dele também o famoso conceito de que “a saúde seria o ‘silêncio dos órgãos’” (Scliar, 2007, p. 34).
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necessidades capitalistas, de produtividade, desempenho e lucro. Na verdade, a máquina é no
imaginário ocidental, explícita ou implicitamente, uma metáfora para o corpo. Descartes, um
dos arautos da modernidade, já havia elucidado isto ao considerar

[...] o corpo do homem como sendo uma máquina construída e composta de
ossos, de nervos, de músculos, de veias, de sangue e de pele de tal modo que,
ainda que nele não houvesse nenhum espírito, ele não deixaria de mover-se de
todas as mesmas formas que faz presentemente, quando não se move pela
direção de sua vontade nem, por conseguinte, pela ajuda do espírito, mas
somente pela disposição de seus órgãos (Descartes, 2015, p. 108, itálico meu).

O mecanicismo do corpo, no pensamento cartesiano, é um reflexo da própria
mecanização do universo em voga no seu tempo 13. Se há um universo regido por leis fora de
nós, como os físico-astrônomos pensavam, há também um outro dentro de nós, igualmente
preciso em seu desempenho. O funcionamento do corpo pode ser comparado ao de um relógio:
os órgãos, veias, artérias, tecidos etc. são meras peças mecânicas de um comporte maior; são
cordas, molas, engrenagens que, no conjunto, colocam o homem-máquina em movimento,
semelhantemente a um relógio (Descartes, 2015). Vagarosamente, “o primeiro e mais natural
instrumento do homem” (Mauss, 2015, p. 465), do qual este dispõe para realizar as atividades
mais elementares da vida, passa a ser máquina que dispõe do sujeito que o habita (ainda que tal
sujeição nunca se efetive inteiramente, como veremos).
Obviamente, como ressalta Koyré (2011b), os pressupostos mecanicistas da medicina
moderna não foram aceitos de imediato e nem unanimemente no Ocidente. Eles são produtos
das “camadas eruditas” da época, e só paulatinamente ao longo dos séculos penetraram nas
populações em geral. É preciso perceber, contudo, como a ciência moderna e a filosofia
mecanicista são partes substanciais de um conjunto de mudanças das sociedades modernas. O
homem-máquina é um dos projetos da modernidade, uma das ambições da dita “Humanidade”,
oriunda do projeto também moderno de controle sobre a natureza. O corpo, à luz da medicina,
se torna um meio pelo qual o ser humano aperfeiçoa sua vida, onde os recursos técno-científicos
exorcizam os males existenciais. Adoecer, envelhecer e, no limite, morrer, progressivamente

13

A ligação entre Descartes e o pensamento mecanicista com a medicina moderna é amplamente discutida. O
primeiro ofereceu um método experimental para a segunda, na contracorrente dos princípios tradicionais da
autoridade religiosa da época. A metodologia dedutiva de Descartes, junto ao seu princípio metafísico de distinção
entre alma e corpo, fez do corpo objeto de observação e de práticas de dissecação e vivissecção (Donatelli, 2003).
Por outro lado, como Le Breton pontua, “a filosofia cartesiana é reveladora da sensibilidade de uma época, ela não
é uma fundação” (2013b, p. 105). O pensamento de Descarte deve nos servir como parâmetro das mudanças que
estavam ocorrendo na mentalidade de uma época, e não como sua expressão absoluta.
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deixam de ser condições para transformarem-se em escolhas. Somos convidados, então, a nos
emancipar das contingências da natureza, da degradação corporal e cognitiva, a fim de
alcançarmos maior saúde e bem-estar. Por onde começar? Descartes já apontará o caminho em
1637:

O que é de desejar, não apenas para a invenção de uma infinidade de artifícios
que permitem usufruir, sem custo algum, os frutos da terra e todas as
comodidades que nela se encontram, mas também, e principalmente, para a
conservação da saúde, que é sem dúvida o primeiro bem e a base de todos os
outros bens dessa vida; pois mesmo o espírito depende tanto do temperamento
e da disposição dos órgãos do corpo que, se é possível encontrar algum meio
que torne comumente os homens mais sábios e hábeis do que foram até aqui,
creio que é na medicina que se deve procurá-lo. (Descarte, 1999, p. 87, itálico
meu)

A filosofia cartesiana serve como indício exemplar de uma série de mudanças
significativas que ocorreram a partir do século XVI, que subsiste na atualidade, inclusive no
pensamento biomédico. É fato, como argumentou Koyré, que os ensinamentos filosóficos
“tomam, frequentemente, senão sempre, a realidade cotidiana a contrapelo” (2011b, p. 340).
Opondo-se aos dogmas religiosas de uma época, advogando por novos métodos de
conhecimento, elaborando novas leis sobre o funcionamento das coisas, Descartes desenvolveu
uma forma de pensar contrária à razão de seu tempo, antagônica à mentalidade medieval 14.
Evidentemente, muitas outras mudanças sócio-históricas reforçaram o pensamento cartesiano
e, posteriormente, o mecanicismo em geral. Descartes viveu num período europeu conturbado,
marcado pelas Grandes Navegações e os contatos com povos não-europeus; pelo nascimento
da economia mercantil e a Reforma Protestante; pelo início das formações de Estados-Nações
etc. A Renascença, por certo, trouxe um frescor ao pensamento de até então, amparado em
grande medida pela filosofia aristotélica e liturgia cristã, ao mesmo tempo que provocou uma
série de fissuras nas crenças e práticas comumente compartilhadas pelos indivíduos. Muito se

A visão “pré-moderna” de mundo, também conhecida como “tradicionalista” ou “pré-racional” (definições essas
carregadas por noções progressistas a respeito das mentalidades históricas), não se extinguiu ou foi “superada”.
Não há progresso nem dialética nos movimentos históricos do pensamento humano. Se a dualidade corpo/mente é
hegemônica no imaginário ocidental, por exemplo, é certo que, por outro lado, a noção de unidade do homem e o
mundo (re)existe nas mentes de muitos indivíduos e grupos. Visões de mundo diametralmente opostas são capazes
de compartilhar uma mesma realidade; nada é “ultrapassado” definitivamente, e as medicina paralelas, tais como
a acupuntura, homeopatia, quiropatia, terapia bioenergética, osteopatia, auriculoterapia, ioga, entre outras, são
práticas médicas não-biomédicas que apresentam outras significações do corpo, pessoa e saúde/doença
(Laplantine; Rabeyron, 1989). Veremos, no capítulo 4, como a própria distinção entre medicina “oficial”
(científica) e “não-oficial” (religiosa, no caso) é desfeita nos discursos dos doentes renais crônicos.
14
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foi questionado, posto em xeque, causando uma série de dúvidas e, num certo sentido, angústias
sobre o mundo e as relações humanas. Koyré (2011b) aponta esse tipo de período histórico
como parte de “épocas críticas”, em contraposição às “épocas felizes”. Nas últimas, o homem
vive em harmonia e bem-estar para com o Cosmo, enquanto nas “críticas” ele tateia o mundo
imerso na escuridão – salvo quando faz uso de um método.
Desde as afirmações de Bacon e Descartes, muitas foram as rupturas e muitos foram os
paradigmas científicos constituídos. O propósito deste capítulo não é detalhar os movimentos
históricos do pensamento científico moderno. Aqui cabe apenas ressaltar que as noções de
corpo, pessoa, saúde/doença, entre outras, que hoje compartilhamos estiveram, ao longo dos
séculos, imbricadas às mudanças de concepções de mundo. De acordo com Thomas Kuhn
(2013), quando se emprega, durante as revoluções científicas, novos instrumentos de análise, a
própria realidade se transforma em algo diferente do que era numa época anterior. Se alteramos
os métodos que utilizamos para apreender o mundo, alteramos também aquilo que podemos ou
não enxergar, aquilo que podemos ou não sentir e pensar 15. As categorias conceituais que se
desenvolveram a partir do século XVI, contribuíram na construção de novas percepções e
concepções acerca do corpo, da vida e da natureza, dessemelhantes se comparadas àquelas dos
períodos precedentes. Aliada ao desenvolvimento tecnológico, a medicina moderna contribuiu
enormemente para tais mudanças, e os procedimentos terapêuticos hegemônicos atuais estão a
ela ligados. Na contemporaneidade, as definições do “saudável” ou “patológico”, as práticas
terapêuticas “racionais” e “eficazes”, estão atreladas a uma visão particular de mundo, que
partem de interesses específicos, historicamente localizáveis, cujos pressupostos filosóficos
foram suscintamente descritos acima.

***

Certamente, entre os inúmeros processos terapêuticos empreendidos pela medicina
moderna, a hemodiálise se destaca como uma ilustração exemplar do seu avanço técnico-

15

No limite, é de método que se trata ao falarmos de qualquer ciência, médica ou não. Não de um método, mas de
vários: há diferentes saberes e jeitos de se fazer ciência, que encerram técnicas igualmente diferenciadas para seus
avanços. Paul Feyerabend (2011) demonstrou como não existe método imutável e absoluto na ciência. Métodos
são alternativas, caminhos que mais ou menos se intercruzam, que às vezes se anulam, se repelem. “Cada um pode
interpretar os termos à sua própria maneira e de acordo com a tradição a que pertença” (Feyerabend, 2011, p. 42).
Essa relatividade é importante para tomarmos a hemodiálise como um entre muitos métodos médicos e nãomédicos de tratamento, não sendo ela absolutamente verdadeira, racional ou eficaz para seus usuários (como
elucidaremos nos capítulos a seguir).
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científico. Nessa forma de procedimento terapêutico, o paciente portador de enfermidade renal
tem o sangue filtrado por uma máquina de diálise, que realiza temporariamente a manutenção
homeostática do corpo. A DRC está entre os problemas renais tratáveis pela hemodiálise, sendo
uma doença associada a altas taxas de morbimortalidade e objeto de estudo e regulamentação
pelos órgãos de saúde pública mundial. Seu diagnóstico se dá quando a filtração glomerular de
uma pessoa é menor que 60mL/min/1,73m², afetando as funções regulatórias, excretórias e
endócrinas dos seus rins. Embora seja uma doença crônica e grave, a DRC é estabilizável
quando tratada, permitindo que o paciente leve uma vida relativamente estável e saudável
(Bastos; Bregman; Kirsztajn, 2010).
Um dos grandes diferenciais, entretanto, do tratamento hemodialítico em relação aos
demais tratamentos médicos, é a dependência do paciente para com a máquina de diálise.
Estabelece-se entre ambos uma relação indispensável para a sobrevivência do enfermo. O
portador de DRC é submetido a um intenso processo terapêutico: são três sessões de diálise
semanais, cada uma com quatro horas de duração em média. Além disso, entre as prescrições a
serem seguidas estão interromper o tabagismo, reduzir o consumo de álcool, controlar o peso
corporal, praticar exercícios diariamente, controlar a ingestão de sal, seguir uma rigorosa dieta
e realizar exames médicos com frequência. O tratamento de hemodiálise exige uma drástica
mudança no modo de vida, visto que a DRC é considerada uma doença que impacta o corpo
como um todo, dadas as funções do órgão que lhe é associado.
Podemos interpretar a hemodiálise como parte de um fenômeno mais geral da medicina
moderna, que envolve cada vez mais tratamentos médicos que fazem uso de tecnologias
avançadas, com o fim de estabilizar a saúde dos indivíduos. Porém, quando analisamos tal
fenômeno dentro do contexto sócio-histórico que acima perscrutamos, descobrimos que a
hemodiálise é um fruto tardio das velhas concepções e técnicas da ciência moderna. Os
conhecimentos da medicina, que segundo Descartes, poderiam um dia ser de utilidade elevada
para a cura de doenças espirituais e corporais, atingiram ao longo do século XX e XXI
resultados que radicalizaram a mecanização dos tratamentos: transplantes de órgãos, corações
e pulmões artificiais, implantes artificiais, marca-passos, aparelhos auditivos, máquinas de raio
X, tomografia, ressonância magnética (RM), nanotecnologia, inteligência artificial (IA), entre
outros exemplos, são avanços tecnológicos que, ao lado do tratamento hemodialítico, possuem
uma eficácia técnica sobre as doenças nunca antes imaginada. O homem-máquina, que serviu
de metáfora para o pensamento moderno como ideia acerca de uma suposta natureza humana,
é pouco a pouco substituída por uma outra, menos figurada e mais concreta: o ciborgue.
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Os ciborgues são fusões avançadas de seres humanos e máquinas. A
tecnologia médica moderna permite que muitas pessoas sejam mantidas vivas
ou funcionem melhor por meio da ligação do corpo a uma máquina, grande ou
pequena, durante a maior parte do tempo. Essas agora incluem máquinas de
diálise (para insuficiência renal), os sistemas de suporte de vida (como
máquinas de coração-pulmão e “pulmões de aço”), as incubadoras (para
lactentes prematuros), os corações artificiais e as máquinas menores como
aparelhos auditivos transistorizados e marca-passos cardíacos. (Helman,
2009a, p. 44)

Donna Haraway, em seu pioneiro “Manifesto Ciborgue”, sustenta este como uma ficção
capaz de mapear a realidade social e corporal do mundo moderno, buscando elaborar um mito
político livre das caducas dicotomias que o pensamento ocidental assentou por tanto tempo. De
acordo com Haraway, o ciborgue (este híbrido de animal e máquina, de orgânico e artificial)
está espalhado por todas as partes: na literatura da ficção científica, na medicina moderna, bem
como na sexualidade. No final do século XX, “somos todos quimeras, híbridos – teóricos e
fabricados – de máquina e organismo; somos, em suma, ciborgues. O ciborgue é nossa
ontologia; ele determina nossa política” (Haraway, 2009, p. 37). As fronteiras que nos
separavam da natureza, da máquina e do não físico, consequentemente, são transgredidas,
superadas. O ciborgue é um ser que aceita as contradições inerentes às diferenças, que se
apodera do mundo sem polarizá-lo ao erigir um mito sem unidade primeira, sem um destino
final.
O afloramento do intercâmbio entre humano e máquina nas relações sociais
contemporâneas, em todos os âmbitos da vida, denota o quanto o mito político de Haraway é
facilmente evidenciado. O ciborgue já é parte do ethos atual do Ocidente: ele é uma das figuras
que representa nossa condição existencial. O entrelaçamento entre homem e máquina mostrase como uma realidade palpável: os devaneios da literatura de ficção científica e cyberpunk, as
fantasias do cinema sci-fi de décadas atrás, tornam-se cada vez mais reais. Os meios de
comunicação cibernéticos, os instrumentos tecnológicos e digitais, as máquinas de uso
doméstico e de transporte, o ciberespaço etc. são exemplos cruciais de como a concepção
cartesiana de homem-máquina vem solidificando-se diante de nossos olhos. As máquinas
passaram a ser acoplamentos, extensões e continuidades de nossos corpos, tanto fisicamente
como mentalmente. O corpo, que como vimos, é definido por Douglas (2004) como símbolo da
sociedade, ao ciborguizar-se, vira o símbolo de uma sociedade também ciborguizada.
Na medicina, a ciborguização engendra uma constante busca pelo que se supõe ser um
aperfeiçoamento do corpo humano. As doenças, compreendidas como fenômenos disfuncionais
que afetam o desempenho corporal, são tratadas por meio de sistemas de suporte à vida
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(equipamentos de monitoração e incubadoras, por exemplo), que intervém no sentido de
possibilitar o restabelecimento da suficiência no seio de nosso organismo. Eventualmente, as
máquinas se fundem temporariamente ou definitivamente no corpo, estendendo-o para além dos
limites da pele. A máquina de diálise, desse modo, é uma espécie de panóplia médica, que
expande os horizontes da estrutura biológica do corpo humano, transformando-se ela mesma
em um “rim externo”. Adentramos no registro daquilo que François Dagognet (2012) denomina
como “metacorpo”: um corpo que se exterioriza através das interconexões tecnológicas com
máquinas avançadas, ultrapassando as formas corporais dadas.
O hospital, por sua vez, representa a instituição privilegiada para essa reconfiguração
corporal, já que permite a “intensificação das relações máquina-corpo” (Haraway, 2009, p. 80).
Ora, a medicina moderna se fez moderna mediante a inclusão de recursos tecnológicos, que a
proveram com novos meios de diagnosticar e tratar as doenças. Na clínica de hoje, o médico
não se detém apenas nos órgãos e tecidos, como os anatomistas patológicos de séculos atrás;
sua ferramenta não se restringe ao toque, olhar e bisturi. Hoje, métodos gráficos sofisticados
propiciam uma nova maneira de “ver” os pacientes, examinando-os em mínimos detalhes antes
invisíveis. “Inaugurou-se a época das estruturas moleculares, dos átomos e das partículas
subatômicas” (Manço, 2004, p. 133). O esquadrinhamento corporal, verificado por Foucault
como

uma

característica

das

instituições disciplinares,

digitaliza-se

em

imagens

computadorizadas que decompõem o corpo em inúmeras partes. “O hospital é o lugar predileto
do ciborgue: a hemodiálise, as máquinas de reanimação, a aparelhagem para remediar uma
deficiência, os embriões concebidos in vitro [...]” (Le Breton, 2013a, p. 204) – tudo corrobora
para o processo de simbiose entre o humano e máquina, a partir do qual se dissolve a separação
ontológica humano/inumano.
De outro jeito, na contracorrente de Haraway (e mais pessimista que ela), questionamse as supostas vantagens da ciborguização. Para Le Breton (2013a), o louvor em nome da
técnica é nada mais que uma tentativa de enfrentar os problemas do corpo, só que os eliminando
em proveito da máquina. “O corpo é fora de propósito, associado demais às velhas dominações;
o ciborgue se oferece então como um refúgio formidável, uma arma para dar à luz um novo
mundo” (Le Breton, 2013a, p. 208). A ciborguização, como toda utopia, propõe um mundo
onde são abolidas as contradições. As assimetrias entre o humano e a natureza são rechaçadas
pelas promessas de libertação das dicotomias. O ciborgue é uma saída tecnofílica: pela máquina
se emancipa, se resolvem as desigualdades, explorações e desequilíbrios. Nesse devaneio o
corpo é obstáculo, porque só “existe injustiça por causa do corpo; a orientação da humanidade
em direção ao ciborgue é um remédio radical” (Le Breton, 2013a, p. 2010).
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A não-separação entre humano e máquina, associada também a uma in-diferenciação
entre ambos, borra a noção de alienação sob a qual se assenta a crítica da relação do homem
com a máquina no capitalismo. Jean Baudrillard (1990) afirma que o apagamento das divisões
que distinguem o ser humano da técnica está anulando, desde já, a alteridade entre ambos. O
jogo da diferença entre o “eu” e o “outro” é extirpado, e a troca simbólica substituída pela troca
informacional. O fim do distanciamento entre o homem e a máquina desperta uma incerteza
sobre as diferenças que os qualificam. Entra-se na era do “mesmo”, segundo Baudrillard (1990),
onde não há mais sujeito ou objeto, liberdade nem escravidão, mas tão somente um nivelamento
do homem com a máquina, do ser humano com a técnica operada. “Já não é o inferno dos outros,
é o inferno do Mesmo” (Baudrillard, 1990, p. 130). Por esse ângulo, a pergunta que perdura é:

Sou um homem, sou uma máquina? Na relação com as máquinas tradicionais,
não há ambiguidade. O trabalhador sempre é de alguma forma estranho à
máquina e, portanto, alienado por ela. Conserva sua preciosa qualidade de
homem alienado. Enquanto as novas tecnologias, as novas máquinas, as novas
imagens, as telas interativas não me alienam em nada. Formam comigo um
circuito integrado. Vídeo, televisão, computador, minitel são, tanto quanto as
lentes de contato, próteses transparentes que estão como que integradas ao
corpo até dele fazer parte geneticamente, como os estimuladores cardíacos [...]
Todas as nossas relações, voluntárias ou não, com as redes e as telas, são da
mesma ordem: a de uma estrutura subjugada (não alienada), a de um circuito
integrado. Se a qualidade dessas relações é de homem ou máquina, é
impossível decidir. (Baudrillard, 1990, p. 65-66)

A dissolução da suposição de uma alienação do homem frente à máquina, produz uma
indivisibilidade, uma fusão. Mas, se não há uma diferença, onde estará a alteridade? Os póshumanos de nossas sociedades contemporâneas são indiferentes às máquinas. A anulação de
fronteiras entre o artificial e o orgânico proporciona um terreno sobre o qual o humano não se
distingue da máquina, em uma fusão tão indistinta que não possibilita a reversibilidade
simbólica. O “corpo surpreende pelo seu imobilismo, sua inércia, sua pobreza, seus limites. A
cultura só sonha com aumentar-lhe o campo ou ultrapassá-lo” (Dagonet, 2012, p. 192). O
ciborgue se afigura como superação das “falhas” derivadas do adoecimento, do envelhecimento,
de preconceitos, deficiências, insatisfações estéticas etc.; uma oportunidade utópica de salvação
tecnicista, que suplanta a natureza degradante de nossos corpos e erige um paraíso onde o Mal
não habita, onde as diferenças não ofendem, machucam, onde o contrário do “eu” é o “mesmo”,
e não o “outro”. “Mas nessa homeostase do mesmo ao mesmo, a alteridade foi confiscada pela
máquina” (Baudrillard, 1990, p. 133).
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“Sou um homem, sou uma máquina?” Eis o questionamento que persiste. Deixemos de
lado as discussões teórico-conceituais até aqui desenvolvidas, e voltemo-nos agora para a parte
empírica do trabalho com o intuito de verificar até onde se sustentam.
Adentremos na clínica de hemodiálise.
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CAPÍTULO 2. Entrando na clínica – tempo, espaço, riso

Os aspectos para nós mais importantes das coisas estão ocultos pela
sua simplicidade e trivialidade. (Podemos não notá-los por tê-los
sempre diante de nossos olhos). Os homens não se dão conta dos
verdadeiros fundamentos de sua pesquisa. A menos que uma vez
tenham se dado conta disto. – E isto significa: não nos damos conta
daquilo que, uma vez visto, é o mais marcante e o mais forte.
Ludwig Wittgenstein

Não entra sol direito aqui.
Foi esse o pensamento que me veio à cabeça ao entrar na clínica. Foi acompanhado pela
Dra. Jussara que passei pela recepção, atravessando uma porta preta e entrando, pela primeira
vez na vida, em uma clínica de hemodiálise. Diferente do que imaginei, essa acabou me
surpreendendo: uma passagem à esquerda levava para uma sala de diálise (a sala número 3) e,
à direita, uma escada dava acesso ao refeitório dos funcionários. Entre a passagem e a escada,
há um “buraco”, ou melhor dizendo, um andar inferior ao resto da clínica. Ao descer uma outra
escada – estreita e com adesivos antiderrapantes nos degraus –, acessei esse “subsolo”,
reparando que a única iluminação do ambiente advém da luz solar que custosamente transpassa
as telhas de acrílico foscas que o cobriam. Chegando lá embaixo, observo duas outras salas de
diálise: à esquerda a sala 1, à direita a sala 2. Mais próximo da última, reconheço logo a balança
onde se pesam os pacientes antes de todas as sessões. Jussara, que durante todo o trajeto foi
como uma guia de minha incursão nesse universo ainda desconhecido, apresentando-me e
descrevendo todos os lugares e suas finalidades, encaminha-me até um dos enfermeiros que está
preenchendo algumas fichas ao lado da balança, e apresenta-me a ele. Seu nome é Maurício,
funcionário que se mostrou atencioso quando Jussara pediu que me ajudasse no que fosse
necessário durante meus próximos meses de etnografia.
Deixamos Maurício com seu trabalho e Jussara e eu entramos na sala 1. De formato
retangular, essa é a maior sala da clínica, comportando 14 máquinas de hemodiálise, distribuídas
cada uma próxima às poltronas azul-marinho – devidamente confortáveis para o procedimento,
com reclinação para as costas e elevação para as pernas. Se antes, na antessala, a luz solar era
rara, aqui ela não existe: as cortinas brancas ficam cerradas e impedem qualquer brecha de
iluminação natural. Na verdade, não há visualização do lado externo. Tudo é fechado para
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preservar a temperatura ambiente. A sala de hemodiálise possui uma realidade particular, um
organismo próprio. A temperatura é baixa, mesmo nos dias quentes, e praticamente tudo tem
uma cor só: branco. Piso, paredes, armários, lixos, mesas, maquinários, entre outros elementos
da clínica, são todos brancos – e as vestimentas dos profissionais idem, como se convencionou
associar às profissões da saúde. Somente os pacientes, que se vestem como lhes apetece, dão
uma tonalidade ao local – eu, inclusive, que não trouxe meu jaleco (não por esquecimento, mas
por não saber que tinha que usá-lo) colaborava na “coloração” da clínica. E, talvez por isso,
atraí os olhares de muitos enfermos, que estavam chegando e se acomodando em suas poltronas.
Enquanto atravessava a sala com Jussara, percebi, mesmo de relance, os olhares sobre mim, e
já imaginava os possíveis questionamentos que faziam: quem é esse? Um novo residente? Um
novo paciente? Todos pareciam estar me investigando antes mesmo de eu começar a investigálos.
Em meio ao frenesi da chegada dos pacientes – que pendura por cerca de 40 minutos à
medida que os pacientes se instalam e começam a sessão –, caminho até o fundo da sala,
deparando-me com duas mesas posicionadas lado a lado, com computadores sobre elas e muita
papelada aqui e acolá. A equipe 16 fica por lá, registrando os dados dos pacientes, consultando
formulários, fazendo pesquisas, levantamentos etc. Jussara apresenta-me para mais alguns
profissionais, mostra-me o lugar onde posso colocar minha mochila (em cima de um arquivo
de fichas dos pacientes, onde o pessoal da equipe também costumava colocar seus pertences) e
finalmente me deixa só. Acomodando-me em uma cadeira de plástico muito desconfortável –
principalmente para ficar horas a fio sentado –, dou início ao meu primeiro dia de observação.
Escrevo no diário tudo o que vejo. Procuro olhar e, se possível, entender tudo o que acontece:
as técnicas de enfermagem que remexem nas máquinas; o médico passando de paciente em
paciente para questioná-los sobre o tratamento; os pacientes erguendo as mãos, gesticulando,
dormindo e comendo durante as sessões; os pedidos para ligar as tevês; os pedidos para desligar
as tevês; os barulhos e apitos da máquinas de diálise; o sobe e desce das poltronas reclináveis...
Enfim, os infindáveis dados do campo, que num piscar de olhos se multiplicam mais e mais.
Não importa quão esforçado você seja, no campo algo sempre vai escapar-lhe – o campo é
inesgotável.

Neste trabalho, utilizo o termo “equipe” para me referir ao conjunto de profissionais da saúde que trabalham na
clínica de hemodiálise. Tal termo era utilizado pelos profissionais ao se referirem a si próprios. O enfoque aqui
não será sobre todos os profissionais, mas apenas sobre os médicos, enfermeiros gerais e técnicos em enfermagem
– que são, em realidade, os membros da equipe que estão em maior contato com os pacientes e a máquina de
hemodiálise.
16
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O que busco inicialmente, todavia, é a interação entre os indivíduos. A clínica de
hemodiálise possui uma dinâmica social complexa, onde os indivíduos compartilham suas
vivencias constantemente, muito além dos problemas de saúde que os levam a frequentá-la.
Desde o primeiro dia de observação, percebi inúmeras conversas, brincadeiras e afagos entre os
pacientes e profissionais. Apesar do ambiente asséptico e frio (a falta de luz e o ar-condicionado
contribuem para isso), a clínica é mundo de contatos e afetos. Ao que tudo indicava, ali era um
locus de construção das concepções acerca das doenças, tratamento e cura, compartilhadas pelas
pessoas naquele ambiente. Porém, me chamava também a atenção o papel desempenhado pelas
máquinas de diálise: tão numerosas quanto os pacientes, elas ocupavam um lugar de destaque
na clínica. Ao lado de cada poltrona, uma máquina; quatorze delas na sala 1, sete na sala 2, seis
na sala 3. Vinte e seis máquinas ao todo. O que isso poderia dizer? Além disso, a interação não
se restringia aos indivíduos, já que as máquinas também eram interativas: o ecrã lido pelos
profissionais, os tubos que ligavam os doentes aos seus sistemas, os botões, gráficos, números...
Num ambiente onde se busca rendimento, onde o bom desempenho da equipe se reflete no
resultado do tratamento, a comunicação entre os humanos e a máquina não se limita aos doentes,
estendendo-se aos médicos, enfermeiros e técnicos também. Os corpos, pessoas e instrumentos,
em suma, fazem parte de um mesmo fluxo; uns interferem nos outros e todos se relacionam.

***

Considerações que perpassavam minha mente continuaram por todas as semanas
seguintes depois da minha primeira entrada no campo. Conforme elas pululavam, mais
questionamentos apareciam. O trabalho etnográfico é como uma Hidra: sempre que eliminamos
uma pergunta, duas novas surgem no lugar. Contudo, conforme me adaptava à clínica,
solidifiquei minhas relações com os pacientes e a equipe de saúde. Para tanto, foi preciso
integrar-me ao local, não ao ponto de torna-me um nativo, mas o suficiente, pelo menos, para
interagir livremente. E foi isso que fiz: entre aproximações tímidas e embaraços, fui delimitando
aos poucos meu lugar no local, sabendo diferenciar os membros da equipe, reconhecendo
paciente por paciente, compreendendo a rotina e a logística da clínica. Uma técnica de
enfermagem, após perguntar quais as pretensões de meu estudo e ouvir meus esclarecimentos,

42

disse: você vai aprender muito 17. Já outro técnico comentou ironicamente uma vez que eu
escreveria uma dissertação de medicina de tanto tomar notas no meu diário.
A DRC é um problema de saúde pública mundial18. Estimativas indicam que no ano de
2010, havia cerca de 2 milhões de pacientes de diálise no mundo. Até 2030, esse número
provavelmente duplicará. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente a DRC
atinge 10% da população mundial. O último Censo Brasileiro de Diálise 19, realizado pela
Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), mostra um aumento significativo do número de
pacientes dialíticos no Brasil: em 2000, eram 42.695, e em 2018, ano do último inquérito
efetuado, o número aumentou para 133.464 pacientes (só entre 2009 e 2018, anualmente, foram
5.587 novos pacientes dialíticos registrados). A hipertensão (34%), seguida pela diabetes (31%)
e rins policísticos (4%), são as doenças de base mais comuns na população renal crônica
brasileira, cujo número absoluto de óbitos aumentou entre os anos de 2008 e 2018, passando de
13.235 a 25.986. Dentre os 133.464 pacientes dialíticos registrados em 2018, somente 22.1%
aguardavam na fila do transplante. A hemodiálise continua sendo o método dialítico
predominante no Brasil, adotado por 92% dos casos, enquanto a diálise peritoneal é a
modalidade escolhida por apenas 7.8% dos doentes renais crônicos (número baixíssimo se
compararmos aos 98% de Hong Kong, por exemplo), mesmo sendo liberada pelo SUS e até
mais eficaz que a hemodiálise20. Muitas variáveis influenciam na predominância da hemodiálise
como tratamento da DRC, porém um corte bem definido de classe pode ser notado: indivíduos
de classes populares dificilmente têm acesso ao método peritoneal por questões
socioeconômicas, que concernem à moradia, salubridade, acesso à informação, entre outros
determinantes21.
A hemodiálise é um dos principais procedimentos terapêuticos oferecidos pelo Hospital
do Rim, cujo alcance de atendimento se estende por uma grande região, que abrange mais de 7

17

Adoto o itálico nos registros de falas dos interlocutores, sejam eles dos pacientes ou profissionais.

18

Rememorando: neste trabalho, me refiro à doença renal crônica pela sigla “DRC”.

19

Para mais informações, acessar: https://www.scielo.br/pdf/jbn/v42n2/pt_2175-8239-jbn-2019-0234.pdf

20

Para mais informações, acessar: https://www.metropoles.com/saude/dialise-em-casa-e-opcao-de-so-8-dospacientes-apesar-de-liberada-pelo-sus
21

A diálise peritoneal possui duas variantes: a diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC), procedimento
manual realizado pelo próprio doente durante o dia, onde a solução dialítica é drenada e substituída de três a cinco
vezes diariamente; e a diálise peritoneal automática (DPA), procedimento realizado por uma máquina,
independente do doente, durante a noite, por um período de 8 a 12 horas. Ambos os tratamentos podem ser
realizados em casa, entretanto, dentre essas opções, o Hrim oferece serviços somente para a primeira. Para mais
informações, acessar: https://www.portaldadialise.com/portal/o-que-e-dialise-peritoneal
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milhões de habitantes, correspondendo a 110 hospitais. A clínica satélite de hemodiálise tem a
capacidade de atender 230 pacientes, vindos das regiões sul da grande São Paulo, Santos e toda
a baixada santista. Após chegarem dessas diversas localidades, na maior parte das vezes por
meio de transportes públicos (ônibus, metrô), os pacientes se acomodavam, antes do início das
sessões, nas cadeiras da secretaria da clínica. Lá conversavam uns com os outros, colocando a
conversa em dia, enquanto, pouco a pouco, eram chamados e encaminhados para as salas de
diálise. Por vezes, chegando mais cedo, sentava-me com um livro na mão e, embora
aparentando ler, buscava observar a movimentação. Tudo se passava de maneira informal: o
rapaz da recepção e o senhor responsável pelo encaminhamento dos enfermos, sempre
sorridentes, faziam comentários amistosos e chacotas com estes; a chegada de qualquer um é
acompanhada por bom dia! e como vai? Ainda que alguns caminhassem com dificuldades,
precisando de muletas ou cadeira-de-rodas, a maioria apresentava um sorriso no rosto e tinha
alguma novidade para contar.
Dentro da sala de hemodiálise, durante as sessões, minha presença rotineira ajudou-me
a ser absorvido pelo ambiente: ficava eu sentado, olhando, ouvindo e sentindo, tomando nota
de qualquer detalhe, fossem eles úteis ou não para a pesquisa (isto eu saberia depois). Aliás, o
próprio ato da escrita foi o maior motivo de estranhamento: entre os profissionais que não me
conheciam ou pouco sabiam a respeito do meu trabalho, havia um certo incômodo com minha
presença, por reconhecerem em mim uma espécie de “fiscal” – no começo, sempre me senti sob
“suspeita”. Decerto, o ato de tomar notas acentuava as dúvidas que recaiam sobre mim,
contribuindo para perceberem-me não só como “forasteiro”, mas também como alguém que ali
estava para inquerir os “descuidos” ou “erros” de serviço da clínica.
O incômodo diminuiu com o tempo (sem jamais se extinguir completamente), graças,
em parte, ao humor: o estranhamento inicial com minha postura séria e concentrada se
converteu em objeto de risos para muitos. Rosa, técnica de enfermagem que trabalhava na sala
2, por exemplo, não perdia uma oportunidade de brincar comigo: o moço tá anotando tudo as
baixarias que vocês estão falando [risos]. O riso, definido por Bergson como uma “espécie de
gesto social” (2018, p. 45, itálico do autor), ajudou na comunicação com a equipe, visto que ele
próprio era frequente entre os profissionais e os pacientes. Os primeiros procuravam criar uma
descontração no ambiente clínico: contavam histórias pessoais, comentavam sobre futebol e
política, discutiam sobre novelas, filmes, comida etc. Ao compartilhar com eles estes momentos
de descontração, percebi que passei a ser olhado de forma diferente, não mais como um possível
“inquisidor” que se mantem à parte para avaliar e julgar, mas como alguém que se pode
interagir, dialogar. As brincadeiras permitiram uma forma de entrada.
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Outro importante fator que ajudou na redução do incomodo foi a abordagem: alguns
membros da equipe se aproximavam de mim e questionavam o porquê da minha presença ali,
e procuravam saber sobre minhas intenções e o assunto da minha pesquisa. Tentando entender
o motivo das constantes anotações (se eram ou não parte de uma “fiscalização”), os
profissionais normalmente voltavam suas atenções para o diário de campo, e ao passo das
minhas explicações tiravam suas conclusões. Na maioria das vezes, o que achavam não
correspondia ao que descobriam, pois me tomavam por alguém do campo da saúde (médico,
psicólogo etc.), e não por cientista social. Mas progressivamente, através das minhas tentativas
de explicar o trabalho como um “estudo antropológico” da DRC e hemodiálise, a alcunha de “o
antropólogo” se tornou usual entre os interlocutores. Isso deu-me um lugar, um tratamento
diferenciado, que, além de legitimar minha presença entre os profissionais, possibilitou
estabelecer uma distinção entre meus métodos de investigação e os demais (principalmente, os
quantitativos). Se eu era “o antropólogo”, se o trabalho de antropologia é fazer etnografia, a
observação, perguntas e anotações deixaram de ser estranhas para tornarem-se procedimentos
típicos do meu ofício.
Da parte dos pacientes, o processo de interações foi mais fácil. Um deles, em particular,
constitui-se como um caso ilustrativo. Na sala 1, Takashi, um rapaz nissei, que se sentava na
primeira poltrona da fileira, ao lado donde eu costuma me posicionar para observar, viu em mim
alguém com quem poderia conversar livremente. Há treze anos fazendo hemodiálise, para os
profissionais ele falava demais, era um chato e mimado que fazia pedidos disparatados e
comentários pouco convenientes. Fiquei sabendo tempos depois que Takashi sofria de leves
transtornos mentais. Em todas as sessões, por exemplo, ele reclamava de dores e pedia por
dipirona. As técnicas presentes atendiam seu pedido, mas quase nunca davam o medicamento.
Como mais tarde confidenciaria a mim uma delas, elas lhe davam placebo, e Takashi então se
sentia melhor, ficando mais quieto e até dormindo pelo restante da diálise22. Em outra situação,
ele levou um medidor de glicemia para doá-lo à clínica, sabendo que era um instrumento muito
usado pela equipe. Mesmo com o médico declinando o apetrecho (existem restrições ao que os
profissionais podem ou não receber; um apetrecho desse tipo, ademais, não pode ser recebido

Os medicamentos – que podemos definir como “produtos farmacêuticos industriais, elaborados com base em
referências científicas da biologia, da biomedicina e da farmácia” (Desclaux, 2006, p. 113) –, são “coisas” que
objetificam a arte da cura. Como veículos terapêuticos, portadores de mana, eles circulam na clínica naturalmente.
(Há restrições relativas à dosagem, claro. Dipirona, por exemplo, recomenda-se que seja consumida uma única vez
durante as sessões). O placebo, indubitavelmente, é a melhor ilustração para se explicar como a eficácia dos
fármacos não depende só dos seus componentes químicos, pois são também objetos de troca social e,
consequentemente, objetos simbólicos (Van Der Geest, Whyte, 2011).
22
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por não se saber a sua procedência, qualidade etc.), ele insistia para que o aceitasse. Às vezes,
iniciava conversas infindáveis e tocava em assuntos desagradáveis para os demais, quando por
exemplo, começou a falar sobre gases que estava soltando por ter comido algo que não fez
muito bem para sua digestão no dia anterior (depois, comentou sobre o cheiro de enxofre do
ambiente). Comigo, por outro lado, Takashi era sempre afável: perguntava o que fazia eu ali e,
a partir dos nossos tête-à-tête, definiu-me como um estudioso da alma humana. Dele, inclusive,
ganhei doces e até um vocabulário kanji, que ele me presenteou alguns dias depois que lhe
contei sobre minha fascinação pela cultura nipônica. Essa afinidade não impedia que Takashi
tentasse tirar dúvidas comigo a respeito do tratamento, bem como outros faziam. Quando
comecei a usar jaleco, as dúvidas redobraram, porém me ajudaram a “enturmar” mais
facilmente, dando-me um lugar.
O vestuário branco (ou a ausência dele) conta muito na hemodiálise, servindo para
definir seu lugar: há, por assim dizer, uma distinção básica expressa na vestimenta: se não usa
roupa branca, a pessoa está lá para o tratamento; se usa roupa branca, está para trabalhar. No
meu primeiro dia, quando apareci sem jaleco, Jussara imediatamente frisou a necessidade de
usá-lo quando estivesse por lá. Ainda que tenha sido por um dia, verifiquei uma diferença entre
a experiência de não usar jaleco para com a de usá-lo: na primeira, fui encarado como não sendo
um profissional da saúde, enquanto na segunda, o jaleco circunscreveu-me a priori como
alguém da equipe de saúde. De qualquer maneira, minha posição continuou causando
estranhamento apesar do jaleco. De um lado, ele me fornecia a identidade de membro da equipe
profissional, um não-paciente; por outro, para os profissionais, eu não era paciente nem
profissional, e sim outra “coisa” (que mais tarde, como já dito, se convencionou chamar de “o
antropólogo”).
Um adendo importante: me aproximei, no meu período na clínica, de Lorenzo, médico
nefrologista. Costumávamos conversar sobre música e cinema, e partilhávamos se não gostos,
pelo menos interesses em comum. Ele era um jovem, de tez morena, cabelos lisos e negros,
nascido em La Paz, Bolívia. Fez seus estudos por lá e veio para o Brasil tentar a sorte. Dizia
que muitos pacientes encaravam médicos como ricões indiferentes ao sofrimento alheio,
quando na verdade não passavam de tapados que viviam em suas bolhas. As preocupações dos
médicos eram as mesmas de todos os demais trabalhadores: aporrinhações profissionais,
salário, planejamento de vida, família, mulheres que pegaram... A mesma vida enfastiante, o
mesmo círculo de amigos, a mesma falta de tempo para se dedicar ao que gosta. Não poder
fazer o que lhe dá prazer, aliás, era a pior parte de ser médico para Lorenzo. Ele não conseguia
nem começar (imagina terminar) um livro que estivesse afim de ler, por exemplo. Me contou
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que tinha um exemplar de “Paris é uma festa”, de Hemingway, dentro da mochila há tempos.
Fazia meses que estava tentando iniciar a leitura do livro, mas nunca conseguia por causa da
correria do dia a dia. Durante a formação e até depois, os médicos têm que abdicar de parte de
seus hábitos, afazeres prazerosos, para se entregar aos estudos, afirmou ele. A maneira como
Lorenzo enxergava as coisas me chamou atenção. Veio de fora do país para crescer
profissionalmente por aqui (e ele dava duro, trabalhando em vários lugares), descobrindo no
fim que a medicina é “clubinho” bem frechado e sufocante, onde conta muito o sangue azul da
pessoa. Um dia enquanto conversava com ele e um residente da clínica, ambos foram taxativos:
médico estuda pra ficar burro. Medicina emburrece.
Apesar dos julgamentos pouco favoráveis a respeito da profissão médica, nada impediu
que Lorenzo um dia me perguntasse (entre humor e seriedade) se o jaleco que eu usava era um
avental. A importância do vestuário branco ficou mais patente para mim depois de ouvir isto.
Na área da saúde, acima de tudo para os médicos, o jaleco branco e demais acessórios são
símbolos de status. Se reconhece quando alguém não usa jaleco de qualidade – o que era meu
caso, porque comprei o mais barato que tinha numa loja próximo à clínica. Fui notando
posteriormente as diferenças nas vestimentas dos profissionais, percebendo como os tecidos e
costuras eram melhor confeccionadas nos jalecos dos médicos do que nos técnicos de
enfermagem. Quanto a mim, andava vestido mais próximo dos últimos que de um médico –
profissão essa que emburrece, mas ainda preserva a aura de “sacerdócio” e prestígio social. A
roupagem, símbolo de distinção profissional, representa, em sua cor branca, o valor da “pureza”
vinculado aos serviços médicos modernos.
Vejo que a presunção imputada ao médico por alguns pacientes, traço que Lorenzo diz
ser enganoso, pode derivar do distanciamento social existente entre doente e médico.
Primeiramente, para tratar dessa questão, deve-se lembrar de uma informação de suma
importância: na Fundação Oswaldo Ramos, atualmente, 80% dos pacientes do hospital são
provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS)23. As pessoas que realizam hemodiálise na
clínica satélite de hemodiálise não são, em sua maioria, de origem abastada, nem ocupam
posições que os identifique com os estratos sociais e econômicos mais altos. São indivíduos
pertencentes às camadas populares, com poucos bens e recursos financeiros. Como Luc
Boltanski (1979) mostrou, os modos pelos quais os indivíduos percebem o próprio corpo variam

23

De acordo com o já citado Censo Brasileiro de Diálise, no Brasil há uma predominância das clínicas de diálise
privadas (70%-72%) e não-universitárias (86%-88%). Mas, mesmo nesse cenário, o SUS continua sendo a
principal
fonte
de
custeamento
(80%
em
2018).
Para
mais
informações,
acessar:
https://www.scielo.br/pdf/jbn/v42n2/pt_2175-8239-jbn-2019-0234.pdf
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em conformidade com a posição dentro da hierarquia social. Os interesses e atenção, as regras
impostas e autoimpostas e os usos e objetivos em relação à corporeidade dependem do trabalho
que se tem (mecânico ou intelectivo, por exemplo), das atividades de lazer que se pode dar ao
luxo de fazer, do jeito que se manipula o corpo, que se bebe, come, faz sexo... Naturalmente,
muitas das concepções que os portadores de DRC compartilham sobre a doença e a hemodiálise,
estão longe de serem partilhadas com as concepções dos médicos. Às vezes, elas divergem em
absoluto, já que as diferenças de classe entre os pacientes e médicos são nítidas, influenciando
nos conhecimentos que estes grupos compartilham, as informações pelas quais eles ordenam a
realidade.
Deve-se lembrar ainda que a realidade dos pacientes é muito influenciada pelo
imperativo da produtividade e a da instabilidade econômica, que acossam os enfermos das
classes populares, afetando não somente aqueles que propriamente trabalham e produzem,
como também os que que vivem, por exemplo, do auxílio da Previdência Social (INSS) e já
estão aposentados por invalidez – que é o caso de uma grande parcela dos pacientes na clínica
estudada24. Ter ou não emprego de carteira assinada, estar ou não aposentado, não dá conta ou
esgota as determinações de classe. Segundo Boltanski (1979), existe um ethos que transpassa
os traços materiais, englobando igualmente hábitos, padrões de pensamento e comportamento,
sensibilidades e percepções da morbidez distintas, típicos de camadas populares, independente
dos vínculos empregatícios e/ou aposentadoria.
Por essas razões acontecia de os interlocutores dessa pesquisa, durante as entrevistas,
sempre buscarem uma espécie de aquiescência de minha parte (um aceno com a cabeça, por
exemplo) ao falarem de seus problemas de saúde, como se eu ali, um “especialista da área”,
supostamente pertencente a uma camada superior da sociedade, vestindo um jaleco e tomando
nota das coisas, fosse mais capacitado para dizer o que era certo ou errado. A “relação doentemédico é também sempre uma relação de classe” (Boltanski, 1979, p. 49). E sendo o médico
um grande agente de difusão da biomedicina (conhecimento oficial e hegemônico nas
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Legislações federais, estaduais e municipais garantem direitos específicos para os portadores de DRC, como
tratamento de graça pelo SUS, fornecimento de medicamento gratuito, passe livre, entre outros. O INSS (Instituto
Nacional do Seguro Nacional) assegura o auxílio-doença, aposentadoria e isenção do imposto de renda, desde que
sejam feitas averiguações médicas que comprovem as limitações do enfermo num laudo pericial – processo
burocrático lento e, por vezes, de resoluções desfavoráveis aos doentes. Em alguns casos, as legislações não
expressam, explicitamente, se o doente renal crônico tem ou não direitos a certos benefícios. Isso acontece, por
exemplo, aos direitos de saque no FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), PIS (Programa de Integração
Social) e PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servido Público). Nesses casos, a assistência judiciária
se
faz
necessária.
Para
mais
informações,
acessar:
http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/dht/cartilha_direitos_portadores_renais_cronicos.pdf
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sociedades ocidentais modernas), ele possui concepções particulares acerca do corpo,
circunscritas no domínio de sua formação e profissão. Por deter um saber específico, os médicos
se afiguram como autoridades no que se referente às concepções sobre saúde e doença, às
práticas terapêuticas e de cura. Concomitantemente, ele é também aquele que limita a circulação
de informações sobre o corpo, à medida que integra uma camada social diferenciada em relação
àquela à qual seu paciente pertence.
Contudo, e para além do que diz Boltanski, no convívio quase que diário da clínica,
existe um esforço para construir pontes de comunicação que interliguem os conhecimentos
pertencentes aos médicos, ao âmbito dos pacientes. Na hemodiálise a autoridade do médico
tende a ser atenuada, e a circulação de informações menos limitada. De fato, uma desigualdade
social entre doente e médico existe, mas prevalece uma disposição de troca de informações
entre eles. A maioria dos profissionais estão conscientes das diferenças de classe que os
distanciam dos seus pacientes, e tentam “traduzir” as terminologias do vocabulário científico
para eles. Presenciei um deles se reportar aos micro-organismos que podem causar infecções
como bichinhos; uma enfermeira comparar a hemodiálise ao ato de escovar os dentes.
Metáforas, comparações, personificações, entre outras figuras de linguagem, são recursos
usados pelos médicos para transmitir mais facilmente seus conhecimentos aos doentes. Mesmo
que seja de acesso restrito, a linguagem médica acaba assimilada por outros meios de
comunicações informais, não-científicos, mas tão eficientes quanto os formais e científicos25.
No que concerne à autoridade, vale ressaltar, medicina e etnografia convergem (na
perspectiva dos pacientes), tendo sido eu visto, a princípio, como uma figura de autoridade
dentro da clínica, bem como os médicos o são. Nos primeiros contanto com os doentes, eu era
um estranho vestido como médico. E mais ainda: observa e anotava tudo o que via. Ora, não
seria essa a postura dos médicos? Não são a observação e a escrita dois atributos que fazem
parte tanto do exercício médico quanto etnográfico? E não seria a observação e a escrita sobre
os outros vista e sentida exatamente como um ato autoritário? Tomando minha experiência
etnográfica como referência, creio que uma das maneiras de se colocar em relação ao lugar de
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É preciso notar, em contrapartida, que o acesso instantâneo aos conhecimentos médicos, via internet, vem
causando certo impacto na figura de autoridade dos profissionais. Para o bem ou o mal, os saberes médicos se
disseminaram sociedade afora. O famoso “Dr. Google”, como muitos se referem, serve de orientação e
questionamento das práticas médicas, legitimando muitas das decisões tomadas pelos indivíduos sobre os cuidados
com o corpo e saúde. O uso indiscriminado dessa atividade é criticado pelos profissionais da saúde. Porém, entendo
que ela é decorrente antes de um problema na comunicabilidade entre a autoridade ciência médica e a sociedade
em geral.
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autoridade atribuído ao profissional – que identifica médico e antropólogo sob esse prisma – é
por intermédio de uma atitude do pesquisador que podemos chamar de empatia.
Por “empatia” refiro-me ao exercício mental de tradução dos significados
compartilhados pelos outros, e principalmente, ao movimento afetivo de aproximação e
compreensão dos sentimentos alheios. Tanto num caso como noutro, os resultados jamais são
completamente satisfatórios, porque embora nos esforcemos, o pesquisado nunca se desvela por
inteiro, guardando enigmas que serão permanentemente inacessíveis ao pesquisador. Sem
embargo, vale a pena insistirmos na aproximação empática, porque tudo na antropologia, afinal,
está fundado na alteridade: “só existe antropólogo quando há um nativo transformado em
informante. E só há dados quando há um processo de empatia correndo de lado a lado” (Da
Matta, 1978, p. 10). De forma não tão propositalmente sistemática (como os etnógrafos),
divisaremos abaixo que os profissionais da saúde também sentem empatia pelos pacientes, em
especial os da equipe de enfermagem. Lorenzo demonstra igualmente empatia frente às
dificuldades que os doentes renais crônicos sentem em seguir a dieta restritiva do tratamento,
quando diz, por exemplo: eu me vejo dialisando, três vezes por semana, por quatro horas,
chegando baqueado na minha casa, e além disso, não conseguindo comer nunca. Eu acho ruim.
A pesquisa etnográfica (e o exercício médico, defendo aqui), como notou Jeanne FavretSaada (2005), naturalmente envolve situações nas quais o conhecimento e a comunicação verbal
são insuficientes. A fixação na fala como único meio de conhecimento sobre o “nativo” é uma
armadilha. Nem tudo o que acontece na vida social é passível de ser representado verbalmente,
mediante uma conversa. Certos fenômenos se desenrolam na ausência do discurso, na omissão
da palavra; experiências importantes que se desdobram afora dos limites da linguagem verbal,
tangenciando a sensibilidade e os afetos, numa comunicação involuntária, espontânea.

***

A forte impressão que tive nas primeiras horas de observação concernia à higienização.
A clínica, na verdade, era praticamente inodora de tão asséptica. Com Mary Douglas, passamos
a saber como a sujeira é problemática aos olhos humanos. O imperativo de ordenamento e, com
efeito, de limpeza e purificação, são fundamentais em certos ambientes sociais, especialmente
os médicos. Na hemodiálise, persegue-se obstinadamente um ideal de assepsia exemplar, que
se alcançava com a manutenção da salubridade do espaço clínico. O esforço de “limpar a
sujeira” era uma norma. Como veremos mais à frente, a questão da sujeira está associada à
relação entre ordem/desordem de que fala Douglas. Por ora, retenhamos apenas que essa
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tendência à higienização da medicina moderna está assentada, em grande medida, em uma ideia
contemporânea de sujeira “dominada pelo conhecimento de organismos patológicos”,
dissociado da religião (Douglas, 2014, p. 50). Sob essa perspectiva, as regras de higiene e as
noções patogênicas estão vinculadas e delineiam o que se reconhece como “sujo”.
Desde Pasteur26, a medicina moderna foi revolucionada pela descoberta da implicação
dos microrganismos nas causas das doenças. E desde então, também a importância dada às
contaminações cresceu e os “detalhes” se tornaram duplamente relevantes. Mais de uma vez
observei Silvana, coordenadora da equipe de enfermagem, fazendo checagens nas salas de
diálises. Com olhar aguçado, ela caminhava entre os profissionais e pacientes, lentamente, com
as mãos voltadas para trás, verificando se havia alguma coisa deixada fora do lugar. Encontrava
muitas vezes uma irregularidade: certo recipiente posto em local indevido; um paciente em
isolamento com a máscara de proteção mal colocada; algum objeto descartável jogado no chão
etc. Ao apontar para esses problemas e chamar a atenção dos enfermeiros e técnicos, Silvana
estava remetendo-se à sujeira, poluição e contaminação que ameaçavam a saúde dos pacientes
e da equipe; sua preocupação recaia sobre os riscos que havia na falta e/ou pouca higienização
dos descuidos dos profissionais. Como disse Douglas, “Perseguindo a sujeira, forrando de
papel, decorando, tingindo, não somos governados pela ansiedade de escapar da doença, mas
estamos positivamente reordenando nosso ambiente, fazendo-o conforme a uma ideia” (2014,
p. 13). A ideia, nesse caso, diz respeito à higienização e manutenção de um espaço saudável,
donde seja seguro e eficaz o tratamento hemodialítico.
As repreensões da Silvana nada mais são que um meio de reafirmar tal ideia. O propósito
principal das “práticas higiênicas é fixar modelos para o comportamento das pessoas,
impedindo que transgridam limites e desorganizem a ordem simbólica” (Rodrigues, 2006, p.
123). Regra-se um jeito de se proceder, de agir e atuar, em conformidade com as convenções
científicas da medicina. Se na clínica existe a necessidade de dar a todos uma experiência de
unidade, é porque a unidade supõe, de outro modo, a separação, ruptura e cisão. Mais
exatamente, a unidade asséptica e limpa da clínica, sua branquidão homogênea, dependem dos
perigos internos e/ou externos que colocam em risco sua estrutura. Firmar uma ordem é
condenar a desordem – embora ambas se retroalimentem. E se reconhecemos a desordem como
perniciosa, é devido ao poder que se supõe que ela carregue de colocar em risco a vida dos
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Louis Pasteur (1822-1895), cientista francês, responsável por avanços significativos nas áreas da química e
medicina. Foi por meio da chamada “Revolução pasteuriana” que o uso de microscópios se difundiu na
identificação de fatores etiológicos, ajudando na prevenção das doenças mediante soros e vacinas (Scliar, 2007).
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doentes (Douglas, 2014). Posto isto, podemos compreender a hemodiálise como um campo de
tensões, sobre o qual se articulam poderes e perigos, expressos e instrumentalizados pelos
profissionais da saúde.
No site da empresa que fabrica as máquinas de hemodiálise usadas na clínica, podemos
identificar mais exemplos sobre a preocupação com a limpeza. Elas são da marca alemã
Fresenius Medical Care, número um do mundo em produtos e serviços para portadores de DRC.
O modelo utilizado é a 4008S V10, que, segundo alguns pacientes e profissionais da clínica,
supera qualquer outro do mercado. No endereço eletrônico da empresa, na seção sobre o Filtro
de fluído de diálise do citado modelo, se lê o seguinte:

A qualidade e a pureza do fluido são de grande preocupação nas terapias de
reposição renal modernas, já que grandes volumes de fluidos de diálise entram
em contato com a corrente sanguínea do paciente durante cada tratamento. As
endotoxinas presentes no fluido de diálise contaminado podem induzir reações
agudas indesejáveis, e influenciar o resultado do tratamento a longo prazo em
pacientes de hemodiálise, por conta de um estado inflamatório crônico.
O filtro de Fluído de Diálise DIASAFE® plus possibilita a produção segura
do fluido de diálise ultrapuro. Isso é atribuído a excelente capacidade de
retenção de endotoxina das fibras de Polissulfona Fresenius e a um inteligente
conceito de segurança, baseado em:
- Controle funcional da integridade do filtro
- Monitoramento automático da vida útil do filtro
- Tecnologia de conexão asséptica 27.

Os termos utilizados na promoção da 4008S V10 são elucidativos. Para não falar do
nome do modelo, que se assemelha aos dos carros superesportivos (e se olharmos no site
leremos palavras como “bateria”, “fonte de energia”, “abastecimento de água”, “bomba”, todos
termos usados, por exemplo, na indústria automobilística), a descrição do filtro de diálise (do
qual voltaremos a falar nesse capítulo) se dá por meio de palavras que associam: “qualidade” à
“pureza”, “segurança” à “retenção” e “inteligência”, “contaminado” às “endotoxinas” e
“reações aguadas e indesejáveis”, “tecnologia” à “asséptica”. O design da máquina, suas
funções, desempenho e controles são projetados para conjurar as impurezas. Doenças e
infecções são ameaças, contra às quais se invoca uma técnica audaz de algumas centenas de
dólares para auxiliar. O que a máquina de hemodiálise promete não é apenas o restabelecimento

27

Para mais informações, acessar:
saude/hemodialise/maquinas/4008s-v10/

https://www.freseniusmedicalcare.com.br/pt-br/profissionais-de-
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funcional do corpo. Isso é pouco. Sua principal promessa é expurgar tudo de abjeto 28 que o
corpo retém, suas endotoxinas, e principalmente as malignidades sociais, causadoras de
desordens na vida das pessoas. “O fluido de diálise ultrapuro”, como diz no site da Fresenius,
é um instrumento técnico-moral, porque inibe o mal orgânico e o mal que desestabiliza a vida
social, que ameaça o indivíduo como um todo.
A nódoa e contaminação moral da doença incomoda mais que seus efeitos biológicos, e
o “único sentimento que o homem tem por elas é o temor, geralmente acompanhado de horror”
(Durkheim, 1996, p. 449). Sua abjeção sobrevém da desordem que degrada a vida. Ela não é
“sujeito” nem “objeto”; ocupa espaço intermediário, inclassificável e indizível. A DRC repugna
exatamente por não conseguirmos superar definitivamente sua impureza. E haveria algo melhor
para pensarmos a abjeção que o sangue? A máquina de hemodiálise, em certo sentido, provoca
uma violação dos limites naturais do corpo, pois rompe com a pele que nos reveste ao
transportar do sangue corpo afora. O paciente a ela submetido

[...] tem de ver seu próprio sangue saindo de seu corpo, viajando através de
tubos plásticos nas profundezas da máquina [...] o corpo é virado do avesso;
aquilo que normalmente está dentro é agora colocado para fora. (Helman,
2009a, p. 97)

Com o propósito de ilustrar esse ponto, descrevo abaixo uma cena extraordinária que
não presenciei, durante meu trabalho de campo, mas que chegou aos meus ouvidos por meio de
terceiros.
Foi na sala 2, num dia em que percebi um burburinho entre os profissionais e pacientes.
Uma médica e uma enfermeira, às pressas, entraram na sala para conversar com Rosa, técnica
responsável por aquela sessão. Escutando algumas palavras soltas e reparando nos gestos
explicativos dela, me dei conta de que tentava esclarecer um acidente que ocorreu na sessão
anterior, na qual também estava presente. Após ouvirem Rosa, Daniela e Simone voltaram para
a sala 1, e foi a vez dos pacientes ouvirem as explicações da técnica (os fofoqueiros, de acordo
com ela). Tinha ocorrido um problema técnico, segundo Rosa, resultante da má fixação do
cateter no braço de um paciente. Aparentemente, outra técnica da primeira sessão não seguiu o
procedimento padrão, que consiste em deixar um espaço de folga na hora de fixar o cateter ao

Júlia Kristeva define o abjeto como alguma “coisa” que é inclassificável, indefinível, que não pode ser sujeitada
e/ou objetificada pelos indivíduos que a defrontam. Fora dos padrões culturais, para além daquilo que é concebível,
a abjeção é tudo aquilo “que não respeita os limites, os lugares, as regras. O intermediário, o ambíguo, o misto”
(Kristeva, s/d, p. 4).
28
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braço do paciente, lhe dando maior liberdade de movimentação. O cateter então se soltou e
espirrou sangue pra todo lado, desencadeando um tumulto dentro da sala. Rosa ainda
acrescentou que a técnica culpada pelo descuido achou que ela estivesse a entregando, o que
acabou gerando um atrito entre elas.
Malgrado as desconfianças e acusações das profissionais, verifica-se como, num piscar
de olhos, na situação descrita, a branquidão médica foi maculada; o mar de sangue no chão
(palavras de Rosa) que, por pouco, deixei de assistir mostra como o sangue representa perigo.
Símbolo quase universal da vida, pelo qual divisamos a saúde da doença (Scheper-Hughes;
Lock, 1987), de certo o sangue é também o locus do perigo essencial da hemodiálise. Ora, a
filtragem que a máquina efetua é a filtragem do sangue. Este, no início do processo de diálise,
ainda se encontra cheio de toxinas e é limpo, como diziam os profissionais, ao fim da sessão.
Em absoluto, suas propriedades já denotam impureza: viscoso, desuniforme, pegajoso, o sangue
é fonte de estranhezas; ele causa asco e nojo, provoca contaminações (Douglas, 2014;
Rodrigues, 2006). Ao transpassar o invólucro corporal, entrando na máquina, o sangue precisa
ser controlado: nada contradiz mais a branquidão médica que o rubro do sangue. Daí a obrigação
de purificá-lo – ou “ultrapurificá-lo”, conforme diz o site da Fresenius.
A necessidade de purificação, por outro lado, não decorre só da repulsa racional diante
de algo incompreensível. A repulsa da qual falo, cabe dizer, é o nojo que faz torcer a cara, que
nos deixa com pelos arrepiados e o estômago embrulhado, que nos faz sentir ânsia, tontura;
nojo que causa medo, aflição, que é imoral, suspeito e ambíguo. A tecnologia hemodialítica
intervém no corpo do paciente em oposição à abjeção da doença. O que está em perigo é tanto
nossa saúde quanto nossa sensibilidade física e moral. Norbert Elias (2011) mostrou como nosso
comportamento e sentimentos, no decorrer do processo civilizador, variam não estritamente por
fatores anti-higiênicos ou prejudiciais à saúde.

A expansão do patamar do embaraço talvez se ligue ocasionalmente a
experiências mais ou menos indefinidas e, de início, racionalmente
inexplicáveis, de como certas doenças são transmitidas ou, mais exatamente a
medos e preocupações vagos e, por conseguinte, não esclarecidos, que
apontam ambiguamente na direção que mais tarde será confirmada pela
racionalização. (Elias, 2011, p. 119)

A repugnância possibilita o ideário de prevenção médica. Devemos compreender que a
higienização na clínica corresponde aos aspectos da estrutura emocional dos indivíduos. O
pavor pela desordem que a sujeita pode causar tem raízes na sensibilidade e, muitas vezes, são
imperceptíveis aos pacientes e profissionais. Na vida civilizada, o repugnante “é removido para
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o fundo da vida social” (Elias, 2011, p. 123, itálico do autor). Na antítese do sangue e das
vísceras, o vestuário branco se torna emblema: só os usam aqueles que manipulam objetos
repulsivos, que estão em contato direto com aquilo que é tido como “abjeto”, a fim de
estabelecerem uma antinomia ao “sujo”. Georges Bataille notou isso com a noção de “informe”:
aquilo não pode ser classificado, nem aprisionado por alguma lógica, devendo ser por isso
negado, interditado. Na acepção batailleana, o informe é um mar de sangue, pode-se dizer, que
estampa os desvios e as fissuras por onde a incontornável natureza, em sua metamorfose
ofensiva, aparece diante de nossos olhos. Por isso, as tensões entre estrutura e anti-estrutura,
entre branco e vermelho, saltam tanto aos olhos quando observamos de perto a dinâmica da
hemodiálise.

***

Daniela era uma dessas profissionais de branco. Formada em enfermagem, ouvi dela
que na hemodiálise os doentes se sentem presos, um fardo. Aqui ele [o paciente] se sente um
doente, relatou ela, argumentando que na diálise peritoneal o tratamento é mais livre. Veremos,
no capítulo 4, que a suposta “liberdade” da diálise peritoneal não é percebida pelos pacientes
como tal. Contudo, compreendi depois, a partir da observação dos doentes, sua definição da
hemodiálise como fardo.
A fadiga e o cansaço são os constituintes da experiência hemodialítica mais comuns
entre os doentes. O tratamento de hemodiálise é, sem dúvida, nada fácil. Na realidade, é
dificílimo: comprometer-se com uma dura e sistemática rotina, realizar no mínimo três sessões
semanais, cada uma delas com cerca de quatro horas de duração, seguir uma dieta extremamente
restritiva, ingerir menos de um litro de água por dia... Embora sejam acomodados em poltronas
reclináveis devidamente confortáveis, como já ressaltado, os doentes devem evitar, ao longo de
toda sessão, qualquer movimento brusco que possa provocar um desalinhamento no cateter
(tubo) ou na fístula arteriovenosa. O sangue, ao fluir do paciente para a máquina, e vice-versa,
pode causar queda de pressão, cãibra e tontura, por exemplo, sobretudo quando a quantidade de
sangue a ser filtrada é grande. Cada sessão é, assim, um fardo, porque consiste em um penoso
e exaustivo procedimento terapêutico, ao qual o tédio e ansiedade estão frequentemente
associados. Por estes motivos, o tempo é um fator relevante: em todas as salas, um relógio
marca a passagem do tempo para todos os que estão presentes; espera-se pelo fim, pela
oportunidade de ir embora e se livrar do fardo. Presenciei um paciente dizer: por que será que
aqui o relógio não anda? Ao que a enfermeira respondeu: você está com síndrome de
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inquietação [risos]. Em tom de lamentação, por fim, a paciente disse: não são nem 13:00
horas...
Durante a hemodiálise, o tempo transforma-se em algo turvo, por vezes monótono e
entediante, causando inquietação naqueles que não encontram uma distração paralela. O tempo
que corre na clínica não é, efetivamente, o tempo que corre fora da clínica, visto que a noção
de tempo é subjetiva, variável de contexto para contexto. Um relógio de parede ocupava um
lugar central na sala 1, cujos números e ponteiros cristalizavam a passagem dos segundos,
minutos e horas. E não por qualquer motivo: “Os relógios são processos físicos que a sociedade
padronizou, decompondo-os em sequências-modelo de recorrência regular” (Elias, 1998, p. 21).
O ritmo da clínica é impingido pelo relógio, instrumento universalmente reconhecido como
orientador de nossas experiências temporais. Só que esse instrumento adquire sentidos
diferentes de lugar para lugar, pois as experiências que ele orienta variam enormemente. Na
clínica, o relógio é um regulador do processo terapêutico. As ações têm seu momento para
acontecer, de preferência sem atrasos, adiantamentos. Por isso o tempo é outro: as intenções e
tarefas daqueles que ali ficam são específicas dali. Se eu disse que na hemodiálise tudo tem seu
lugar, devo também dizer que tudo tem seu tempo. As horas parecem parar porque o devir é
contabilizado sem relaxamento. Creio que cada paciente enfrenta essa demora, e quando é
levado por ela, a consequência é o tédio (sensação reforçada pela sala fechada e branca). Buscase um interesse paralelo, que se supõe serem as televisões espalhadas pela sala, bem como os
livros e celulares levados pelos pacientes, que ajudam a amenizar a monotonia. Distrair-se, seja
visualizando o Instagram, seja tirando um cochilo, é um meio de enfrentar as longas horas de
tratamento.
Mas, um fato é permanente: uma vez na hemodiálise, dificilmente deixa-se de pensar na
hemodiálise. Isso porque, além de crônica, a DRC é uma doença grave e progressiva, cujo
tratamento é indispensável (a opção de não o fazer eleva enormemente o risco de morte). Na
maioria das vezes, a diálise se estende para o resto da vida do indivíduo, e sendo o transplante
renal uma opção remota29, a hemodiálise é para grande parte dos portadores de DRC uma
condição de sobrevivência.

29

Atualmente, o Hrim realiza mais de 900 transplantes renais por ano, detendo o recorde mundial nesse quesito.
Mas, na maioria dos casos, os portadores de DRC são inscritos em uma lista de espera (dividida no tipo sanguíneo
dos pacientes) da Secretaria de Estadual de Saúde. A seleção dos candidatos ao transplante se baseia na
compatibilidade genética e no tempo de espera na lista. Porém, existem restrições em alguns casos: doenças
hepáticas, cardiovasculares, infecciosas, dentre outras, são contraindicações para a realização da operação. Vale
lembrar, ainda, que o rim transplantado tem uma duração, que varia de acordo com as condições de saúde do
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Os portadores de DRC, em sua maioria, consagram uma atenção redobrada ao próprio
corpo. O primeiro alvo de suas preocupações é o peso30. Sobre este, Rosa sempre alertava: tenta
não pegar muito peso [não acumular líquido demasiadamente], senão vem de um jeito e sai de
outro. Ao chegarem na clínica, na antessala, os pacientes são pesados para determinar o peso
pré-sessão, mediante o qual será definido a quantidade de líquido que será retirada durante a
diálise, subtraindo o peso seco (o ideal) da pessoa. Depois de toda sessão, os pacientes são
pesados de novo, definindo-se o peso pós-sessão, que será recalculado na próxima diálise. Esse
ciclo de pré-sessão e pós-sessão exige certa disciplina dos doentes, que desenvolvem um
conhecimento apurado dos seus corpos. É normal escutar, por exemplo, conversas dos pacientes
sobre níveis de creatinina ou quantidade de glicose; quando trazem consigo exames médicos,
os leem uns para os outros e comentam sobre. A maioria sabe bem o quanto tem que perder de
peso para não passar mal durante a sessão. Eurides, interlocutor que conheceremos melhor no
capítulo 4, me disse que 90% [das vezes que dialisa] passa bem, mas quando tira acima de 3,5
[quilos], passa mal. Mais displicente que Eurides, Takashi um dia tirou 5 quilos, peso-limite do
que é recomendável. Lembro do técnico dizendo, ameaçadoramente, tentando incutir alguma
espécie de juízo em Takashi: tá com o rosto inchado. Vai morrer assim. Semana que vem vai
pega 12 quilos.
Devido à cronicidade da doença (e ao esforço dos profissionais em se comunicar com
eles sobre o tratamento, como acima destacado), os pacientes de DRC não são leigos: eles
conhecem os riscos, limites, transformações, melhoras e pioras de seus corpos, definidos pelo
conhecimento biomédico e aprendidos ao longo dos anos com enfermos. A doença nunca deixa
de lhes ensinar alguma coisa. Os médicos também conhecem essa “pedagogia da doença”.
Lorenzo me revelou numa conversa que é importante para os doentes passar mal de maneira
educacional. Essa crença deriva do fato de que o sujeito, quando enfermiço, precisa reconhecer
os limites do seu corpo e igualmente respeitá-los31. A equipe conhece bem estes limites, sabendo
distinguir um “mal-estar verdadeiro” de um “mal-estar fingido”, por assim dizer. Uma técnica

receptor, do rim doado e o tratamento pós-transplante.
http://www.hrim.com.br/especialidades/transplantes/.
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O tratamento de hemodiálise requer uma dieta específica, baseada no controle da ingestão de líquidos, proteínas,
sódio, potássio e fósforo. É mister o acompanhamento nutricional, com fim de construir uma dieta considerada
rica e nutritiva para cada doente, evitando que haja, simultaneamente, um acúmulo inapropriado de substâncias e
toxinas no corpo.
31

Como evidenciou Pierre Clastres, o sofrimento tem uma função, se ensina algo através dele. Não há nada de
propriamente cruel nisso, pois o “corpo mediatiza a aquisição do saber, e esse saber é inscrito no corpo” (Clastres,
1978, p 126), que o memoriza como lembrança.

57

que trabalha há vinte e três anos com hemodiálise me contou: eu sei quando o paciente está
passando mal.
Existe, portanto, uma ascese particular que os portadores de DRC compartilham. Não
são cuidados com o corpo voltados para outros corpos, para o bem de todos. Pelo contrário, são
vividos como cuidados corporais centrados no indivíduo e seu corpo biológico, que
internalizam uma ordem política e social particular. Trata-se, como disse Francisco Ortega
(2008), de uma “bioascese”: práticas corporais orientadas por pressupostos científicos,
baseados nos critérios de uma saúde idealizada, que incidem sobre a assepsia física,
performance e higiene do organismo. O indivíduo, mesmo doente, coloca seu corpo na busca
de melhor desempenho, equilíbrio, absorvendo os princípios bioascéticos da sociedade. Os
exageros são recriminados, o comedimento exaltado. Os riscos? A bioascese não os admite. O
que ingerimos têm de ser quantificado para se evitar os excessos. E sendo o excesso, a fartura,
o dispêndio, fontes de prazeres, fica claro o quanto as pessoas que fazem hemodiálise o
degustam em doses mínimas, porque há pouquíssimo ou nenhum deleite corporal na disciplina
bioascética nela praticada. Partindo de Foucault (2014), podemos dizer que a disciplina é agir
contra si próprio, é se colocar contra suas inclinações e desejos. Um sujeito disciplinado diz
“não” aos impulsos que instigam o prazer. A disciplina corporal é uma técnica pela qual
exercita-se a mais forte das vontades: a vontade da contra-vontade.
Muitos dos pacientes hemodialíticos consideram a dieta a parte mais difícil dessa
espécie de bioascética. Eurides me disse que procura comer o que eles determinam [os médicos
e nutricionistas]. Às vezes, não como. Como só uma fruta. Mas a sede é...de madrugada acordo
com a boca seca. A quantidade de líquido recomendada a um para um doente renal crônico é
baixa, variando de 400ml à 600ml, normalmente. Em dias de calor intenso, em pleno verão,
numa temperatura de mais de 35ºC e sensação térmica de 40ºC (clima que fez em São Paulo
várias as vezes que estive na clínica), é árduo se manter aquém desse limite. Marcos, outro
interlocutor que conheceremos no capítulo 4, revelou que a parte de não tomar liquido é a pior,
principalmente no calor. No fim, com o decorrer do tempo, querendo ou não, o doente se
adapta; seu corpo passa a não responder mais aos estímulos da mesma forma. Ele se auto-inibe,
em certo sentido, seja por causa das práticas bioascéticas, seja por causa dos impactos negativos
que ele pode sentir caso ingira algo que lhe faz mal. Doce raramente eu como. Desaprendi a
comer doce. Não bebo [bebida alcoólica]. Se eu tomar uma dose de whisky, acho que fico tonto,
conta Eurides.
Os poderes da bioascese pretendidos, no entanto, não são absolutos. Uma vez ou outra,
Eurides mesmo quebra um pouco a dieta: final de semana tomo um refrigerante zero. Não sei
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se é zero, mas tá na embalagem [risos]. Os pacientes não se sentem necessariamente saudáveis
ao alcançarem o peso ideal, pois estar saudável abrange variáveis de outras ordens. O peso,
apesar de ser importante fator, é somente uma variação quantitativa do organismo. A própria
questão do peso não se restringe a saúde ou bem-estar, sendo também estética, por exemplo.
Em certa ocasião, presenciei uma paciente falar para toda a sala antes do início de uma sessão:
vou embora magérrima, ao passo que outra paciente respondeu, doutro lado da sala, que ela tem
que ir embora bem. Por outro lado, sentir-se bem depende de uma visão mais ampla (não só
médica) e subjetiva (não só objetiva) do corpo: “são os doentes que geralmente julgam – de
pontos muito variados – se não são normais ou se voltaram a sê-lo [...] voltar a ser normal
significa retornar uma atividade interrompida” (Canguilhem, 2018, p. 74-75). Isso explica
muito porquê os pacientes, de acordo com Lorenzo, têm a ideia de que se perderem um pouco
mais de peso na sexta-feira, terão a oportunidade de acumular uma gordurinha no fim de
semana. As normas da bioascese, ainda que significativas nas vidas dos doentes, são, assim,
sempre relativizadas pela administração de uma economia do prazer particular de cada
indivíduo. Uma margem de risco, assumida conscientemente pelos doentes renais crônicos, é
comum no tratamento.
Os pacientes de hemodiálise, com efeito, não são passivos. Sabendo dos seus hábitos e
tendo aprendido ao longo do tratamento sobre a doença e o funcionamento do corpo, eles
determinam muitas coisas durante as sessões. Não apenas opinam, mas decidem. As relações
entre médico e paciente não são unilaterais. Ainda assim, a “autoridade médica” se faz
transparecer em alguns momentos, principalmente na “confissão” (Foucault, 2017). Quando já
sentados em suas poltronas, aguardando as máquinas iniciarem o processo de filtragem, o
médico responsável pela sessão perguntava sobre o tratamento a cada um. Estabelece-se, então,
não um diálogo entre ambos, e sim a confissão: o paciente se abre, revela os detalhes de como
está indo, sobre como foi o dia anterior, sobre o que comeu, bebeu, se exagerou em algo, se
exercitou-se etc. Tal confissão não resulta de um imperativo, mas de uma tarefa, uma incitação
de falar sobre si para outrem, cujo fim, de acordo com Foucault, é “combinar a confissão com
o exame, a narração de si mesmo com o desenrolar de um conjunto de sinais e de sintomas
decifráveis” (2017, p. 73). A confissão é um dos meios pelos quais o médico interpreta e desvela
os segredos do paciente, quais foram seus “pecados”, suas “faltas”. Através da autoridade
médica “a obtenção da confissão e seus efeitos são recodificados na forma de operações
terapêuticas” (Foucault, 2014, p. 75). Os doentes podem negociar a quantidade de líquido a ser
retirada, baseado nos seus critérios pessoais, sendo esse um dos momentos do tratamento que
permitem o agenciamento da doença por parte deles. Entretanto, o poder de decisão final sempre
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está nas mãos do médico, que inscreve a fala dos pacientes dentro de um regime de verdade
com validações próprias, interpretado pelo discurso médico hegemônico 32.
O poder do médico envolve também o registro detalhado dos pacientes, a partir da lógica
diagnóstica e terapêutica da medicina. A equipe toda, das técnicas aos médicos, sempre está
empenhada na documentação dos pacientes. Cada um deles possui uma folha mensal de
prescrição, onde constam as informações relativas ao peso descontado e os medicamentos
administrados. Em todas as sessões, os dados são reatualizados a fim de capturar, no instante,
o estado dos corpos em tratamento. Ao cabo da sessão, a folha é carimbada pelo médico
responsável. Como Foucault (2016) observou, as instituições e hospitais/clínicas modernos
nascem a partir da urgência de um processo de registro e, portanto, controle dos indivíduos.
Estes devem ser especificados incessantemente, e um detalhamento do seu corpo e atividades é
importante aos tratamentos. Aliás, isso não é exclusivo da hemodiálise, existindo um
enquadramento jurídico que legitima esse discurso médico. A Lei 12.842 de 2013 (conhecida
como “Lei do Ato Médico”, que regulamenta o exercício da medicina no Brasil) determina o
médico como o único agente responsável pela realização de diagnósticos nosológicos,
identificação de sinais e sintomas, além de prognósticos e prescrição medicamentosa. O
controle médico, nesse sentido, possui uma dimensão mais geral, amparada na própria
Constituição brasileira33.
Fazer o corpo “falar” era um dos objetivos dos profissionais da clínica. Seja através do
da confissão ou dos registros, o paciente precisa “dizer algo” sobre sua doença e tratamento.
Articulam-se, assim, duas dimensões da clínica: o “sintoma” e o “sinal”. O primeiro
corresponde à sensação subjetiva do doente, suas dores, angústias ou, como vimos, seus
“pecados”; e o segundo é relativo aos dados objetivos da doença, que podem ser observados
pelo médico mediante o olhar clínico (Ferreira, 1994). Esse processo objetivo/subjetivo de
interpretação do doente fica evidente numa conversa entre uma médica, Dra. Vanessa, e um
paciente que estava enjoado. Quando o último revelou ter bebido bastante água no último fim
de semana devido ao calor, a médica lhe falou para regular a quantidade de água e determinou
a retirada de cinco litros naquela sessão. Nesse caso, o enjoo e a confissão dos excessos,
justificados pelo calor, formam os sintomas da doença, enquanto os sinais aparecem na
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Adoto uma definição foucaultiana de discurso, de discurso como vontade de verdade (Foucault, 2015a). A
instituição médica serve de suporte para essa forma de discurso, que é reproduzido pelas práticas pedagógicas, nos
livros, laboratórios etc. Ele é definidor do verdadeiro e falso e também prescritivo. Por isso, depois da confissão
do paciente, se prescreve o que deve ou não ser feito por ele.
33

Para mais informações, acessar: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12842.htm.
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interpretação que a médica faz do corpo do paciente naquele momento, baseada nos dados que
detém. O diagnóstico depende do compartilhamento de sensações, opiniões e visões da doença
por parte do doente. Nesse sentido, o bom médico é aquele que escuta os pacientes, como bem
me lembrou Lorenzo uma vez.
A equipe, em contrapartida, não escutava só as confissões. Aqui tem todos os assuntos,
você viu? [risos], me questionou uma técnica em certa circunstância. Os médicos e profissionais
da enfermagem, frequentemente, conversavam com os pacientes. Conquanto, o contato com os
doentes sempre era maior com a equipe de enfermagem, que lida constantemente com os
problemas ordinários da clínica (auferir pressão, fornecer medicamentos, reclinar as poltronas,
cobrir os pacientes, entre outros). Essa maior proximidade é pressuposta na própria estrutura
hierárquica da clínica, que define bem os papeis de cada profissional, assim como suas
respectivas funções, de acordo com suas formações prévias, como é amplamente destacado nos
estudos sobre práticas de saúde (Bonet, 2004; Menezes, 2006). A divisão do quadro
multiprofissional é, portanto, baseada no conhecimento dos sujeitos que o formam. O médico
representa aquele que detém a palavra final sobre as decisões, em especial as difíceis, como
mostra as pesquisas de Menezes (2006). De sua mesa nos fundos da sala 1, ele verificava os
dados dos pacientes, preenchia os registros, receitava os medicamentos etc.; decerto, seu contato
face a face com os doentes era menor, mas sua presença era incessante por meio das suas
decisões delegadas aos outros profissionais. O poder do médico, como argumentou Le Breton
(2013b), é efeito do conhecimento que apresenta, que se traduz, em última instância, em um
poder sobre a vida do paciente e no domínio científico da doença.
Assim eram mais próximos dos pacientes os membros da equipe de enfermagem, cujo
contato com os pacientes é não apenas de maior proximidade, pelos procedimentos que executa,
como de maior constância. A título de exemplo, lembro-me das conversas e da dimensão lúdica
que envolvia as interações entre Maurício, enfermeiro, e Dagoberto, paciente da clínica. Ambos
sempre comentavam sobre futebol, em especial, os jogos do Flamengo vs. Vasco (Dagoberto
era flamenguista). Um dia, no momento de cobrir Dagoberto com sua blusa, Maurício se
divertiu com ele ao jogá-la sobre seu rosto. Pouco depois, discutiram sobre o tamanho da TV
da sala, comentando seu preço e marca. O enfermeiro, inclusive, faz questão de pesquisar no
computador da sala o preço e as lojas onde se poderiam comprar tevês parecidas com aquela,
pois Dagoberto estava interesse em dar uma para alguém. Quando questionei Maurício acerca
dessas atitudes, ele foi claro em esclarecer que eram uma forma de deixar o ambiente mais
agradável, ressaltando que tudo possui um fim profissional: a gente tem um certo limite. Mesmo
as brincadeiras têm que ser tudo de forma profissional. Às vezes não parece ser pra quem tá
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vendo, mas tem todo um propósito fazer um comentário sobre futebol. A interação com os
pacientes ajuda na diminuição de sua ansiedade; são distrações que tiram a atenção que os
prende ao relógio, ao desconforto e estresse da rotina. Pensadas de antemão, são estratégias para
aliviar o sofrimento causado tanto pela doença em si, quanto pelo desgaste emocional que o
tratamento gera.

***

À guisa de conclusão dessa parte, a realidade social da clínica se estrutura por intermédio
de dois polos, a saber: ordem/desordem. Na verdade, tudo nela atesta ordenamentos, seja na
organização hierárquica da equipe (que divide e sobrepõe os papeis e funções de cada um), na
arquitetura (os formatos das salas, as cores delas, o dimensionamento que cada uma tem para
abarcar um número exato de pacientes) ou mesmo na disposição dos objetos que a compõe
(poltronas rentes às paredes, álcool em gel disponibilizados em múltiplos lugares, lixeiras para
resíduos tóxicos etc.). Nada está em um lugar não pensado, imprevisto. Como um organismo,
onde cada órgão tem uma finalidade, na clínica cada sujeito ou objeto possui sua finalidade. Tal
estrutura denota como a medicina procede a uma racionalização dos espaços, cuja exclusão da
desordem se dá mediante uma administração coerente dos recursos e pessoas. Para isto, se
utiliza de um relevante artificio: a classificação.
O ato de classificar pressupõe um sistema. Colocar o mundo em ordem está longe de ser
uma atitude despropositada: é antes de tudo um fenômeno eminentemente social, associado ao
hábito mental dos indivíduos e grupos de sistematizar a realidade (Douglas, 2014; Mauss,
2015a). A clínica de hemodiálise tem um padrão ordenado, derivado dos preceitos que norteiam
aqueles que nela atuam, que a configuram socialmente. Já no ato de percepção, todo elemento
é filtrado e classificado pelos profissionais de saúde, e qualquer sujeira, indisposição,
desconforto, dor, irritação etc. constituem-se como elementos desarmônicos e estranhos. Dos
padrões da clínica, assim, se espera que sejam suficientemente capazes de resolver as
anomalias: uma mancha de sangue no chão, o vômito do doente, as tonturas e dores deste, entre
outras intempéries. E se perguntarmo-nos por que a equipe atua na tentativa de evitar as
anomalias, a resposta, como já visto, remete à permanente disposição de rechaçar o perigo
(Douglas, 2014). Este pode tomar várias formas: infecções, contágios, pioras no quadro dos
doentes, surgimento ou agravamento de outras doenças... Excluir os perigos é não permitir que
os fenômenos anti-estruturais desestabilizem a ordem e coesão grupal; é impedir, no limite, que
sejamos tomados pela perplexidade de não conseguir lidar com as coisas por falta de uma
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sistematização segura e de confiança. Em suma, o espaço clínico, como mundo de relações, é
um campo de simbolismo.
A disciplina, por sua vez, é característica desse campo simbólico. A higienização, a
busca pelo peso adequado, a confissão, os sintomas e sinais, são todos os constituintes da clínica
marcados pela disciplinarização. Ora, os pacientes devem ser disciplinados: acompanhar as
sessões fielmente, seguir a dieta, não sucumbir aos vícios; nas sessões, devem seguir os
procedimentos que garantem maior segurança e eficácia no tratamento, como não se
movimentarem muito; devem, especialmente, falar sobre si, de suas dores e dos seus sintomas.
A equipe, por conseguinte, também deve ser disciplinada: devem zelar pela higiene, administrar
o espaço, a disposição dos sujeitos e das coisas; devem atender as solicitações dos enfermos e
dos superiores; devem tomar notas, vestir-se segundo as convenções. A disciplina é fator
estruturante na organização da hemodiálise, é o que a conforma simbolicamente. Se há ordem,
há poder, como argumentou Foucault (2016), e este poder se dá na e através da técnica
disciplinar da organização e distribuição, do controle e vigilância, do registro e diagnóstico.
O controle das fronteiras entre pureza e impureza, tal como os instrumentos de poder
disciplinar, nos remete novamente às considerações de Scheper-Hughes e Lock (1987) sobre o
corpo político. Efetivamente, o corpo normalmente tem entradas e saídas que necessitam serem
vigiadas. Sangue, sêmen, lágrimas, leite e excreções são objetos de patrulhamento, controlados
pelos indivíduos mediante os princípios racionais de higiene e/ou pela repulsa, medo e aversão
que suscitam. Um “corpo dócil” (Foucault, 2014) é um corpo domesticado, colocado sob o
domínio de uma dada ordem social. Os limites do grupo são os limites do corpo; as regulações
válidas para um são igualmente válidas para o outro (Douglas, 2004, 2014; Rodrigues, 2006).
No espaço da clínica essas regulações se tornam acentuadas, porque os limites ficam expostos,
em contínua manutenção. Para se evitar situações que coloquem em risco a ordem
hemodialítica, a higiene e segurança, por parte da equipe, e o autocontrole, por parte dos
doentes, se fazem indispensáveis.
Mas as auto-regulações não concernem somente o espaço clínico. Como vimos, o tempo
é um instrumento de controle similar, apropriado para definir as posições e trajetórias dos
indivíduos. Por meio do tempo, constroem-se sequências temporais que introduzem uma ordem
e, acima de tudo, uma disciplina no desenrolar dos processos físicos e sociais. Quando
aprendida, essa disciplina é incorporada pelos indivíduos, se transformando em autodisciplina
que os coordena e integra entre si (Elias, 1998). O relógio comunica uma mensagem simples e
direta: devem todos atentar para “o quando” fazer as coisas. Existe o momento certo para o
portador de DRC comer e beber, momento certo para chegar e sair da sessão. A cronologia de
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sua vida passa a ser regulada pelo tratamento; o tempo do seu corpo é diferente do tempo dos
corpos dos tidos como “saudáveis”. Por sua parte, a clínica de hemodiálise se organiza através
de uma concatenação de acontecimentos mecânicos, previamente estabelecidos e, logo,
previsivelmente esperados.
Nesse cenário de controle e autocontrole espacial e temporal, apoiado em mecanismos
de poder que se articulam no local (onde?) e momento (quando?), pode-se esperar que os
indivíduos, ao passarem pelo umbral da sala de hemodiálise, fiquem incrustados nas suas
cadeiras, sentinelas de seus corpos, rígidos e coagidos, absortos nas horas do relógio, ansiosos
para irem embora para casa. E, devo dizer, que sim: muitas vezes o fardo do tratamento é tão
grande que só há refúgio no sono. São pouquíssimos os pacientes que não vi dormindo pelo
menos uma vez durante o meu campo. Independentemente de estarem ou não cansados, um
cochilo era uma maneira de escapar das técnicas de disciplina e poder da clínica, que se
entranham nas suas vidas tanto quanto a própria doença que os acomete. Mas o sono não é a
única forma de refúgio. Pensar o contrário disto é fazer uma leitura insuficiente das relações
entre os doentes e profissionais. Falei antes de como a descontração me ajudou a entrosar a
dinâmica da clínica. Retomemos esse ponto.
Brincadeiras, deboches, ironias, piadas, enfim, a dimensão lúdica das relações faz parte
da rotina hemodialítica. A técnica Rosa comentou que quem vem de fora pode pensar: “olha
só os pacientes, que dó deles, tadinho deles”. Quando na realidade, eles não sabem a baixaria
que é [risos]. O cômico é um traço da clínica, observável em gestos, falas, indiretas, insinuações,
olhares e outras expressões verbais e não-verbais. Como Bergson (2018) definiu, o riso é um
fenômeno que não se resume às contrações musculares da face, sendo estimulado por fatores
que estão para além dos neurológicos, como algo original da espécie humana, sem-par na
natureza. Douglas (1999), por seu lado, sugeriu que a risada seja uma irrupção corporal imbuída
de significados e pronta para comunicar alguma coisa. A graça, a troça, o gargalhar têm funções
sociais bem definidas: produzem uma subversão da estrutura de ideias dominantes de um grupo.
Nenhum riso é inteiramente arbitrário e involuntário. Se rimos, rimos porque existe um padrão
de elementos valorizados – uma ordem social que prepondera sobre nosso corpo, atitudes,
palavras etc. – vulnerável ao deboche em dadas situações. O conteúdo de uma piada sempre
desafia

o

padrão

simbólico

pré-estabelecido;

rir

é

um

ato

orgânico/cultual

e

consciente/inconsciente de desestruturação (momentânea) da vida coletiva.
As brincadeiras entre Maurício e Dagoberto são representativas se quisermos entender
mais sobre o riso e sua função social dentro da clínica. Como dito, essa tem um funcionamento
maquinal; os profissionais e pacientes agem quase que mecanicamente durante as sessões,
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especialmente por causa das orientações espaciais e temporais internalizadas por eles. A ordem
social é metódica, dá pouca oportunidade de relaxamento. Em si, a estrutura da clínica é
problemática: sua eficácia operacional depende de um autocontrole e regulações interpessoais
inflexíveis. Num lugar assim, a ansiedade, aborrecimento e tédio se ampliam em paralelo às
exigências, constrangimentos e predisposições tidas como favoráveis ao tratamento. O riso, em
sua dimensão lúdica, se torna então um exercício de descompromisso com as regras: riem
aqueles que seguem o padrão de funcionamento da clínica, debochando de outro paciente ou de
um profissional, do tratamento, da clínica... de tudo que aparece opressivo na rotina
hemodialítica. Rosa sempre falava, de maneira irônica, que os pacientes são tudo safado, só
tem cara de coitadinhos. Não valem nada. Anota aí [risos]. Frente ao modelo de comportamento
requisitado (que não deixava de ser aceito e reproduzido na maioria das vezes), os doentes
caçoavam uns dos outros acerca de assuntos lúdicos, aparentemente desvinculados do contexto
rígido do local, mas significativos a partir do aspecto anti-estrutural do cômico. Eles riam
juntos, suspendendo, ainda que temporariamente, as normas que a hemodiálise impõe, causando
daí uma baixaria.
No caso de Dagoberto, a ludicidade era um complemento indispensável ao tratamento.
Após chegar de muletas, extremamente debilitado, tendo dificuldades até para se sentar na
poltrona, ele quase não dormia ao longo das sessões, mantendo os olhos, arregalados, fixados
no chão. A única distração que Dagoberto encontrava era as jocosidades dos profissionais – o
Maurício é um barato, né, comentou ele uma vez, com um gratificante sorriso no rosto, para os
colegas de diálise. “Essencialmente, aquilo de que o riso procede é a comunicação” (Bataille,
2017, p. 179, itálico do autor). Repentinamente, o riso “liga dois seres” (Bataille, 2017, p. 177,
itálico do autor), suprimindo as barreiras que separam os indivíduos isolados uns dos outros,
sendo ele dado e trocado, feito dádiva. Essa “linguagem” contagiosa do riso ultrapassa àquela
da confissão que os profissionais e pacientes mantêm. E Maurício conhece os benefícios disso,
benefícios que valem inclusive para os próprios profissionais:
Eu gosto de interagir com eles [os pacientes]. Porque ficam aqui quatro horas
e a gente [os profissionais] fica oito, nove horas, e eles ficam quatro horas
numa poltrona, e a gente fala para não mexer. Então imagina ficar quatro
horas num local, igual uma estátua, e não ter uma interação com o ambiente?
Eu acho que o ambiente fica mais agradável assim [com as brincadeiras].

Não obstante, os divertimentos tinham limites. A subversão do riso é momentânea.
Usualmente, a seriedade tende a sobrepor-se a ela rapidamente. O padrão mecânico de
comportamento se faz valer no fim, e as restrições corporais infligidas e auto-infligidas são
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erigidas de novo. Quando deixa de ser desafiante, a piada perde sua função de divertimento e
se transforma em obscenidade (no caso de Takashi citado acima). É preciso distinguir, como
Douglas (2001) fizera, a piada da obscenidade: a primeira alegra e entretém, a segunda choca e
ofende. Há grande proximidade entre ambas, e quem diz ou faz obscenidades também ri – de
acordo com Bergson, “Sempre um pouco humilhante para aquele que é seu objeto, o riso é na
verdade uma espécie de trote social” (2018, p. 96). Porém, na medida que a piada confronta as
estruturas sociais, existindo em congruência com elas, a obscenidade pode ser identificada como
uma oposição em relação às mesmas, podendo por isso incomodar ou ofender alguns, ao invés
de deixar o ambiente mais agradável.
Lembro-me quando uma técnica, por exemplo, anunciou para os pacientes da sala 3 que
teriam uma surpresa em breve. Segundo ela, poltronas novas seriam distribuídas em todas as
salas. Enquanto alguns dos presentes comemoravam, outros esboçavam sorrisos e zombavam
dizendo que iriam substituir as poltronas por um banco coletivo. A técnica, sem rir, começou
por dizer em alto e bom tom: vocês estão sendo ingratos, declarando em seguida que a clínica
onde estavam era de primeira qualidade, onde os profissionais prezavam por eles, muito
diferente das demais que não tinham em conta o bem-estar do doente. As risadas, então,
rapidamente se desvaneceram até sumirem. Obviamente, a técnica (uma pessoa nada sisuda e
muito espirituosa noutras conjunturas) não achou lá muito divertido os comentários que aludiam
a supostos descasos médicos da clínica. Ela manteve uma compostura séria, por oposição à
(hipotética) ingratidão dos pacientes, que se traduziu em uma defesa do funcionamento da
clínica onde ela trabalhava e da equipe da qual participava. Em casos como esses, a risada pode
estar carregada de uma mensagem injuriosa. A linha que divide a piada do obsceno é tênue,
seguramente, mas a brincadeira não causa inconveniência ou desentendimento. A função social
da comicidade, de acordo com Douglas (1999), é apresentar um contra-padrão similarmente
aceitável ao padrão estabelecido, sem ameaçar sua hegemonia ou negá-lo irrestritamente.
Os movimentos na clínica de hemodiálise, concluo, são de contrações: indivíduos e
relações são encurtados; quanto mais (auto)limitadas são as afluências das movimentações dos
corpos, maior o rendimento do tratamento. Para alcançar tal meta, técnicas de organização
espacial e temporal são aplicadas no sentido de engessar os corpos dos indivíduos, as relações
entre eles e deles com as coisas. A mecanização começa antes da máquina estar ligada: o espaçotempo clínico já é estruturado mecanicamente, sistematicamente ordenado em oposição aos
perigos das impurezas, das ameaças do sangue, da dor, doença e do sofrimento. As
consequências negativas dessa estrutura são sentidas pelos indivíduos, constantemente
cansados e aflitos, psicologicamente sobrecarregados pela árdua tarefa de fiscalizarem a si
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mesmos. A comicidade é um “trote social”, uma subversão de tal estrutura eficiente, mas, em
muitos níveis, opressiva. Contra o ritmo técnico sóbrio da hemodiálise, o riso devolve a
expansividade corporal aos doentes – trata-se, em outras palavras, da diversão em meio ao
sufoco do tédio.
Mais familiarizados com a clínica, volvemos nossas observações para as relações entre
os homens e as máquinas.
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CAPÍTULO 3. Dentro da clínica – as relações entre os humanos e a máquina

Trata-se, no fundo, de misturas. Misturam-se as almas nas coisas,
misturam-se as coisas nas almas. Misturam-se as vidas, e assim as
pessoas e as coisas misturadas saem cada qual de sua esfera e se
misturam.
Marcel Mauss

No primeiro dia de trabalho de campo, fiquei sentado à mesa da equipe no fundo da sala
1. Os profissionais iam e viam, o movimento não parava, e eu permanecia sentado sem jeito
para muita coisa. (Como já disse, levou tempo para eu ganhar alguma desenvoltura, para que
aprendesse o que fazer ou como e quando falar). E foi nesse primeiro dia de observação que
escrevi as seguintes linhas no meu diário de campo:

Os profissionais não cuidam apenas dos pacientes, mas das máquinas também.
[...] A máquina recebe atenção. [...] Os pacientes podem se sentir escravos
dela, podem se sentir presos a ela; porém a máquina é imprescindível, sendo
um meio de salvação. A tecnologia escraviza e salva?

Pouco demorou para que me desse conta de que as máquinas são tão objetos do
tratamento quanto os pacientes. Eu já imaginava que os doentes eram dependentes delas para
sobreviver e os profissionais para fazê-los sobreviver. Entretanto, a importância do maquinário
me foi perceptível de diferentes maneiras, já que a questão não é um problema no local. As
máquinas simplesmente estão lá: 26 delas no total, espalhadas pelas três salas da clínica,
operando incessantemente ao longo de três turnos semanas adentro. A tecnologia hemodialítica
está introjetada pelos indivíduos da clínica; naturalizada, ela não é separada de suas vivências.
O ciborgue era então evidente: a tecnologia intermedia as relações entre os humanos, e estes
intermediam as relações com as máquinas. Ao mesmo tempo em que a máquina ajuda a
controlar, ela controla; ao mesmo tempo em que salva os humanos da doença, escraviza-os ao
seu eficiente, porém restrito, sistema operacional.
Contudo, conforme aprofundava meu entendimento da dinâmica da clínica, percebi que
as coisas não eram tão simples quanto as primeiras impressões que tive. A tecnologia, como
veremos abaixo, não poderia ser entendida em termos antitéticos de “escravização” e “salvação”
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(preconceitos que, conquanto, estão vivos no imaginário da sociedade contemporânea). Claro
que a máquina não é um instrumento dispensável, trivial. Longe disso. Os profissionais da
clínica atuam junto a ela, fazendo da hemodiálise não só um tratamento humano, mas também
tecnológico. Através de um painel localizado em sua parte superior, a máquina apresenta
informações a respeito do estado do paciente. Quando uma variação irregular de seu organismo
é detectada, emitem-se dois sinais: um sonoro, semelhante a som de um apito, e outro visual,
expresso mediante uma luz que, antes verde, se torna vermelha. A partir desses dois sinais, um
membro da equipe (normalmente enfermeiro ou técnico em enfermagem) dirige-se à máquina
e, com alguns apertos nos botões em seu painel, põe fim às suas manifestações. Isso é indicativo
de como não são apenas os pacientes que recebem atenção: as máquinas também são dignas da
mesma. Os profissionais atentam não só aos problemas dos doentes (dores de cabeça, cãibras
etc.), já que estão igualmente voltados para as “queixas” das máquinas. Aliás, ela própria, por
vezes, precisa de ajustes e reparos mesmo quando não conectada ao doente. Ao que parece, há
uma espécie de mimetismo da máquina com o homem: ela “fala” (pelos sinais emitidos), possui
uma “face” (o ecrã que informa, por intermédio de números e gráficos o estado do paciente) e,
no limite, carrega o sangue do paciente que, ao deixar o corpo desse, passa a fazer parte de seu
sistema, que se constitui num “sistema circulatório” maquinal.
Pode-se contestar essa visão “humanista” (ou “animista”, se preferirmos) da tecnologia,
na medida em que a máquina seria apenas um instrumento neutro que meramente capta e
registra os dados dos pacientes, de maneira que não é ela que se “queixa” ou “fala” como os
pacientes; ela não tem agência, não é sujeito. No entanto, na hemodiálise, humano e máquina
formam o que Baudrillard (1990) denominou de “circuito integrado”: uma relação intensa e
profunda, onde é difícil determinar o fim do humano e o início da máquina. Diferentemente de
outras tecnologias, o instrumental hemodialítico não está separado do corpo do doente, pois
ambos formam um conjunto, uma mesma coisa, integrando-se de tal maneira no momento do
procedimento, que se torna difícil, se não impossível, discernir se o tratamento médico é voltado
ao homem ou à máquina. Ora, esta última não é apenas um amontoado de fiações e peças, e sim
agente importantíssimo do tratamento, que carrega nos seus tubos o sangue do doente. Sua
participação é ativa, constante, permanente e indispensável no processo terapêutico.
Por outro lado, uma “teoria mimética”, como alternativa possível, não faria jus à real
importância do maquinário hemodialítico. As similaridades dos sinais emitidos pela máquina
com os sinais emitidos pelo nosso corpo são a superfície de uma relação efetivamente mais
aguda. A máquina de hemodiálise, como qualquer máquina, é a concretização de uma invenção
humana, um produto cultural por excelência. Ela não está dada como objeto natural, mas
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depende da fabricação e regulações humanas. O objeto técnico encerra uma coerência interna,
um sistema autônomo ou semiautônomo (que é o caso da máquina de hemodiálise), porque o
pensamento humano o concebeu assim. Portanto, existe uma relação analógica “entre o
funcionamento mental do homem e o funcionamento físico da máquina” (Simondon, 2020, p.
212). Como vimos, se o ser humano informa, isto é, inventa e fabrica as “coisas”, de saída digo
que a máquina é uma das formas resultantes de suas invenções e fabricações.
Essas observações ensejam questionamentos sobre o que vem a ser “sujeito” e “objeto”
na clínica. Descarto as definições que concebem tais categorias como estáticas, imutáveis. Para
mim, sujeito e objeto são possibilidades, chances que uma determinada “coisa” pode assumir
sob determinas circunstâncias, sempre temporariamente. O problema não é propriamente
responder à questão “o que é o sujeito?” ou “o que é o objeto?” de uma relação. Ao invés disto,
problematizo as coisas em suas interações que as fazem existir e coexistir. Nesse sentido, como
argumenta Fabio Mura (2011), todo elemento possui um papel, valor, força etc., que varia de
acordo com sua posição em relação com outros elementos. Um sujeito pode ser um “sujeito da
ação”, em dado momento, e noutros pode vir a ser “objeto da ação”.

O processo técnico será o resultado da concatenação causal das performances
de sujeitos diversificados (considerando tanto a posição social que ocupam,
quanto a competência que manifestam), que interagem entre si (Mura, 2011,
p. 112, itálico do autor).

Observando o tratamento de hemodiálise, tudo é relacional, transitório; nada guarda uma
essência, um ser. Percebemos como sujeitos se tornam objetos, e vice-versa, dependendo dos
arranjos relacionais que apresentam. Toda essa discussão pode nos remeter à antropologia
simétrica, de Bruno Latour (2019). A clínica de hemodiálise poderia ser compreendida como
um local onde os “híbridos” habitam, resultantes das experimentações que nós “modernos”
efetuamos e que, paradoxalmente, insistimos em restringir e purificar por meio de separações
arbitrárias e falsas. As grandes divisões dualísticas entre o humano e a máquina, o natural e o
artificial, entre outras, da nossa “Constituição” moderna, se mostrariam frágeis e irreais frente
aos intercâmbios entre doentes, profissionais e máquinas de hemodiálise. O melhor a se fazer,
na perspectiva latouriana, é deixar de ser (ou crer) que somos modernos, abandonar nossa
confiança nos “sujeitos” e “coisas” e posicionar simetricamente ambos, aceitando que a
realidade é feita por “quase-sujeitos” e “quase-pessoas”.
Para mim, porém, a saída apresentada aqui é melhor que a latouriana. Em primeiro lugar,
a crítica de Latour à “Constituição” moderna reproduz, implicitamente, as dicotomias daquilo

70

que critica. Como atentou Sérgio Carrara, o antropólogo francês não se livra completamente do
princípio moderno, pois considera “que, ‘na realidade’, existem híbridos, enquanto ‘no
pensamento’ persistem formas puras, essências” (2002, p. 185). A separação fundante entre
sujeitos e coisas continua presente, mas dessa vez mais disfarçada: de um lado, a “Constituição”
moderna, suas representações, símbolos, interpretações, e do outro, os fenômenos empíricos, os
híbridos, as fusões – o mundo das abstrações humanas em contraposição à realidade
amalgamada. Interessante observar também, como fez o filósofo Graham Harman, que a
proposta de Latour, para superar o dualismo moderno, soa um tanto idealista. São de grande
importância os apontamentos críticos que ele realizou à “Constituição” moderna, mas ao propor
a mistura hibrida entre os humanos e os não-humanos, Latour ruma para o argumento de que
“nada pode existir sem a figura do humano conferindo existência às coisas: por exemplo, sua
ideia de que a tuberculose não pode ter existido no Egito Antigo, porque ainda não tinha sido
descoberta” (Harman, 2019, p. 138).

It would be strange to claim that a new doctor automatically comes into
existence once atherosclerosis is detected in his or her practices; we should
view it equally strange to think that the disease itself is first born at the moment
when humans detect it”. (Harman, 2016, p. 43)

Em segundo lugar, de acordo com Mura (2011), as dicotomias podem ser superadas não
pela simetria, e sim pela busca das configurações que elas assumem, pelas relações que
estabelecem. Latour, ainda que busque ultrapassar as dicotomias modernas, “continua operando
com a ideia de que ‘sujeitos’ e ‘objetos’ constituem elementos diferentes, entendidos como
‘substantivos’” (Mura, 2011, p. 109). Que são os híbridos se não misturas de elementos
diferentes? E por que falar em híbridos se na realidade empírica não existem “sujeitos” nem
“objetos” como substantivos? A solução dada por Mura para esse problema está na redefinição
dos “sujeitos” e “objetos” enquanto elementos transitórios, entendidos como adjetivos. A meu
ver, o deslize de Latour foi tomar, sem concessões, os “sujeitos” e “objetos” como estados (e
os “híbridos” como misturas destes), quando na verdade são mais possibilidades,
potencialidades que as “coisas” têm (sempre efêmeras e variáveis segundo as relações que
adquirem).
É notável isso nos profissionais e pacientes na hemodiálise. As máquinas conferem um
poder terapêutico diferenciado aos enfermeiros e técnicos. Diferentemente dos médicos, eles
manuseiam os instrumentos com mais frequência e detêm maior habilidade sobre a tecnologia
no tratamento. Acerca disso, a enfermeira Daniela me relatou: a primeira coisa que a gente
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aprende a mexer [a máquina], antes deles [os pacientes]; a técnica Bruna, por sua vez, disse
que: no início tive dificuldade de mexer com a máquina. Falas assim dizem muito sobre o
contato dos profissionais com as máquinas, evidenciado que o uso dessas depende de um
aprendizado específico. O tratamento de hemodiálise é um segmento dos cuidados terapêuticos
modernos; a máquina dialítica é uma técnica entre muitas que procuram eliminar, ou pelo menos
reduzir, o sofrimento humano. A particularidade do tratamento cria a necessidade de um
conhecimento específico, o qual os membros da equipe devem dominar. Um dos diferenciais
que separa os profissionais da hemodiálise dos demais é, em última instância, a competência
técnica. Como escreveu Cecil Helman, o controle da máquina “tornou-se o símbolo profissional
chave da medicina ocidental” (2009a, p. 99).
É deveras difícil pensar os serviços de saúde contemporâneos sem a presença da
máquina. Ela é parte intrínseca aos tratamentos, serve de suporte à vida dos doentes.
Consequentemente, a competência dos profissionais no manejo das máquinas os transforma,
cada vez mais, de assistentes em tecnólogos da saúde. O cuidado com os pacientes e a atenção
a seus problemas psíquicos e sociais, que caracterizam idealmente o profissional da saúde,
diminuem quando é a máquina que passa a requerer mais e mais cuidados. Helman fala sobre
“um novo grupo de ‘pacientes’”, formado pelos “produtos da tecnologia” (2009a, p. 98). São
todos os instrumentos usados em diagnósticos e tratamentos, os “pacientes de papel”, de
“plástico”, “alumínio”, “silicone” etc. Na clínica, a máquina é um destes muitos “pacientes”,
objetos no tratamento, objetos de cuidado.
O manuseio do filtro de diálise (conhecido como dialisador ou capilar por alguns) talvez
seja a melhor evidência dos cuidados com o “paciente-máquina” pelas mãos tecnólogas dos
profissionais. O capilar é um tubo acoplado à máquina, por onde o sangue, ao passar, encontra
a solução de diálise, sendo filtrado através de uma membrana semipermeável. Cada paciente na
clínica tem seu próprio tubo com nome etiquetado. Porém, seu uso tem um limite estipulado,
devendo haver a troca quando está prescrito. Os técnicos que realizam essa troca e muitos a
fazem sem que nenhum paciente esteja sendo dialisado. Diversas vezes presenciei isto: a
poltrona vazia, e o técnico “cuidando” da máquina. Seu serviço consistia não na atenção
direcionada ao paciente (que nem estava lá), e sim à tecnologia que servirá de suporte para ele;
o dispêndio de energia, tempo e habilidade é aplicado sobremaneira ao maquinário. Mas em
momentos como esse, ao contrário do que pensa Helman, as tecnologias nem sempre “são mais
fáceis de interpretar, controlar, quantificar e monitorar ao longo do tempo” (2009a, p. 98). A
técnica Beatriz que o diga:
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O paciente você vai levando no dia a dia, agora a máquina cada hora é uma
surpresa. Tem que lidar mais com a máquina que às vezes, [mais com a
máquina] do que com o paciente. A gente fica mais tempo com a máquina do
que com o paciente. O paciente você só posiciona e liga [à máquina]. E a
máquina? Tem que fazer todos os parâmetros da máquina pra ocorrer tudo
correto com o paciente. [...] É estranho.

A fala de Beatriz nos leva para três pontos interligados. Primeiramente, a medicina
moderna propicia um tipo de arranjo terapêutico diferenciado, onde a máquina pode ser “sujeito
da ação”. Em segundo lugar, se a técnica não é mera auxiliadora, a máquina não é passiva: ela
sempre causa surpresa, apita, mostra luzes, numerações, exige reparos (vez ou outra, um sujeito
aparecia na clínica com um notebook para configurar algumas máquinas, como se fosse uma
espécie de “médico” delas) – a comunicação com as máquinas é intensa e mais complicada do
que com os humanos. Em terceiro, a máquina que cada hora é uma surpresa, foge do controle
e das expectativas; o que possibilita o controle das doenças, acaba incontrolável nas mãos
humanas.
A diminuição da comunicação intersubjetiva e do toque aparecem como as causas da
sensação de estranho que Beatriz comenta. As tecnologias médicas não remodelam somente as
definições e cuidados das doenças, como também alteram os vínculos entre profissionais da
saúde e pacientes. Quando analisamos estes vínculos, percebemos que são orientados por uma
forma particular de contato humano, predominante na medicina moderna como um todo, a
saber: o olhar. Vimos no capítulo 1 como o olhar colaborou na construção de um novo saber do
ser humano, baseado em uma investigação detalhada e esquadrinhada de um corpo aberto,
fragmentado. Pouco a pouco, a visualização da realidade física do homem virou uma fonte de
conhecimento sobre ele. As razões do funcionamento de seu corpo passaram a ser procuradas
não no ambiente, no que lhe é externo, mas na carne, nos órgãos, tecidos e, mais recentemente,
nas bactérias, moléculas, vírus... Quanto mais se vê, mais se sabe. A moderna medicina é
orientada no registro de imagens, na primazia do olhar, e consequentemente, na desconfiança e
segregação de nossas outras capacidades sensitivas, como o tato.
O conhecimento que advém dos registros de imagens, certamente, é movido pela busca
de conhecimentos objetivos sobre o corpo a partir do olhar. Entretanto, há outras motivações
por trás do predomínio deste: o controle sobre a realidade oculta (à visão) de nossos órgãos
internos. Para Ortega (2008), através de imagens temos acesso ao que nos é interno, um
vislumbre de como é nosso avesso que pode nos causar estranheza. Bataille (2014)
compreendeu isto: em sua dimensão mais básica e factual, o corpo é um espetáculo
inapreensível para o ser humano, pois ele sempre é movimento, mudança, vida que se transmuta
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em morte num devir degradante. Por sua vez, a imagem fixa um recorte da temporalidade,
paralisando o movimento, o tornando uma coisa suscetível de análise. O conhecimento médico
atual, portanto, “pacifica” a carne, encerrando-a em imagens que “prendem” o devir corporal,
lançando luz sobre nossas vísceras.

As imagens consolam da impossibilidade de se apreender o mundo. Fixando
a confusão dos eventos, ou do escoamento do tempo, por uma série de
fotografias ou de mapas, de desenhos ou de registros de tela, o homem
exorciza uma falta de influência sobre sua existência e sobre seu ambiente.
(Le Breton, 2013b, p. 310)

Por mais que a máquina de hemodiálise não envolva imagens computadorizadas
avançadas como, por exemplo, as tecnologias de diagnóstico (ultrassom, RM etc.), o corpo nela
ainda é “mostrado”, não propriamente através de uma reprodução imagética de suas formas, e
sim por uma transcrição informativa de seu conteúdo. O que o ecrã da máquina de hemodiálise
apresenta é uma imagem do corpo descorporalizada, reduzida a dados quantitativos. A
modernidade, em sua frenética busca pelo visível e coerente, “transforma a qualidade em
quantidade, desenraiza o objeto de seu solo natal ou de sua escala para colá-lo fora da gravidade
da duração e do espaço de sua própria realidade” (Le Breton, 2013b, p. 313). A “imagem” do
corpo de um doente renal crônico não tem forma nem corpo; é despida de qualquer traço que
possibilite uma identificação entre ela e o espectador.
Um dos efeitos mais notáveis da reprodução do corpo na tela da máquina é a dissociação
entre a realidade corpórea e sua experiência subjetiva. A imagem nunca corresponde à dimensão
fenomenológica do corpo – ela é uma projeção. O que se vê na máquina hemodialítica é um
corpo de “segunda mão”, despido de sua visceralidade intrínseca. De acordo com Ortega, a
projeção oferecida pelas tecnologias médicas é “uma objetivação, um distanciamento da
experiência do corpo. É um corpo que perdeu sua dimensão subjetiva, corpo-objeto e não corposujeito” (2008, p. 108). Nessa lógica particular, o indivíduo não mais vive sua corporalidade no
jogo da alteridade e da troca simbólica, e sim de uma perspectiva alienante, apartada. O corpoobjeto, ou corpo-imagem, se localiza fora do “acesso imediato na experiência própria de meu
corpo em primeira pessoa (corpo-sujeito)” (Ortega, 2008, p. 81). Ou seja, é o corpo vivido em
terceira pessoa, de-substancializado.
Desses processos de alienação, Beatriz diz ser estranho o contato maior com a
tecnologia do que com os doentes. Ora, a máquina é tocável e sujeita aos cuidados, e o paciente
é algo que vai levando no dia-a-dia. A relação de Beatriz com o corpo do qual cuida é
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intermediada pela máquina, que torna o tornam um corpo-objeto, que ela pouco t(r)oca, e mais
observa. E o problema está aí: observar, já que dentre os sentidos humanos o olhar é o de
absorção mais límpida, sem aderência. O tato, ao oposto,

[...] introduz a experiência de realidade e de materialidade dos objetos, ele
implica um esforço, e uma resistência do ambiente a esse esforço. Ao contrário
da copresença com o objeto que o tato proporciona, a visão nos afasta dele, e
o envolvimento motor não é necessário. Ela nega a experiência de causalidade,
e fornece uma imagem neutra do objeto, pois falta a experiência de esforço
físico ou interação eficaz com ele. (Ortega, 2008, p. 170)

A visão é sempre reflexiva, nunca participativa. A era moderna, em especial no campo
da medicina, encontra nela a saída para as confusões dos sentidos e sensações. Descartes já
sabia disso, Vesalius antes dele. A visualização de um objeto, como foi analisado por diferentes
autores (Foucault, 2006; Le Breton, 2013b; Ortega, 2018), pressupõe um distanciamento para
com ele, dando chance de investigá-lo objetivamente, deslocando-o das amarras da
subjetividade dos indivíduos. Repito: a técnica hemodialítica está aquém das sofisticadas
tecnologias de imagens da biomedicina. Sem embargo, ela permite a formulação de uma
imagem sem forma; um quadro de informações gerais sobre o que se passa no corpo do doente,
sobre o tempo da sessão, fluxo e pressão sanguínea etc. O ecrã da máquina, assim, é uma janela
de acesso para o interior físico-biológico de cada portador de DRC, sendo o profissional o
observador que “se apresenta como uma percepção incorpórea. [...] A visão nos afasta do
enraizamento corporal” (Ortega, 2008, p. 171).

***

Nem todos os membros da equipe expressam ou demonstram algum estranhamento em
relação ao maquinário hemodialítico. Certos profissionais argumentam possuir uma autoridade
sobre a máquina, legitimada exatamente pelo fato de a máquina supostamente não poder realizar
determinados feitos humanos, ou não poder prescindir do humano. Esse discurso (e isso é
importante) só é acionado pelos enfermeiros gerais e, sobretudo, pelos médicos, profissionais
estes que manuseiam pouco ou nada do instrumental hemodialítico. Isso remete-nos à divisão
do trabalho citada que estrutura e delega os ofícios, com seus correspondentes deveres, condutas
e proibições aos funcionários da clínica. Tal estrutura igualmente contribui para as concepções
sobre o papel da máquina no tratamento. Quanto mais hierarquicamente superior é o indivíduo
no quadro multiprofissional clínico (médicos e enfermeiros gerais), maior noção de poder ele
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irá ter sobre o maquinário; e inversamente, quanto mais hierarquicamente inferior o indivíduo
(técnicos de enfermagem), menor será sua noção de poder sobre o instrumento.
Como enfermeira geral, Daniela ocupava uma posição hierárquica intermediária,
situando-se entre os médicos e os técnicos, conservando, assim, visões comuns aos dois
extremos. Assim como os técnicos, ela aprendeu a mexer antes no maquinário do que nos
pacientes. Contudo, em uma outra fala, ela relativiza a importância do instrumental: é, máquina
é máquina, né? Então por trás dela ou na frente dela, a gente tá lá, o médico também.
Naturalmente, os técnicos sabem tão bem quanto Daniela que a máquina não é, em si mesma,
o tratamento de hemodiálise. Embora seja eficaz naquilo que lhe corresponde, ela sozinha não
restabelece o equilíbrio do organismo do doente. São imprescindíveis o olhar médico, o auxílio
da enfermagem, exames e uma dieta rigorosa para que a terapêutica atinja seus objetivos – o
instrumental, por si só, não cura e, além disto, é inoperável sem um profissional da equipe. A
diferença está, entretanto, no grau de proximidade cotidiana, nos tipos de relações que os
enfermeiros e técnicos têm com a máquina, em vista da posição hierárquica que ocupam na
clínica.
Muito do trabalho dos técnicos se resume, basicamente, em mexer nas máquinas e
preencher formulários, o que faz com que eles sintam algo estranho, pois percebem que estão
se relacionando mais com a tecnologia que com os doentes. Em virtude da proximidade com o
aparelho de hemodiálise, a máquina figura-se “como um tipo de ‘paciente’” (Helman, 2009a,
p. 99). Ao contrário das expectativas profissionais de Beatriz, e contrariando as premissas que
lhe foram transmitidas durante a formação, na hemodiálise ela é um “sujeito da ação”, e os
técnicos muitas vezes “podem dar mais atenção a essas máquinas e ao que estão ‘dizendo’ do
que ao paciente no leito à sua frente” (Helman, 2009a, p. 99). Aquilo que Beatriz define como
estranho é a própria relação de extrema imediação estabelecida entre ela e a máquina, em
especial, mediante a “imagem” descorporalizada do paciente que é digitalizada via ecrã, como
vimos. Isto não impede que Beatriz desempenhe as atividades corretamente, mas abre brecha
para que ela reconheça algo insólito no tratamento, consequente da dependência entre seu cargo
dentro da clínica e seu trabalho com a máquina, causando a sensação (estranha) de que está
cuidando mais da última que do paciente. Pois distinguindo-se de Beatriz, Maurício, enfermeiro
geral, apresenta uma outra fala a respeito do papel da máquina na visão dos enfermeiros:

É um equipamento, um equipamento bem efetivo [a máquina de diálise], mas
a gente tem um rim desse tamanhinho, não é?, do tamanho de uma mão
fechada, mais ou menos, e a gente tem uma máquina que é muito maior e que
faz uma parte do que o rim faria. Porém, para manipular o equipamento é
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preciso ter um treinamento, é preciso entender o que a gente tá fazendo. A
gente consegue explicar pra eles a parte mecânica e eles fariam, como
acontece na diálise peritoneal. Mas, o doente renal crônico tem outras
complicações, a maioria tem outras complicações...e aí, além da diálise, da
prescrição da diálise, o médico tem o papel também de olhar e tratar essas
outras complicações.

Semelhante à Daniela, Maurício descreve a importância da máquina e, principalmente,
do aprendizado e treinamento necessário para manipulá-la, sem sentir com isso algo estranho.
Sua posição intermediária na clínica confere-lhe certa autoridade sobre o maquinário, um
controle maior na manipulação do equipamento bem efetivo. Durante as sessões, Maurício não
mantém a mesma cumplicidade que os técnicos têm com a máquina. Para ele, colocar o aparelho
para funcionar já seria o suficiente se não fosse pelas carências que os portadores de DRC
possuem, carências essas que não podem ser corrigidas pela parte mecânica. É mesmo possível
que os doentes saibam mexer na máquina (como no caso da diálise peritoneal), mas cabe à
equipe cuidar das outras pendências, decorrentes de complicações que agravam o estado de
saúde dos pacientes, ainda mais se eles portam outras doenças graves. Ou melhor, cabe
precisamente ao médico cuidar das pendências que a máquina não resolve. Daniela e Maurício
distinguem bem isso ao dizer que na frente da máquina a gente tá lá, o médico também, ou o
médico tem o papel também de olhar e tratar essas outras complicações. Em suas próprias
falas, o médico aparece como a autoridade da clínica, capacitado para resolver os problemas
que a tecnologia não soluciona.
Os enfermeiros estabelecem suas posições dentro da clínica em relação aos médicos, e
se colocam como uma segunda autoridade, mantendo-se mais afastados e conferindo menos
importância à máquina, já que máquina é máquina. Apesar de terem bastante contanto com a
máquina no cotidiano (mais do que os médicos têm, certamente), os membros da equipe de
enfermagem não relatam sentir alguma sensação estranha nas suas relações com a aparelhagem,
pois preservam uma relativa autoridade sobre ela por conta da posição intermediária que
ocupam na hierarquia da clínica – acima deles só o médico, abaixo os técnicos e as máquinas.
O médico Lorenzo, por seu lado, diz não saber muito sobre a máquina, concedendo a
ela um estatuto de excelência, o que atesta uma outra forma de relação com o instrumento.
Como me revelou um dia:

Parece que a gente entende muito sobre a máquina né? Mas isso não é uma
verdade muito grande. A gente entende algumas coisas sobre a máquina,
entende os fundamentos físico-químicos pelos quais a máquina funciona.
Assim, a máquina ela é perfeita, pelo menos na minha percepção, uma
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máquina é perfeita, porque ela vai fazer o que ela tá desenhada para fazer. Se
eu falar para você: “faz tal coisa”, você vai fazer de uma forma que eu nem
sempre vou saber como você vai fazer. A máquina é previsível, você fala pra
máquina: “máquina, tira um litro do paciente”, e ela vai lá e tira um litro. Da
mesma forma sempre. Então partindo dessa ideia, eu acho que a máquina é
perfeita.

A fala contém muita informação, revela muita coisa. Para começar, médicos entendem
algumas coisas sobre a máquina. Os fundamentos físico-químicos, dos quais Lorenzo fala,
podem ser encontrados em qualquer manual de introdução à nefrologia. O ideal seria saber
mais? Talvez. Mas no fundo o que importa é que a máquina faz tudo. Por que faz? Porque ela
é perfeita. Por que perfeita? Porque é previsível. Em relação ao médico, o maquinário deixa de
ser “sujeito da ação” e se torna “objeto da ação”, porque está sob seu comando. A noção de
previsibilidade que procede da relação entre o médico e a máquina torna desnecessário um
conhecimento aprofundado sobre ela. E mais: se a máquina é previsível, poucas são suas
chances de falhar e atrapalhar um tratamento. A tecnologia, para os médicos, “diz” o que se
espera ler/ouvir: uma avaliação imediata da situação do corpo do paciente; faz o que foi feita
para fazer: purificar o sangue do doente. Por causa disso, a relação do médico com a máquina
é sempre mais distanciada. Se compararmos com a relação que os enfermeiros e técnicos têm
com ela, a relação médico-máquina se dá indiretamente, através das ordens que ele delega ao
restante da equipe. Se Lorenzo diz que a máquina é perfeita e previsível, o diz por não ter uma
relação com ela do mesmo tipo, por exemplo, que as técnicas têm (não me lembro de ter o visto
tocando na máquina uma única vez, diga-se de passagem). A sua proximidade com a máquina
é menor, pois sua posição hierárquica dentro da clínica, sua relação com o instrumento, é
diferente daquelas que os técnicos possuem.
Há muita expectativa do médico em relação aos resultados da máquina, porque essa é
comandada por ele. Mesmo não a manuseando, o médico é a autoridade responsável pelo
controle da máquina, sendo ela uma extensão de seu trabalho na clínica. Bem como os demais
profissionais, o instrumental hemodialítico está a seu serviço: enfermeiros e técnicos, na maior
parte das vezes, administram a máquina em conformidade com as determinações explicitadas
pelo médico. O que confirma o título de perfeita dado à máquina por Lorenzo, nesse sentido, é
o distanciamento estabelecido entre ele e o “objeto” máquina, além da garantia desta em efetuar
suas decisões. Para Lorenzo:

O papel do médico é fazer com que a máquina se adeque à necessidade do
paciente, porque não é todo o paciente que vai precisar tirar três litros, certo?
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Não é todo paciente que vai precisar ser tão rígido com a terapia, fazer quatro
horas, quatro horas e meia, nem é todo o paciente que vai precisar.

Se a máquina é previsível e é na previsibilidade que moram suas vantagens, cabe ao
médico atuar sobre as coisas imprevisíveis, adequando-a às necessidades do paciente, isto é, às
complicações dele. Para a parte não-médica da equipe a expectativa sobre a máquina é menor,
visto que eles não têm o comando do tratamento, executando apenas as ordens médicas de
adequação da máquina ao corpo do doente. Ademais, o grande convívio diário que os
enfermeiros e, em particular, os técnicos têm com a parte instrumental da hemodiálise, acaba
evidenciando que nem tudo são maravilhas quando se trata de tecnologia. A máquina não é uma
extensão de seu trabalho ou um instrumento a seu serviço, e sim um aparelho concreto com o
qual eles lidam diariamente, que guarda diversas dificuldades no momento do manejo. Beatriz,
diferente de Lorenzo, se relaciona com o maquinário de modo direto, íntimo. A todo instante,
mesmo quando não há um paciente conectado a ela, Beatriz está em contato com a máquina,
resolvendo os problemas dessa. O estranho na relação entre técnicos e máquina, como
explicado, advém não somente da objetificação do corpo do paciente, mas também do fato deles
passarem mais tempo com a máquina do que com o paciente. Ao invés de se dedicarem
integralmente aos doentes (que é aquilo que se espera, normalmente, de um processo
terapêutico, além de ser aquilo pelo qual elas estudaram e treinaram, a princípio, para atuar), os
técnicos passam uma grande parcela do tempo se dedicando às máquinas, resolvendo as
complicações dessa enquanto um “sujeito” do tratamento – e não um “objeto” sobre o qual
detém poder de comando. Acredito que mesmo os pacientes notam tais dificuldades, como uma
senhora que comentou com Beatriz numa ocasião, enquanto observava ela trabalhar, que a
máquina é cheia de macetes. No fim, por conta da relação aproximada com o “sujeito” máquina,
essa se torna tão complicada e imprevisível quanto o doente.
As percepções diferenciadas sobre a máquina, como falamos, procedem da divisão do
trabalho clínico, e ajudam a condicionar as maneiras como os indivíduos entendem seus papeis
e os do instrumental tecnológico. As relações dos profissionais com a máquina são relativas,
dependem da posição hierárquica que os médicos, enfermeiros e técnicos ocupam, do maior ou
menor controle que eles têm sobre os procedimentos do tratamento. Existem, portanto, dois
eixos diferentes na interação homem-máquina: de um lado, para os médicos e, parcialmente,
para os enfermeiros, que ocupam posições hierárquicas superiores, a máquina é “objeto”
previsível (eixo máquina/previsibilidade), de outro, para os técnicos, que ocupam posições
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inferiores

dentro

da hierarquia,

a

máquina

é

um “sujeito”

imprevisível (eixo

máquina/imprevisibilidade).
É justamente pela previsibilidade das máquinas em responder aos seus comandos, que
os médicos tendem a considerá-la perfeita, pois se relacionam indiretamente com ela,
remetendo suas decisões sobre o maquinário por meio dos demais profissionais. Já os técnicos,
na lida diária com a parte instrumental da hemodiálise, percebem a máquina como algo
imperfeito, ao ponto de estranharem se estão na clínica para atender os problemas dos doentes
ou das máquinas. Os enfermeiros, por sua vez, que ocupam a posição intermediária na
hierarquia, possuem uma destreza no manejo dos instrumentos que os médicos não possuem,
se aproximando dos técnicos nesse aspecto. Mas, afastando-se dos técnicos e aproximando-se
dos médicos, eles mantêm um distanciamento das máquinas, o que impede com que eles sintam
algo estranho nas suas relações com elas. A autoridade que os enfermeiros possuem sobre a
máquina é conferida pela posição que estão na clínica: abaixo dos médicos, são eles que
mandam. Nessa perspectiva, a máquina não é perfeita, apenas eficaz. Ela tem seus problemas,
exige que seja manipulada por uma pessoa treinada, ao mesmo tempo que é um “objeto” a
serviço dos enfermeiros e, principalmente, dos médicos (responsáveis por resolverem as
complicações dos doentes, como disse o enfermeiro Maurício).
Nada é absoluto e invariável nas relações entre os homens e as máquinas; nada nas
interações entre estes se mantêm extático, mas em perspectiva. Na dinâmica clínica, o aparelho
hemodialítico não está despossuído de correspondências com os indivíduos que os manipulam
ou que estão ligados a ele. O que se observa, em verdade, é que a aparelhagem está mergulhada
nas relações que os profissionais e pacientes estabelecem com ela e entre si. Por vezes “sujeito”,
outras vezes “objeto”, a máquina tem significados mutáveis, qualidades alteráveis, usos
diferenciados. À medida que se discernem as formas das relações que os membros da equipe e
os pacientes têm com as máquinas, percebe-se com clareza que não existe um sentido imutável
nos vínculos que ligam os humanos às máquinas. O que os indivíduos pensam ou fazem da
técnica nunca é definitivamente determinado, e um mesmo instrumento causa impressões
ambivalentes nas pessoas que lidam com ele. Devido ao fato de toda “coisa” carregar a
possibilidade de ser um “sujeito” para uma pessoa e, simultaneamente, um “objeto” para outra
(Mura, 2011), a máquina de hemodiálise pode representar: um objeto que, embora distante, é
perfeito e funcional, subserviente aos comandos dos humanos, cujos feedbacks são previsíveis
(perspectiva dos médicos); algo que ora é um objeto, ora um sujeito, que está afastado ou
distanciado dependendo das circunstâncias, cuja eficiência no tratamento é relativa, podendo
ser tanto previsível quanto imprevisível (perspectiva dos enfermeiros); e, por fim, pode ser
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coworker ou um paciente que precisa de cuidados, um sujeito imperfeito e imprevisível, cujo
manejo é difícil, cheia de macetes, capaz de suscitar impressões de caráter estranho (perspectiva
dos técnicos).

***

O que é invariavelmente imprevisível, por outro lado, são os pacientes. A previsibilidade
maquinal, precisamente pelo seu mecanicismo, deixa de fora o que não pode ser enquadrado
em seu funcionamento. A máquina depreende do corpo enfermo aquilo que se põe
objetivamente à vista de seu sistema, aquilo que ela está programada para decodificar. A
máquina avisa tudo. Só não avisa se o paciente está passando mal, ponderou Daniela uma vez.
Obviamente, o maquinário hemodialítico não lida com o lado subjetivo dos doentes, donde
deriva uma variância enorme de problemas: indisposições, dores pelo corpo, mudanças no
humor, problemas em casa, problemas para marcar consultas e adquirir remédios, entre outros.
É o controle sobre os procedimentos, construído através da divisão hierárquica dos profissionais
da clínica, que possibilita o domínio sobre a imprevisibilidade dos pacientes.
Na verdade, é no âmbito da imprevisibilidade da doença que a equipe mais atua. O que
não é registrado, aquilo que escapa das amarras tecnológicas, é exatamente o que há de mais
importante no tratamento da hemodiálise. Como veremos no capítulo seguinte, a doença, no
sentido estritamente biológico, é somente uma fração das complicações que os pacientes
apresentam. Existem outros sofrimentos que afligem os doentes renais crônicos, oriundos de
aspectos da vida pessoal de cada um. E essa certeza de que haverá complicações por parte dos
pacientes afeta os profissionais da área de enfermagem, pois ficam entre a empatia, a culpa e a
complacência pelo sofrimento dos adoecidos. Para aclarar esse ponto, basta lermos a longa fala
de Daniela:

É uma coisa que me faz repensar muito a minha área da enfermagem, me faz
repensar bastante [sobre como o sofrimento dos pacientes a afeta]. Mas a
gente sente, tem hora que a gente tá cansada de reclamação, tem dia que a
gente tá cansada de sofrimento deles mesmos. Tem dia que a gente tá cansada
por vê-los assim...a gente...não tem jeito, pega um carinho por eles porque tá
aqui durante muitos anos, três vezes na semana. A gente sabe que tem filho,
quantos anos tem o filho, o que eles fazem, onde eles vão, porque eles contam
pra gente. Então a gente fica mexida quando o paciente tá grave, quando tá
na UTI...Igual uma outra paciente que na última diálise com que eu fiz com
ela no sábado teve um problema e também foi internada na UTI, e a gente
lembra que ela tem uma filhinha de dois anos...então isso vai tudo somando e
vai carregando pra dentro. Eu até comentei com um enfermeiro que eu
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encontrei na copa no sábado sobre essa paciente que tava grave foi pra UTI
e falei: “nossa daqui a pouco eu vou embora e vou curtir minha vida e minha
família, e vou ficar feliz, e eu acabei de dar uma notícia muito ruim pra essa
mãe, pra esse familiares...que o final de semana deles tão ruim, tão triste, e
eu...É um contraste tão grande que parece que eu não tenho o direito de ficar
feliz e ir embora para minha casa”. Daí ele disse: “é por isso que a gente tem
que separar as coisas quando a gente vai embora, né”, mas eu falei: “mas
isso é bem difícil”.

A fala possui flutuações de sentidos e sensações. A priori, Daniela começa relatando um
cansaço, instilado pelas reclamações e sofrimento dos pacientes – um cansaço generalizado por
vê-los assim: sempre enfermos e incapacitados. Então, de repente, em um ponto de inflexão,
diz não tem jeito, e começa a descrever os encargos de ser uma enfermeira, dando ênfase à
dificuldade de conviver intensamente com o sofrimento dos outros, de ter que ir para casa depois
e viver normalmente com sua família. Mesmo que tente abstrair tal sofrimento, separando o
lado pessoal do profissional, Daniela às vezes não se sente no direito de ficar feliz, de curtir
seus momentos sem um sentimento pesado de culpa. Ela sabe que seus pacientes estão sofrendo
e que sofrerão mesmo quando ela não estiver trabalhando. A culpa vem do conhecimento do
sofrimento que é do outro, por sua previsibilidade: as complicações, as idas para UTI, o
agravamento dos quadros etc.; vem da inabalável certeza de que os doentes, pelos quais nutre
carinho e compaixão, vão continuar sofrendo e morrendo, ao passo que ela, fora da clínica, tem
uma vida. Não importa quão cansada fique nem quanto esforço faça para ser indiferente, essas
ideias vêm e vão na cabeça de Daniela, que como enfermeira e cristã (ela sempre usava um
colar com a figura de Nossa Senhora pendurada) se diz incapaz de não se compadecer diante
das angústias alheias.
Daniela deixou a clínica meses depois que a conheci, durante o período em que me
ausentei para me recuperar do acidente que sofri. Pediu a conta. Foi pra Atibaia, me disse uma
colega sua. Penso bastante se ela relembra e sente saudades dos seus ex-pacientes de São Paulo.
Provavelmente sim, acho eu. A empatia pelos doentes tem muitos lados: ajuda na compreensão,
acolhimento e alívio da dor, ao mesmo tempo que agoniza o profissional, deixando-o
sobrecarregado, acabrunhado, face ao sofrimento deles. Maurício comenta que se cria certo
vínculo [com os pacientes]. [...] a gente consegue ver a melhora, por outro lado também a gente
vê a piora, eles chegam...uma vez tá bem, depois tem anemia, infecção e vice-versa. A
idealizada separação entre o pessoal e o profissional, em casos assim, é dissipada em virtude da
compaixão pelo outro.
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***

Partindo do que foi exposto até o momento, fica evidente que na clínica todos são
ciborgues, sendo as máquinas de hemodiálise “ferramentas cruciais no processo de
remodelação” dos corpos, “ferramentas [que] corporificam e impõem novas relações sociais”
(Haraway, 2009, p. 64). Tal constatação é mais fácil de ser observada nos portadores de DRC
do que nos profissionais: a lógica que o artefato tem na relação entre máquina-doente é de
substituição, “uma extensão com finalidade curativa”, enquanto para os profissionais, de
extensão, “um equipamento com interface, integrado mas separável à vontade” (Hoquet, 2019,
p. 70). E como vimos, ainda que seja uma parte indissociável do trabalho, um “acoplamento
cinético” (Hoquet, 2019, p. 70) naturalizado como parte da práxis terapêutica, a máquina de
hemodiálise tem diferentes sentidos para os profissionais, que mudam conforme o lugar que
ocupam dentro da hierarquia clínica.
Apesar das diferentes perspectivas, a máquina de hemodiálise é um objeto técnico como
qualquer outro. Ela se inscreve dentro da própria história humana, é parte da vida biológica do
homem e nada tem de “antinatural”. Georges Canguilhem (2012), seguindo os passos de
Bergson, concebeu o organismo vivo em constante movimento e improvisação, integrando a
capacidade de construir artefatos como inerente à sua natureza. Todos os animais, desde as mais
rudimentares espécies até os mais complexos organismos, desenvolvem técnicas: o ninho da
ave e as pinças do caranguejo, a teia da aranha e a tinta do polvo, a camuflagem do camaleão,
as barragens construídas por castores, a bombinha de asma e a linguagem do homem...
“Organorg” designa tudo isso: os seres vivos que prolongam seus corpos mediante artefatos (do
grego, organon), expandindo e mudando suas capacidades sensitivas, seus modos de
experienciar o(s) mundo(s), de se relacionarem uns com outros. À vista disto, Descartes abordou
o problema do mecanicismo equivocadamente, pois o corpo e órgãos não são comparáveis ao
relógio e outros artefatos: eles são, per si, artefatos. “Uma ferramenta, uma máquina, são órgãos
e os órgãos são ferramentas ou máquinas” (Canguilhem, 2012, p. 124).
A bem da verdade, se quisermos entender as relações que se dão na hemodiálise, não
devemos considerar as máquinas como “coisas em si”, pertencentes a uma categoria específica
da realidade, distinta daquela que os seres humanos povoam. Em oposição a esse tipo de visão,
que admite o corte epistemológico entre “sujeitos” e “coisas”, corroborando para uma lógica
dicotômica para explicar as relações dos homens com as técnicas, devemos pensar as máquinas
como “núcleos nos quais se condensam relações simbólicas” (Rodrigues, 1989, p. 117). Não é
por fatores meramente utilitários que as perspectivas dos profissionais variam. As ambivalentes
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atitudes frente às máquinas, os pontos de vista distintos sobre o funcionamento e papel dessas,
são resultantes das relações que os indivíduos formam, dos significados que dão às “coisas” que
os circundam, das impressões e sentimentos que elas lhes causam. Por esse ângulo, a própria
segmentação entre o organismo e a técnica se mostra inadequada, pois ela está fundamentada
numa divisão arbitrária que desagrega os fenômenos em domínios estanques, que sacrifica a
comunicação entre eles em prol da objetividade e neutralidade disciplinares. No fundo, sob
outra perspectiva, devemos compreender que “as coisas nunca são coisas em si: significam
coisas outras” (Rodrigues, 1989, p. 118). Os domínios das ciências do social e das ciências da
vida são, irremediavelmente, convergentes. Qualquer “coisa” tida como objeto da biologia, por
exemplo, é igualmente um objeto da antropologia, uma “coisa” simbólica. O mesmo pode ser
dito a respeito da máquina, cuja existência suporta diferentes abordagens, através de óticas
disciplinares diversas, mas confluentes. Reiterando Mauss (2015b), tudo se “mistura”.
Mas novamente, e eu insisto nesse ponto, as misturas das “coisas”, que predispõe
diferentes relações entre pessoas e objetos, não desaguam necessariamente no conceito de
“hibridez” de Latour (2019). Na obra de Mauss,

[...] a mistura incessante das coisas e ideias, promovida, quer pela magia quer
pela ciência, não jogaria os homens em um universo povoado de híbridos
aleatórios. Ou seja, não seria qualquer mistura que estaria fadada a perdurar.
(Carrara, 2002, p. 183)

Para além da troca e do comércio entre humanos e coisas, existe um outro princípio
social importante analisado por Mauss (2015a): as classificações, já discutida no capítulo
anterior, cujas origens estão na própria capacidade simbólica do ser humano de dividir,
hierarquizar, traçar limites, instituir barreiras, enfim, singularizar as “coisas”, separando-as
umas das outras em categorias, diferenciando-as, homogeneizando-as por meio de abstrações
mágicas, científicas, religiosas etc. Nenhuma mistura é, dessa maneira, indiscriminada e
ininterrupta, pois acontece dentro de uma ordem, que delimita e demarca as “coisas”, sempre
provisoriamente, sem essencializá-las.
Em resumo, aqui importa menos explicar o que é a máquina, mas, sim, interpretar como
as pessoas se relacionam com ela, como se dão as misturas entre as pessoas e os instrumentos.
Social e biologicamente o homem se faz na e através da técnica. As máquinas de hemodiálise
são extensões e sistemas operacionais de sobrevivência para os profissionais e pacientes. Nas
sessões, os últimos abrem livros e mexem em celulares, e os primeiros anotam as informações
da ficha técnica com uma caneta esferográfica, sentados sobre uma cadeira e debruçados sobre
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a mesa. As máquinas, os livros, celulares, canetas esferográficas, cadeiras, mesas, além das
seringas, luvas descartáveis, máscaras, comprimidos etc. participam, junto aos humanos, de
uma mesma existência. São sujeitos/objetos que se relacionam sem parar, dentro do mesmo
todo hierárquico (a clínica).
Nada disso exclui, por outro lado, a chance de os indivíduos estranharem as relações que
estabelecem com os artefatos. Por isso alguns profissionais estranham o contato com as
máquinas de hemodiálise. Se variam as perspectivas dos profissionais, variam igualmente as
percepções sobre os artefatos. O mesmo vale para os pacientes. Eles serão foco de análise no
próximo capítulo, mas aqui já podemos adiantar algumas questões consideráveis acerca de suas
concepções do tratamento de hemodiálise. De saída, cabe ressaltar que os portadores de DRC
possuem visões bem definidas sobre o engate com a máquina. Não obstante, seus sentimentos
e percepções variaram ao longo do tratamento. Eles relataram experiências pouco agradáveis
que os afetavam profundamente no processo terapêutico, evidenciando a princípio o que
definiam como um medo, diante de algo que lhes parecia estranho, mas que depois foi se
transfigurando em outras experiências, nas quais vão se acostumando com a máquina. As falas
abaixo de Fernanda e Marcos, respectivamente, são importantes para depreender esse ponto:

Morria de medo disso aqui [da máquina]. Falta de informação correta [o
motivo do medo]. Só que eu acho que é um dos melhores recursos que tem
pra você continuar. Porque quando eu tô fora da máquina, eu trabalho, eu
faço, aconteço, aí eu volto... Tirando febre, infecção que a gente tá sempre
vulnerável, o resto é de letra, tirar de letra. [...] Hoje eu não tenho [medo da
máquina]. Ela faz essa parte numa boa, né.

Ah, nos primeiros momentos era bem difícil. A primeira vez que eu vi um
cateter no meu corpo, eu desmaiei. Porque, tipo, foi...Era muito estranho
imaginar que tinha um tubo plástico dentro do seu corpo. Então a primeira
vez foi terrível. Mas daí depois eu fui acostumando, fui criando maneiras de
cuidar, de limpar, de deixar tudo bonitinho. [No começo] A gente não
conhece, né. O novo...tudo aquilo que é novo estranha o ser humano.

Estranhamento: eis o que Fernanda e Marcos, portadores de DRC há anos, sentiram ao
se conectarem com a máquina nas primeiras vezes. No começo, para eles, a hemodiálise era
uma experiência diferente, insólita. Desconheciam o funcionamento da máquina, não tinham a
informação correta sobre ela, sendo até estranho imaginar a ligação do corpo ao aparelho.
Nessa relação, onde há pouca familiaridade do paciente com a máquina, emoções como o medo,
ocorrências como o desmaio, fazem parte do próprio processo de integração da máquina ao
humano. São dificuldades que a longo prazo tendem a ser superadas, mediante uma
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aprendizagem sobre o tratamento. Como veremos, Fernanda e Marcos hoje vivem relativamente
bem, mas antes de tirar de letra a máquina, antes de se acostumar com o novo, seus corpos
passaram por uma reeducação dos hábitos, emoções e sentimentos. A ciborguização é um
processo de aprendizagem ininterrupto, quer queiram ou não os ciborguizados – processo que
se desenrola no imbricamento entre o corpo e a máquina.
Nada é fácil na reeducação corporal. Hábitos precisam ser alterados, emoções e
sentimentos controlados, o corpo ressignificado. De acordo com Le Breton, “Qualquer
aquisição de uma nova técnica é também aprendizado sensorial” (2012, p. 56). Trata-se de um
fenômeno de aculturação, onde os conhecimentos e sensações do indivíduo são recicladas com
a finalidade de os adaptar a um cuidado terapêutico e estilo de vida. Se falamos sobre as práticas
de ascese, fundadas sobre as dietas e controle do peso, cabe agora dizer que elas são
insuficientes se quisermos entender a real mudança que a hemodiálise ocasiona nos portadores
de DRC. Em primeiro lugar, a reeducação corporal incide sobre a falta de conhecimento sobre
os processos técnicos da hemodiálise. Ao que tudo indica, são poucos os pacientes que possuíam
informações sobre a máquina antes do tratamento começar. Eu mesmo não conhecia [a
hemodiálise]. Só fui descobrir porque é a realidade em que vivo, afirmou Marcos. A grande
maioria aprende como as coisas funcionam na prática, convivendo com o maquinário, tirando
dúvidas com a equipe, nos acertos e erros cotidianos. Logo, muitos pacientes ficam em um
“limbo informacional”, tateando um mundo novo, cheios de receios. A respeito das incertezas,
elas atravessam a hemodiálise inteira, estando presentes do diagnóstico ao prognóstico.
Fernanda, por exemplo, ao explicar como a DRC entrou na sua vida, diz:

Olha, eu comecei a ter uma dor de cabeça muito forte e de repente minha
pressão aumentou. Quando ela aumentou aí viu que a creatinina tava bem
alterada, e quando viu que ela tava bem alterada fez o corriqueiro, e aí foi
visto que estava com rins comprometidos. Aí chegou a fazer um tratamento de
dois anos, mas aí não teve jeito. Aí quando ele checou a creatinina, aí eu
comecei a fazer a peritoneal. Aí fiquei dois anos na peritoneal, depois fui
transplantada e fiquei seis anos e meio transplantada. Aí o coração começou
a pifar, aí eu tive que ou continuava com o órgão ou o coração... Como a
gente só tem um coração e é mais difícil de transplantar, e o rim também é
mais fácil, aí a gente optou começar a hemodiálise porque começou a subir
muito também a creatinina. Quer dizer, tem todo um processo que às vezes a
gente nem entende, os médicos mais é que sabem.

As explicações de Fernanda, sobre a série de procedimentos que teve que fazer após os
primeiros sintomas, soam imprecisas. Sua fala é entrecortada, mais sugere do que afirma. Como
salientamos anteriormente, os portadores de DRC não são leigos, mas isso não faz deles experts
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na hemodiálise34. Veremos que as explicações biomédicas são insuficientes para dar conta da
doença, de modo que os pacientes sempre dão outros significados para a morbidez que os aflige.
Por enquanto, convém ressaltar o escasso domínio que eles têm sobre a doença que os acomete,
evidente na última frase da fala de Fernanda, na qual diz que há todo um processo que às vezes
a gente [os pacientes] nem entende, os médicos mais é que sabem. O avanço da tecnologia e
sua difusão na ciência médica demandam uma expertise dos indivíduos, sendo os médicos e
demais profissionais que compartilham de um saber específico, dificilmente compreensível aos
outros indivíduos que não são da área. É uma linguagem única, de códigos próprios, que
considera menos a pessoa doente do que seu órgão doente. Tal desenvolvimento “tornou-se
possível graças aos avanços nos equipamentos e na tecnologia diagnóstica, que podem agora
revelar alterações em nível celular, bioquímico ou mesmo molecular” (Helman, 2009a, p. 115).
A patologia passa a “falar” por meio do órgão objetivado pelo olhar-tecnológico do médico, na
medida que o paciente se cala e, consequentemente, aprende pouco sobre seu corpo e doença.
Na hemodiálise, estes efeitos não são acentuados como em outros tratamentos. A proximidade
da equipe com o doente, ao menos, se mantém. No entanto, o desconhecimento referente ao
método médico de cuidado, do lado dos pacientes, é parte do que acontece na clínica.
O processo de ciborguização, detalhado por Fernanda, é formado por uma sequência de
alterações corporais, que resultam no embutimento de uma técnica nova ao corpo, ampliando
os limites deste. Sente-se algum medo ou algo estranho, decorrentes da falta de familiaridade
que ela possui com os conhecimentos médicos sobre a doença, que pautam seu tratamento, em
particular da área da nefrologia e diálise. Para superar esse desconhecimento, os doentes renais
crônicos buscam aprender o papel deles frente à máquina e ao tratamento em geral, como as
determinações de higienização e os cuidados com a alimentação – aprender, em síntese, sobre
o corpo e sua relação com a máquina e a hemodiálise. Tem que observar seu corpo, né. Você
percebe que dá para você melhorar algumas coisas, comenta Fernanda. Por intermédio dessa
procura deliberada por informações, os doentes passam a assimilar melhor o tratamento, de
modo que a máquina deixa de causar pavor, sendo naturalizada como um instrumento que
pertence aos seus corpos, um dos melhores recursos que tem pra você continuar. A maior
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Já falamos sobre isso no capítulo anterior. As barreiras linguísticas e de classe fazem parte da realidade da
clínica, dificultando a comunicação clara e a acessibilidade informacional por parte dos doentes sobre o tratamento.
Embora os pacientes hemodialíticos tenham um conhecimento mais aprofundado sobre a doença, adquirido ao
longo do tratamento, essa profundidade é “rasa” se comparada ao arcabouço científico dos médicos e profissionais
da saúde que informa o que acontece na clínica. Por essas razões, “a utilização pelos membros das classes populares
de termos médicos tomados ao discurso do médico nunca está livre de subentendidos e reticências” (Boltanski,
1979, p. 30).
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eficácia terapêutica e a diminuição da estranheza para com o instrumental dialítico, dependem
da familiaridade que os pacientes têm com a tecnologia. Eles sempre definem o “lugar” da
máquina no tratamento, o que ela faz ou não consegue fazer, para enfim descobrirem o que eles
próprios devem ou não fazer. O estranho, então, tornar-se familiar. Ao saber que a máquina faz
sua parte numa boa, Fernanda assume controle da situação, aprende a lidar com a técnica que
antes lhe dava medo, colhendo as informações necessárias para que fique tranquila durante as
sessões.
Por outro lado, a máquina provoca ansiedade por certos efeitos que pode causar no
corpo. Marcos revelou quão terrível foi ver o tubo plástico dentro do seu corpo. Tal medo é
bem fundamentado, já que a hemodiálise não é um tratamento livre de adversidades, sendo que
muitas delas acometem o portador de DRC independentemente de sua recuperação. As cãibras,
a falta de ar, as tonturas, as dores no peito e na cabeça, os vômitos, hematomas e isquemias nos
braços e mãos, o inchaço e vermelhidão no corpo são apenas alguns dos efeitos negativos,
“colaterais” do processo terapêutico. Às vezes, essas ocorrências são inevitáveis. Mas, outras
vezes, conforme vão aprendendo sobre as reações do corpo ao tratamento, os doentes,
auxiliados pela equipe, adquirem um controle relativo dos efeitos decorrentes da própria
hemodiálise. Isso ajuda na diminuição da ansiedade, pois repõe uma ordem à experiência da
enfermidade. Controlar as imprevisibilidades da doença é uma das saídas para superar a
ansiedade que a tecnologia pode proporcionar.
Desse controle das imprevisibilidades há garantia não apenas de um melhor tratamento,
como também ajuda a devolver a normatividade vital ao doente, revigorando a sensação de
bem-estar e segurança, promovendo maior fruição do corpo. Como evidenciou Canguilhem
(2018), o indivíduo doente não experimenta a vida sem normas, como se sua experiência
enferma fosse caótica, desorganizada. Na realidade, ele está desprovido da capacidade
normativa, ou seja, carece nele a flexibilidade de instituir padrões de vida, de servir-se à vontade
da funcionalidade e disposições corporais, de realizar suas tarefas sem impedimentos, de
estabelecer metas e superar as restrições impostas pelo meio, tanto natural como social. A
fixação da “doença”, portanto, depende da própria percepção do indivíduo, que caso avalie
algum declínio na sua vitalidade, passará a se ver como um. À luz da doença ilumina-se o
caminho para uma nova ordem de vida, um novo reajustamento entre a pessoa e seu organismo
com o meio. Ser sadio é ter a normatividade restaurada, é executar as atividades básicas do
organismo, fazer do seu corpo um instrumento para algo e, no extremo, colocá-lo em risco, já
que a saúde para o homem é “um sentimento de segurança na vida, sentimento este que, por si
mesmo, não se impõe nenhum limite” (Canguilhem, 2018, p. 142).
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O processo de (re)conquista da normatividade vital inevitavelmente passa pela doença.
Na terapêutica hemodialítica, ele está associado à técnica. No próximo capítulo, serão
analisadas algumas das implicações de tal processo na vida dos portadores de DRC.

***

São abundantes as ambivalências na hemodiálise, como já vimos. Os membros da
equipe se relacionam com as máquinas a partir de modos divergentes, muitas vezes contrários
uns aos outros, dependendo da proximidade que mantêm com elas, das posições que ocupam
na escala hierárquica da clínica, dos tipos de relações que constituem entre si mesmos. O que
se mostra em jogo, assim, é o controle sobre o outro, cuja legitimidade está dada pela própria
organização e classificação que ligam os indivíduos, destinando seus papeis e condicionando
suas concepções sobre a técnica.
Com os doentes, as coisas não se desenrolam de maneira diferente: cada um tem as
próprias histórias como paciente de hemodiálise, e suas relações com as máquinas um dia
estiveram suscetíveis ao medo e ao estranho, antes de se acostumarem melhor ao tratamento. A
reeducação do corpo, o controle na dieta e os exercícios físicos, somados à incorporação da
máquina e aprendizagem do seu funcionamento, são os ingredientes necessários para uma
sessão de hemodiálise bem-sucedida. Para alcançar esse feito, é preciso estabelecer algo
próximo a um equilíbrio homeostático entre humano e máquina, a fim de controlar os efeitos
prejudiciais que o tratamento pode causar. Irrupções de estranhezas inoportunas e prejudiciais
aparecerão, certamente. Mas quanto menos forem elas presentes, melhor as coisas se
desenrolarão. Nesse quesito, a clínica é um campo de batalha 35, no qual os pacientes dão seu
sangue – literalmente – para sobreviver sem grandes reveses. A equipe trabalha com a intenção
de resguardá-los do agravamento da doença, na busca e manutenção de um quadro de saúde
estável. Uma tensão de estrutura e anti-estrutura, por assim dizer, é inseparável da dinâmica
clínica.

35

Metáforas de cunho militar são usadas para explicar a DRC e o tratamento de hemodiálise. Isso não é exclusivo
dessa doença ou tratamento. De acordo com Susan Sontag (2007), é uma tendência das pessoas pertencentes às
sociedades modernas capitalistas recorrem às noções militares e bélicas na compreensão e enfrentamento das
doenças (um dos nossos interlocutores, no próximo capítulo, descreve a presença da DRC no corpo como uma
guerra interna, inclusive). Manter a vida a todo custo, igual um soldado na guerra, é um imperativo tipicamente
moderno no trato da doença. No mais, a noção de “custo” denúncia também outra metáfora comum: a vida é
“produto”, e a doença uma forma de “cobrança” dela.
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O fim da batalha? Bem, o fim acontece quando a sessão se encerra. Um dos profissionais
da enfermagem se aproxima da máquina e desliga o paciente. Isso mesmo: desliga. Essa era a
palavra utilizada pelos pacientes e profissionais no momento de término da sessão. Palavra
banal, mas aqui nevrálgica. No fim de uma boa sessão de diálise, na hora e condição certas o
paciente é desligado da máquina. Não é a máquina que é desligada (mesmo estando ela plugada
na tomada), e sim o paciente que é desconectado, desativado. Nesse uso da palavra desliga
qualquer semelhança não é mera coincidência: evidencia-se aqui o forte vínculo do humano
com a máquina, sendo ambos equiparados. Como não pensar desligar o paciente como
semelhante a “desligar a TV” ou “desligar o carro”? Os próprios pacientes se referiam à
máquina como ela ou minha máquina, e não “a máquina” ou “essa máquina”, sem uso do
pronome possessivo 36.
Outra evidência de interconexão entre paciente e máquina pode ser encontrada numa
fala de Eurides, quando eu o questionei sobre o tratamento e a sua opinião em relação às
máquinas, ele diz:

Quando eu comecei, não era esse tipo de máquina. Era uma máquina
japonesa. Essa [apontado para a máquina ao seu lado] é uma máquina alemã.
Tem uma certa diferença, entendeu? Você fazia e acho que a hemodiálise
nessa máquina, você se sente melhor do que na outra. Não sei se era
velocidade, o que é, entendeu? Apesar que o material é o mesmo.

Eurides não sabe explicar, em termos técnico-científicos, a causa da máquina alemã (a
Fresenius supracitada) ser superior à japonesa (máquinas portam nacionalidade, vale frisar).
Mas isso pouco importa, pois ele sente que a Fresenius é uma máquina melhor, mais moderna,
ainda que os princípios de funcionamento de outras máquinas sejam os mesmos. O mesmo
corpo que pode estranha e repudia a máquina, pode também a “sentir” a ponto de distingui-la
uma da outra. Estamos no terreno da materialidade corporal: doentes não apreendem a máquina
a partir de uma hermenêutica, e sim uma fenomenologia das máquinas. Paulatinamente, com a
evolução do tratamento, eles passam a conhecer – mais com a “carne”, e não apenas com a
mente – as máquinas que estão conectadas aos seus corpos. Disso evoluem para preferências
por uma máquina “x” ou “y”, até chegar no ponto em que o paciente se refere à máquina como
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Isso se soma às analogias já antigas no pensamento ocidental: Platão comparava as vertebras às dobradiças de
portas; ossos do antebraço e tendões eram assemelhados às catapultas por Aristóteles; William Harvey estabeleceu
analogias entre veias e válvulas mecânicas etc. São recorrentes também muitos objetos cujos nomes derivam de
analogias com partes do corpo: “‘braço’ (da alavanca), ‘dente’ (da serra), ‘cotovelo’ (da estrada), ‘garra’ (do
alicate), assim como ‘joelho’ e ‘unha’ (para aludir a partes de certas máquinas)” (Hegenberg, 1998, p. 33).
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“sua” máquina. Profissionais podem ter seus gostos inclinados para uma determinada máquina
também. Porém, diferente dos doentes, suas preferências são guiadas por questões técnicas
referentes à estrutura e funcionalidade da máquina em si. Essas asserções reforçam o
perspectivismo discutido acima: máquinas podem ser entendidas de diferentes modos, tudo
depende dos sujeitos que estão em contato com elas e das impressões que elas causam neles.
Não são apenas os indivíduos, em suas singularidades, que constroem suas visões sobre as
máquinas. O perspectivismo varia conforme ideias pré-concebidas da cultura em geral,
reproduzidas muitas vezes de maneira irrefletida por eles. Vejamos essa questão.
Ainda que o mecanicismo esteja presente no imaginário das sociedades ocidentais, como
foi descrito no primeiro capítulo, e as máquinas sejam um baluarte no progresso das ciências,
nossas posturas diante das técnicas oscilam entre dois polos: de um lado, a técnica é abominável,
porque causa a alienação do indivíduo, suplanta seu lugar nas indústrias, escraviza nosso corpo
e mente, embota a afetividade e empobrece as relações sociais, como foi ilustrado inúmeras
vezes na literatura de ficção-científica, desde o Frankenstein, da Mary Shelley, ao Admirável
mundo novo, de Aldous Huxley, por exemplo; por outro lado, a técnica é uma salvação, dado
que se trata de um recurso inestimável que pode livrar a humanidade dos males causados pelos
agentes naturais externos e internos à vida dos indivíduos, capaz de aumentar nossa capacidade
intelectual e o domínio sobre a natureza, tal como Bacon e Descartes defenderam um dia. Mas,
tanto na visão pró-técnica quanto na anti-técnica há por base uma mesma pressuposição: as
técnicas, em especial as máquinas, são “meios para algo”, instrumentos externos ao que se pensa
como “humano”. Longe de possuírem uma importância na cultura, como sujeitos/objetos
suscetíveis de serem simbolizados, elas são meros recursos para se alcançar fins maiores,
benéficos ou maléficos, estes sim “humanos” e culturais. Tudo se passa como se a técnica não
pertencesse ao âmbito da cultura: ela é uma estranha ao universo dos significados, serve
somente de recurso, instrumento para satisfazer (ou insatisfazer) as demandas humanas.
Essa digressão talvez nos afaste das questões da clínica, mas são necessárias para
entendermos melhor a dinâmica humano e máquina em seu interior. Gilbert Simondon, filósofo
e tecnólogo francês, é um excelente pensador para desmitificarmos as concepções instrumentais
acerca das interações do ser humano com a técnica. Segundo ele,

O papel que a cultura atribui ao homem junto à máquina é desequilibrado no
que diz respeito à realidade técnica; pressupõe que a máquina seja
substancializada, materializada e, por conseguinte, desvalorizada. (Simondon,
2020, p. 222)
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Ao invés de estar apartada da realidade humana, como “coisa” sem valor simbólico, a
técnica se constitui como aspecto de nossa evolução enquanto espécie, da maneira como
Canguilhem já apontava. A máquina inscreve-se na cultura como artefato, não lhe é exterior, acultural. Ora, as máquinas executam ideias antes projetadas por nossas mentes, sendo inevitável
elas carregarem algo nosso, dos seus “criadores”. Toda máquina é um suporte e símbolo de uma
relação humana, da relação que a cria e mantém funcionando. Simondon (2020) denominou
esse processo como “transindividualidade”: a realidade técnica é coextensiva da humana;
objetos técnicos se concretizam e adquirem uma coerência interna de funcionamento na medida
em que são inventados e atualizados pelos indivíduos e grupos. Se a máquina é assim entendida,
deixamos de vê-la como um objeto fechado em si mesmo, substancializado, passivo, esvaziado
de significados, destinado a ser só um “meio para algo”. Evidentemente, ela serve para muitos
fins úteis, mas o “objeto proveniente da invenção técnica traz consigo algo do ser que o
produziu, exprime desse ser aquilo que está menos ligado ao aqui e agora” (Simondon, 2020,
p. 360). Alguma coisa de nossa natureza, não exatamente da natureza de cada um enquanto
indivíduo, mas da sociedade, é transmitida ao objeto técnico, como já havia sido demonstrado
por Mauss, em “Ensaio sobre a dádiva” (2015b). Nele “estão simultaneamente contidos saberes
técnicos, relações de parentesco e amizade, investimentos rituais, crenças mágicas, míticas ou
religiosas, padrões estéticos e morais...” (Rodrigues, 1989, p. 117). Jamais destituído de
apanágios simbólicos, um instrumento acomoda muitas das potencialidades, riscos e desejos
comuns na sociedade onde é concebido, comuns aos humanos com os quais se relaciona37.
Para começar, entre os profissionais da equipe, existem perspectivas variadas sobre o
que a máquina de hemodiálise é responsável por fazer. Médicos a veem como perfeita e
previsível. Ou seja, a captam como um sistema fechado, incomunicável com o mundo externo,
capaz de desempenhar indefinidamente uma mesma atividade, sem variação e necessidade de
manutenção. A relação médico-máquina é em grande medida tecnocrática: submetido ao seu
poder, a máquina serve-lhe como objeto de controle da realidade físico-orgânica do doente. A
aparelhagem hemodialítica, à distância, é idealizada como perfeição técnica. No que é relativo
aos conhecimentos sobre o funcionamento da máquina, o médico nem precisa saber muito,
porque ela é desenhada para curar os pacientes de forma infalível. Seu automatismo está a

N’O sistema dos objetos, Jean Baudrillard também desconstrói a suposta “neutralidade” dos objetos técnicos,
que existem apenas para satisfazer nossas necessidades. De acordo com o autor, sobretudo em nossa atual
civilização, os objetos realizam as obsessões primárias das pessoas, atendendo expectativas estéticas, libidinais
etc. Muitas vezes, a praticidade do objeto vem em segundo plano, já que sua utilidade está no nível da fantasia e
pulsão, do deleite irracional, sem nenhuma relação com eficiência, produtividade. “Isto é o mesmo que dizer que
atrás de cada objeto real existe um objeto sonhado” (Baudrillard, 1973, p. 126).
37
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serviço da humanidade do médico, o qual apenas verifica os problemas que acometem ou
podem acometer os doentes ao longo do tratamento. Nesse tipo de relação com a técnica, “a
aspiração do automatismo precede a prática objetiva” (Baudrillard, 1973, p. 119). As
expectativas do médico fundamentam-se antes numa verdade: a máquina, perfeita e previsível,
que poucas chances de falham têm, funcionará independente da falta de conhecimento e manejo
que Lorenzo possui sobre ela.

O automatismo é rei, e a fascinação que exerce é tão grande precisamente
porque não vem a ser a de uma racionalidade técnica: experimentamos como
que um desejo fundamental, como que a verdade imaginária do objeto, frente
a qual sua estrutura e sua função nos deixam bastante indiferentes.
(Baudrillard, 1973, p. 119, itálico do autor)

Para o pessoal da enfermagem, as relações com as máquinas são de outro feitio. Eles
são diferentes dos médicos, não as encaram com tanta “indiferença”. Diferentes deles, no
entanto, os enfermeiros e, principalmente, os técnicos lidam mais com a máquina, tendo com
elas mais proximidade, sucedendo daí outras perspectivas. A “verdade imaginária do objeto”,
sua perfeição e previsibilidade, inexiste. Os enfermeiros, por ocuparem uma posição
intermediária na hierarquia da clínica, lidam diariamente com os problemas da eficaz, porém
imperfeita, máquina de hemodiálise, que é a primeira coisa em que aprendem a mexer,
inclusive. Em alternativa, conseguem se distanciar dessa na medida em que detêm um maior
controle sobre o tratamento, garantido pela relação que estabelecem com o médico, autoridade
máxima da clínica, que tem o papel de olhar e tratar essas outras complicações. Para os
técnicos, por sua vez, a máquina aparece como uma “coisa” que causa surpresa, dificuldade
etc. Se pretendessem dominar as máquinas, assim como os médicos supõem fazer, outro seria
o resultado: as máquinas têm uma imprevisibilidade, podem se comportar inadvertidamente a
qualquer momento de uma sessão. Nas relações enfermeiro-máquina e, em particular, técnicomáquina, o aparelho hemodialítico é “humanizado”, e seus problemas, derivados da
proximidade cotidiana que tais profissionais têm com ele, revelam o quão imperfeito é.
Ainda assim, na ordem prática da clínica, algo rompe a visão dualista hegemônica que
concebe o ser humano apartado da máquina (visão muito comum na formação dos profissionais
e na biomedicina como um todo). As evidências etnográficas permitem observar que, subrepticiamente, mais ou menos independente das ideias predominantes da cultura, existe uma
acentuada comunicação entre humano e máquina, que faz do aparelho de hemodiálise um
sistema aberto de relações simbólicas. Quando analisamos as falas dos doentes, isso é claro:
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suas trocas com o instrumental se dão na própria materialidade do corpo. Eles “sentem” a
máquina: sentem o sangue nela entrando e saindo, sentem o mal-estar quando ligados a ela, e
alívio após desligados. Nos medos e enjoos, no tédio e cansaço, na leveza e melhora, na saúde
e na doença, os pacientes estão em troca simbólica com a máquina, formam um mesmo conjunto
orgânico-técnico, um mesmo sistema homeostático, equilibrado e mutável, que como qualquer
sistema corre seus riscos e pode vir a desequilibrar, decair e morrer38. Há uma continuidade do
corpo humano no instrumental ao qual se conecta. O corpo in-corpora a máquina, enquanto esta
se incorpora ao corpo, e algo nessa mistura coincide com a própria forma de pensar e agir do
paciente – no caso, a manutenção homeostática dos líquidos no corpo, através da filtragem do
sangue. Alguma coisa de humano toda técnica preserva. Dessa perspectiva, como considerar a
máquina separada da realidade humana? É uma formulação insustentável e os doentes sabem
disso, como fica evidente ao se referirem à máquina usando pronomes possesivos – elas são
suas tais como os membros do corpo são seus. No nível fenomenológico da percepção, a
máquina de hemodiálise é parte do corpo dos portadores de DRC.
E do lado dos profissionais, observa-se comunicação semelhante. Por não estarem
conectados à máquina como os pacientes, os profissionais, em diferentes graus e maneiras, a
têm como “veículo de ação e de informação, numa relação em três termos – homem, máquina
e mundo –, na qual a máquina se situa entre o homem e o mundo” (Simondon, 2020, p. 135).
Como uma “caixa de ferramentas”, o aparelho os auxilia na regulação dos níveis de líquido no
corpo do doente, no controle das imprevisibilidades da doença. Lembremo-nos: a máquina
possui uma autorregulação interna relativamente autônoma, dependente da ação de um
indivíduo externo para efetuar suas finalidades. Os profissionais, direta ou indiretamente,
intervém nelas como seres vivos, usando o “próprio senso de autorregulação para operar o da
máquina, sem que essa necessidade seja conscientemente formulada” (Simondon, 2020, p. 136).
Numa observação pormenorizada, atenta às minucias, às meias-palavras, aos não-ditos
e aos gestos descompromissados, entrevemos que a configuração da clínica é de um “sistema
sociotécnico” (Mura, 2011, p. 112), e como qualquer sistema técnico que se inscreve, por
definição, em relações sociais. A hemodiálise é um processo terapêutico que abrange um
conjunto técnico: pessoas e objetos participam de um mesmo sistema, partilham suas ações e
informações, e se ramificam em diferentes subconjuntos dependentes e relativamente

38

Pode ser raro, mas não impossível, que o paciente morra durante a sessão de hemodiálise. A técnica Beatriz me
contou que anos antes, em outra clínica, presenciou a morte de um dos seus pacientes. O maior infortúnio que pode
acontecer na clínica, seguramente, é a perda definitiva de um doente.
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autônomos (médico-máquina, enfermeiro-máquina, técnico-máquina, paciente-máquina...)
(Simondon, 2020). É difícil acompanhar as nuances do conjunto e dos subconjuntos desse
sistema sociotécnico, pois ele é profuso de ambivalências. Entretanto, se analisarmos os objetos
técnicos em relação aos humanos, e vice-versa, descobriremos que eles portam gestos,
impressões e significados, revelando que todo objeto técnico concretizado é o movimento
prático daquilo que antes era uma mera ideia.
“Sou um homem, sou uma máquina?”, foi o questionamento de Baudrillard (1990, p.
65) apresentado ao final do primeiro capítulo. Embora seja uma indagação geral sobre as
relações modernas do ser humano com as máquinas, podemos responder, a partir do que acima
foi descrito e analisado, que na hemodiálise não se é nem homem, nem máquina. O próprio
questionamento de Baudrillard, apoiado numa premissa unilateral, onde se é “homem” ou
“máquina”, não pode captar a complexidade das relações entre os profissionais e pacientes e a
máquina hemodialítica. Não se é, exclusivamente, homem ou máquina: as relações entre
humanidade e técnica não são alienadas, mas ambíguas; podemos ser homens aqui, máquinas
acolá, porém jamais um ou outro em sentido estrito.
Até o momento, explicamos como se dão as relações humanos e máquina, sem abordar
propriamente a questão da eficácia tecnológica no tratamento da DRC. Antes de esmiuçar essa
questão, analisarei as concepções e formas de viver a doença dos pacientes hemodialíticos.
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CAPÍTULO 4. Formas de viver a vida com a doença

A dor – tem Algo de Vazio –
Não sabe mais a Era
Em que veio – ou se havia
Um tempo em que não era –
Seu futuro é só Ela –
Seu Infinito faz supor
O seu Passado – que desvela
Novos Passos – de Dor.
Emily Dickinson

No cruzamento entre as ordens biológica e social, a doença forma, ao lado do nascimento
e da morte, aquilo que Marc Augé define como “eventos elementares” (2016, p. 26). Por mais
paradoxal que possa ser, esses eventos são experimentados, ao mesmo tempo, na organicidade
e na individualidade e como fenômenos que prescindem de uma interpretação, de um modelo
cultural prévio. Tal como posto por Georges Bataille (2014), muitos dos interditos fundamentais
da humanidade são relativos à vida e à morte; sendo eventos cruciais da existência, o nascer e
o morrer são irremediáveis na mesma medida que universais. Por outro lado, a doença “flerta”
com ambos: grande mal que acomete e ocasiona morte de muitos, ela também é entendida como
possibilidade de regressão, de superação da morte. Sentida no âmago do indivíduo e do social,
a doença é um meio-termo entre o nascimento e a morte – com um diferencial crucial: nascemos
e morrermos uma vez, e adoecemos por toda uma vida.
Contudo, como frisou Clifford Geertz (2017), se certos problemas são universais por
serem existenciais, suas soluções, por serem humanas, são variadas. Apesar da doença ser uma
questão relativa à nossa vida orgânica, as soluções dadas a ela são de caráter cultural: há certos
padrões e espécies de relações que incidem sobre os problemas a fim de encontrar soluções
únicas para eles. Da mesma forma que o corpo, a doença é igualmente simbólica; ainda que a
biomedicina insista em assimilá-la a um fenômeno estritamente biológico, “doença” e “doente”
são categorias mobilizadas pelo pensamento social. Por ocupar uma posição intermediária entre
a vida e a morte, a morbidez é um assunto caro à sociedade: o medo, que funda a busca por seu
conhecimento, na verdade, deriva do perigo que ela suscita. “Por isso é comum as sociedades
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se cercarem de proteções simbólicas, não somente para proteger o doente, como para
protegerem-se a si próprias” (Rodrigues, 2006, p. 86).
O pavor diante do perigo é tema central nas discussões de Mary Douglas (2014) sobre
estrutura da cultura. Segundo a autora, as práticas ritualísticas e os tabus de uma sociedade
possuem a função de padronizar as disposições ou comportamento dos indivíduos, com a
finalidade de criar uma ordem estrutural. No âmbito social, nada ocorre por acaso: tudo tem um
fundamento pressuposto por regras, na maioria das vezes reproduzidas inconscientemente. A
desordem é aquilo que foge do escopo dos limites do social, o que está fora das classificações.
Um jogo de forças sempre há, portanto, entre a ordem e a desordem, entre a estrutura e a antiestrutura, ou mais precisamente, entre o puro e o impuro. A doença, quando analisada sob esse
prisma, revela-se um perigo porque é um fator de desordem; ela contrapõe-se aos ditames
estruturais, minando valores e padrões normalmente compartilhados por um grupo. Estar doente
é estar nos limites e nas margens culturais, é ser alguém que explicita uma falha e, assim,
desorganiza a estrutura social.
Em contrapartida, a doença não é dispensável. Na prática, ela é tão importante para a
vida quanto o seu termo oposto, a saúde. Isso porque ambas são reversíveis, ou seja, fenômenos
que adquirem sentido exatamente pela oposição: a saúde somente pode ser vivida e
compreendida a partir da doença, do mesmo jeito que esta ganha sentido quando o indivíduo
enfermo carrega consigo noções do que é ser saudável. É notável as considerações de Georges
Canguilhem (2018) sobre o normal e o patológico, que, para o filósofo, são modos diferentes
de vida. Quando visto em sua totalidade individual, o enfermo deve ser apreendido não como
alguém negativamente inferior, cujo corpo afetado possui alguma variação quantitativa, e sim
como alguém que porta uma variação qualitativa em relação a um padrão definido, que o
distancia da normalidade estabelecida. A vida, noutros termos, é regida por uma polaridade
dinâmica, que varia entre a saúde e a doença, sendo ambas igualmente vitais para o indivíduo
viver.
O adoecimento é parte integrante de nossa existência. Como mostrou Canguilhem, ser
saudável é padecer não só de maneira acidental, mas também proposital. Ora, o fortalecimento
do corpo, do organismo, das suas funções e estrutura, depende necessariamente da capacidade
dele de normal ser em diversas situações. O estado de saúde permanente é indesejável: “O
homem dito são não é, portanto, são. Sua saúde é um equilíbrio conquistado à custa de rupturas
incoativas” (Canguilhem, 2018, p. 234). É preciso colocar-se em risco, abusar do corpo, leválo até as últimas consequências, para descobrir, após tudo, novas potencialidades. A saúde é a
“inocência orgânica [que] deve ser perdida, como toda inocência, para que o conhecimento seja
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possível” (Canguilhem, 2018, p. 61). Estamos constantemente estabelecendo novas leis para
nosso organismo, leis essas irredutíveis aos limites estritamente biológicos do corpo. Sem
embargo, “O ser vivo não vive entre leis, mas entre seres e acontecimentos que diversificam
essas leis” (Canguilhem, 2018, p. 139). O normal representa tanto uma normatividade orgânica
como social, já que o corpo está inevitavelmente imiscuído na cultura, é produtor e produto da
técnica. Se quisermos compreender o que é a saúde e a doença em suas completudes, é preciso
analisarmos o indivíduo como ser vivo inserido num mundo de relações mutáveis, que
abrangem leis tanto biológicas quanto sociais, pois

A vida humana pode ter um sentido biológico, um sentido social, um sentido
existencial. Todos esses sentidos podem ser indiferentemente retidos na
apreciação das modificações que a doença aflige ao vivente humano. Um
homem não vive unicamente como uma árvore ou um coelho. (Canguilhem,
2012, p. 169)

Se há uma polaridade entre saúde e doença, a própria vida é uma experiência cambiante,
que exige do vivente percorrer um trajeto marcado pela negatividade, pelas doenças que
ameaçam e, ao mesmo tempo, revigoram sua vida nos níveis biológico, social e existencial.
Mas, se a vida é uma experiência, bem como a doença, questiona-se como se constitui
essa experiência? Em sua autobiografia, o filósofo Paul Feyerabend – que fora alvejado durante
a 2º Guerra Mundial, tornando-se aleijado para o resto de sua vida – escreve:

[...] permaneço ainda um manco, que precisa de uma bengala para andar. Me
acostumei-me também com essa dificuldade. Hoje fico maravilhado diante do
fato de as pessoas poderem ficar de pé e caminhar sem a ajuda de nenhum
apoio extra, é a condição delas, e não a minha, que parece exigir uma
explicação. (Feyerabend, 1996, p. 120)

O relato acima ilustra um importante aspecto da experiência da doença: ela é singular e
relativa. Feyerabend tinha uma perspectiva própria sobre sua lesão e considerava-se uma pessoa
saudável, apesar de, aos olhos dos outros, ser um manco. O filósofo vai além, julgando
“diferentes” as demais pessoas que andam sem apoio nenhum. Saúde e doença, vistas dessa
maneira, são categorias relativas, envolvendo relações entre indivíduos e grupos. A doença é
“não uma categoria estática, mas um processo de construção sociocultural” (Langdon, 2009, p.
325). A seguir, iremos apresentar três relatos de pacientes portadores de doença renal crônica,
onde cada um fala sobre suas próprias experiências. O objetivo nada mais é do que interpretar
essas experiências – as formar de viver a doença.
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4.1 Eurides: Eu sou muito católico, talvez seja um mal necessário

Eu tinha o costume de tomar suco ou refrigerante em uma lanchonete em frente à clínica.
Sentado reservadamente numa mesa de canto, voltado para a rua, observei várias vezes o
Eurides, um senhor de idade, entrando no lugar para tomar um cafezinho. Alto, com semblante
altivo e passos firmes, ele caminhava até a bancada e fazia seu pedido, aproveitando também o
tempo para bater papo com os funcionários do estabelecimento. Aparentemente, ele era um
frequentador do lugar, assim como muitos outros pacientes que, antes ou depois das sessões,
passavam por lá para fazer uma boquinha. Entretanto, Eurides possuía um mau hábito, um vício:
ele fumava. Após pagar a conta e se dirigir para a rua, Eurides acendia um cigarro e inalava
lenta e calmamente a fumaça, enquanto conversava com algum companheiro de diálise que por
perto estivesse; às vezes, ficava só, contemplando o mundo do lado de fora de outro mundo – a
clínica.
Por algum motivo, me senti impelido a entrevistar Eurides. Achei curioso alguém
comprar, como certa vez presenciei, dois maços de cigarro antes de uma sessão de hemodiálise.
Ora, o tabaco pode vir a ser um empecilho (mortal, em alguns casos) no tratamento da DRC;
ele é veementemente contraindicado aos doentes renais crônicos. Mas, apesar da proibição (ou
talvez devido a ela), Eurides não largava da nicotina, bem como outros pacientes não deixavam
de comer doces (mesmo durante a diálise) ou ingerir bebida alcóolica nos fins de semana.
Assim, foi o “mau hábito” de Eurides, junto às dicas dos funcionários da clínica 39 de que poderia
ele ser um bom interlocutor, que me levou a abordá-lo. Creio que queria entender sobre alguém
que contrariava as expectativas médicas pelo simples prazer em fumar.
O que não esperava encontrar, no fim, era um homem marcado pela solidão.

A esposa
Friedrich Nietzsche disse: “O que revolta no sofrimento não é o sofrimento em si, mas
a sua falta de sentido” (1998, p. 58). De fato, não há nada mais doloroso para nossa espécie que
sofrer sem um porquê, sendo intrínseco ao ser humano a necessidade de imprimir sentido às
dores deste mundo. Vivenciar o sofrimento sem um sentido, é vivenciá-lo a partir da ausência

39

Ao saberem que entrevistaria alguns pacientes, a equipe normalmente apontava aqueles que poderiam conceder
boas entrevistas. Essas dicas, a meu ver, eram baseadas em dois critérios: a) pacientes que tinham uma condição
de saúde adequada para conversar e b) aqueles extrovertidos, ou que pelo menos fossem capazes de contar suas
histórias sem grandes constrangimentos. Eurides se encaixava em ambos os critérios.
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de referências. Somente quando o sofrer torna-se uma experiência significativa, quando se
introduz um conteúdo valorativo nele, é que podemos aplacar ou até eliminar sua insensatez.
A elaboração de narrativas é um dos meios pelos quais se busca e pode-se encontrar
sentido no sofrer. Através de referenciais significativos (família, trabalho, religião etc.),
traçamos um percurso (“de onde vem esse problema?” “Qual a origem dessa dor?” “Serei
curado?” “O que irá acontecer comigo de agora em diante?” etc.) para nossas angústias.
Estabelecer relações de causalidade torna-se, assim, uma forma de ordenar os acontecimentos
em sequências lógicas, de modo a definir tal percurso e sua direção. O esforço de organizar o
sofrer, de dar-lhe uma trajetória e uma história em nossas vidas, permite-nos assimilá-lo de
alguma maneira. Segundo Esther Jean Langdon, “A narrativa é a maneira comum de falar sobre
os dramas da vida, e o narrador seleciona dos eventos ‘reais’ aquilo que os une para comunicar
sua interpretação dos eventos” (2001, p. 249).
Da última poltrona da fileira na sala 1 – próximo dos arquivos onde são guardadas as
fichas dos pacientes, e ao lado da mesa onde ficam os computadores acessados pela equipe,
vestindo um casaco preto, calça jeans e sapato social –, Eurides me fita com seus olhos azuis e
narra sua história, na qual as origens do seu problema renal encontram um drama particular,
vivido por ele anos antes, relativo a uma perda:

Ai eu não posso culpar minha ex-esposa porque ela faleceu, mas ela...Eu sou
diabético. Durante o tratamento de diabetes, é igual um sargento alemão,
entendeu, podia comer tudo... Infelizmente ela ficou doente, e eu parei com o
tratamento de diabetes. Quis nem saber. Aí engordei, inchei, e comecei a
passar mal. Quando eu comecei a passar mal, fui pro hospital e lá me
diagnosticaram.

Após cinco anos de hemodiálise, já aos 73 anos, Eurides considera o falecimento de sua
esposa (e os acontecimentos que o precederam e sucederam) o fio condutor de sua doença. Os
37 anos de relação, tanto pessoal como profissional (ele conheceu a esposa no trabalho, no ramo
de administração financeira, e o convívio com ela não foi 37 anos e algumas horas, mas de 37
anos e 24 horas por dia), solidificaram uma união profunda, cuja inelutável separação (na
morte) causou um forte impacto em sua vida. A degradação da saúde da esposa fez com que
Eurides voltasse integralmente sua atenção para ela. Apesar da assistência do home care, ele
ficou meio desesperado, e ajudou a companheira na mesma medida em que negligenciava sua
própria saúde. Interessante notar como Eurides não recorre à diabetes para explicar sua presente
condição; na verdade, a diabetes é apenas um agravante, e não um fator determinante, já que é
deveras a morte de sua esposa a causa de seu atual estado. Ainda assim, ele diz:
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Quer dizer, ela não foi culpada, porque eu na hora que soube da doença dela,
eu me dediquei só a ela, entendeu. Ela teve esclerose lateral amiotrófica, aí
eu fiquei desesperado e só comecei a tratar dela. E eu tava nem aí, entendeu.

O falecimento de sua esposa é a causa, porém não a culpa, da DRC que hoje porta. A
fim de não considerar a esposa culpada (até mesmo porque ela faleceu), Eurides é cuidadoso
em distinguir causa de culpa. Sua esposa não foi culpada, já que ela foi acometida por uma
grave doença, sendo injusto atribuir-lhe alguma reponsabilidade sobre seus problemas. Não
obstante, ela foi a causa (termo, a princípio, mais neutro, livre de juízos, puramente “lógico”)
de certos efeitos negativos e incontornáveis. Eurides define um sentido para seu sofrimento por
meio da perda da pessoa amada: foi por amar demasiadamente sua esposa que ele abriu mão de
seu tratamento de diabetes; e foi também pelo mesmo amor que ele ainda a considera um
referencial simbólico importante.
Verificamos, por intermédio de Eurides, que as explicações biomédicas para nossos
problemas de saúde nunca são suficientes. Ao invés disso, há uma composição entre os modelos
explicativos oficiais e os modelos explicativos informais. Essa diferenciação conceitual,
advogada pela antropologia médica, é de bom uso aqui: afora a entidade patológica definida
como doença (disease) pelo modelo médico, baseada em categorias (supostamente) objetivas e
evidentes, Eurides dispõe de uma resposta subjetiva à sua enfermidade (illness), que “inclui não
somente sua experiência de saúde debilitada, mas o significado que ele confere àquela
experiência” (Helman, 2009b, p. 120). É na confluência dessas duas dimensões conceituais não
isoladas, que o adoentado constrói uma explicação para sua realidade fenomenológica, partido
de narrativas tanto científicas quanto pessoais 40.

A viuvez e a solidão
Eurides narra um percurso para seu sofrimento, tendo este uma origem e sentido bem
definidos. A perda de sua esposa e o aparecimento da DRC constituem um marco simultâneo
na sua vida. Nesse aspecto, há um Eurides antes/depois da doença, sendo a solidão um ponto
nevrálgico na passagem de um para o outro. Em suas palavras:

40

Meu trabalho está alinhado à antropologia da saúde (ou antropologia da doença), de matriz francesa. Não deixo,
contudo, de fazer uso de conceitos-chave extraídos da antropologia médica, de origem norte-americana e anglosaxã. Por outro lado, faço esse uso com reservas, considerando que a antropologia médica toma (de maneira
acrítica) o saber biomédico como referencial nos estudos sobre o corpo e a doença, reproduzindo certo
etnocentrismo ao falar de concepções e práticas de saúde diversas (Sarti, 2010). Os próprios conceitos de disease
e illness são problemáticos, em razão de operarem por meio das oposições de “biomédico/orgânico” e “nãobiomédico/orgânico”, “individual” e “não-individual”, e “social” e “cultural” (Duarte, 1993, p. 47).
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Até hoje a gente sente, né. Nós dois [ele e a esposa] não tivemos filhos. Então
a gente nunca teve filho, e... agora eu me vejo assim um solitário. Velho e
sozinho. Eu tenho três irmãs, mas elas moram em São Vicente, não tenho
muito contato. Tenho medo de pegar o carro e ir pra lá sozinho. Então você
fica meio... terça e quinta você faz o quê? Vai ao supermercado, depois
passeia a pé, vai de carro, às vezes vou no cinema à tarde, e quando é 22:00,
23:00 horas eu já tô deitado [...]. É que eu sinto um pouco de solidão...mas
tem que acostumar, né?

A DRC acarreta consequências não só biológicas, mas também comportamentais e
sociais, como vimos. No caso do Eurides, ela impõe limites nos relacionamentos: sozinho e já
velho, ele não consegue nem mesmo visitar as irmãs, visto que tem medo de dirigir e sofrer
algum acidente. (Aliás, alguns meses antes da nossa entrevista, ele havia batido seu carro em
um poste, devido a um mal-estar que sentiu no volante, fraturando um dos dedos da mão). A
impossibilidade de dirigir sem riscos, ou de conseguir visitar as irmãs quando bem entender,
são exemplos de como a doença corrobora na impotência da realização de atividades básicas e
triviais. Isso reforça a solidão de Eurides, que sem esposa e descendentes, se vê isolado cada
vez mais, preso em uma rotina regrada e monótona. A liberdade de ir e vir, de encontrar-se com
a família, é coibida pela doença e pela hemodiálise, causando uma exaustão, relatada com
humor na fala a seguir:

Eu sou diabético. Tenho problema renal. Se tiver alguma outra doença eu não
vou enfrentar, eu não gostaria, entendeu. Uma vai, duas é ruim, três já é
demais [risos]. Mas não penso assim, no começo eu pensava: “ah, eu não vou
fazer mais nada disso, vou ficar como tá”. Mas daí...Tenho três irmãs ainda.
Vou deixar as meninas desamparadas...apesar de serem casadas tudo, tem
briga de cunhado, sabe como é, então eu que amenizo. [...] Eu tenho 73 [anos],
uma [das irmãs] tem 68, outra 61, e uma mais nova que deve ter cinquenta e
pouco, mas é do segundo casamento do meu pai. É irmã só por parte de pai.

Portar duas doenças crônicas não é fácil. Eurides pensou até em desistir do tratamento.
A hemodiálise consome a energia de quem a porta: sentir-se inchado e pesado, ter quedas de
pressão, além de não poder ingerir alimentos e líquidos a vontade (e não poder fumar – pelo
menos a princípio, porque que Eurides fuma) são exemplos das condições impostas ao paciente
renal crônico, seja pela doença em si, seja pelo tratamento. Inclusive, a DRC e a hemodiálise,
ao que tudo indica, se confundem, isto é: enfermidade e práticas terapêuticas não são
descontinuas, e sim processuais; os problemas de um refletem na outra, e vice-versa. Na
perspectiva dos pacientes, enfermidade e terapêutica imiscuem; tanto a doença como o
tratamento possuem implicações na vida pessoal do Eurides. A despeito disso, ele ainda quer
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continuar o tratamento, especialmente para não abandonar suas irmãs mais novas (outro
importante referencial simbólico seu). O maior medo de Eurides não é o agravamento de seu
quadro:

[...] onde eu moro, tem dois senhores, um tem setenta e pouco e o outro tem
noventa e pouco. Esse de noventa e pouco faz aqui no Samaritano [Hospital
Samaritano], e sabe que não tem mais [chance de transplante] porque passou
da idade, então ele falou: “Eurides, até o último dia eu vou”. O de setenta e
pouco tá nem aí. Nós fizemos uma conferência uma vez [...] e ele tava nesse
encontro, e ele falou para a orientadora: “olha, eu já me entreguei, porque
eu não faço regime, não faço nada, só faço hemodiálise. O dia que acontece
aconteceu” [...]. Sabe bem realista: quando tem que acontecer acontece. Eu
não sou [assim]. Eu sinto assim... que se eu for embora amanhã, de deixar
minhas irmãs, entendeu [voz embargada]. Se elas tivessem uma condição
financeira boa, elas vão sentir é claro, mas tem uma que não tem uma situação
financeira boa, outra que é bem doente.

Assombra Eurides a possibilidade de morrer e deixar para trás sua família. Como
argumentou Norbert Elias, “A morte é um problema dos vivos. Os mortos não têm problemas”
(2001, p. 10). Acrescenta-se a isto o fato de que a expectativa de morrermos é acentuada quando
passamos a possuir alguma doença crônica grave. De acordo com Zulmira Borges, “Na
hemodiálise, ao mesmo tempo em que há uma onipresença da possibilidade da morte, as pessoas
se percebem lá em luta contra a morte” (1995, p. 373, itálico da autora). Esta deixa de ser
esquecível, sublimável, e vira parte elementar da rotina da pessoa – a todo instante morrer é
uma probabilidade, sendo indelével sua presença no dia a dia. Eurides pensa na morte, porém
não propriamente na sua morte. Na verdade, é a suposição do que sua possível morte acarretará
na vida de seus familiares o que o preocupa, o impacto que ela terá na vida daqueles que ficarão.
Por isso, ele adota uma postura diferente daquela do senhor por ele citado: longe de ser um
realista, que enfrenta a morte de frente, sem medos, ele prefere se resguardar e seguir o
tratamento corretamente para continuar vivendo em nome das suas irmãs, estando presente para
apoiá-las quando for necessário. Para ele, elas lhe dão uma razão para viver, sendo objetos de
seu cuidado e preocupação e, assim, de alguma forma, amenizam sua sensação de estar só.
Contudo, faz questão de lembrar:

Mas também eu fiquei meio ressentido com elas porque nenhuma, quer dizer,
cinco anos atrás eram outras idades, mas assim nenhuma se prestou, falou:
“olha vâmo vê se dá certo a hemodiálise”. Então eu fiquei meio... [...]. Mas
fazer o quê? Família é família.
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Eurides guarda um ressentimento para com as irmãs devido à falta de apoio que recebeu
quando soube que era paciente hemodialítico. Além do reconhecimento dele próprio como
doente renal crônico, ele esperava também ser objeto de preocupação de suas irmãs, como elas
são para ele. A doença envolve um processo, no geral, crítico e decisivo na vida dos sujeitos,
especialmente nos momentos que sucedem a sua descoberta. Como já dito, é imprescindível a
formulação de um sentido sobre a enfermidade, e esse sentido é dependente não apenas da
subjetividade do paciente, como também das pessoas que o circundam. O apoio familiar e de
amigos é fundamental para enfrentar uma doença grave, de maneira que é compreensível a
amargura que Eurides carrega: malgrado a preocupação sua destinada às irmãs, elas ainda assim
não o apoiaram numa hora de fragilidade. Para um doente crônico não basta saber-se doente, é
preciso que os outros o vejam assim, que lhe deem apoio no tratamento, que o ajudem no
percurso que trilhará. Sendo uma manifestação cultural, segundo Sarti (2001), a dor ultrapassa
a subjetividade de quem a sente para se tornar uma experiência; o olhar do outro, sua empatiza
ou compaixão pelo sofrimento, podem conferir à dor do vivente um sentido, um alívio.
Na única oportunidade que tive de conversar com Vitória, assistente social da clínica,
percebi não apenas como a família é importante na vida dos doentes, mas também o quanto os
familiares são afetados pelo sofrimento destes. Segundo Vitória, quando o paciente é doente
renal crônica, a família também é de uma certa maneira. No “Ensaio sobre a dádiva” (2015b),
Mauss nota, ainda que em uma rápida passagem, que a doença é um objeto de troca entre os
indivíduos. Por certo, podemos entendê-la como um objeto que transborda a própria
individualidade da pessoa, se espraiando até os limites dos familiares. Algo há em “estar
doente” que afeta o portador da doença e aqueles que o circundam – numa espécie de contágio
simbólico. Doença detém mana, hau, pode-se dizer. Ela está imbuída de uma energia ou força,
algo que faz com que circule e comova as pessoas, vinculando umas com as outras. Caso não
circule, caso não comova o suficiente, não há apoio nem solidariedade.

A malignidade da doença
A doença, em si, não é positiva. Eurides emprega referenciais simbólicos de caráter
religioso, ligados à fé cristã que professa, para fundamentar essa visão. Tal procedimento é
comum, pois como Susan Sontag (2007) analisou, doenças são metáforas, resultantes de
interpretações; metáforas coletivas, de aspecto universal, que adquirem sentidos múltiplos
conforme circulam entre indivíduos e grupos afora. A tuberculose, a AIDS e o câncer, por
exemplo, são enfermidades que carregam inúmeros sentidos, muitos pejorativos e degradantes,
que servem de “veículo para expressar muitos dos medos e das ansiedades da vida moderna”
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(Helman, 2009a, p. 347). Quando questionado sobre a definição de doença que possui, Eurides
dá sua interpretação construída a partir de dois conhecidos referenciais simbólicos da sociedade:

Eu sou muito católico, talvez seja um mal necessário. A gente não sabe o dia
de amanhã. A gente tem esperança, quem tá aqui e eu acho que todos eles têm,
que a medicina já desenvolveu muito...Minha esperança é essa, que a
medicina faça com que a fila ande e eu consiga fazer esse transplante.

Na acepção do informante, religião e ciência não são formas de conhecimento
incompatíveis e opostas. Ao contrário, elas se combinam, reforçando uma à outra na construção
de uma visão de mundo específica. A DRC é um mal necessário, talvez um sacrilégio e mesmo
algo diabólico. A impureza é seu signo, uma impureza religiosa, potencialmente maléfica (uma
espécie de “sagrado nefasto”, força ambígua, como explicou Durkheim [1996]). Mas ao mesmo
tempo, Eurides tem esperança nos avanços da medicina para a realização do transplante. Ainda
que medicina moderna esteja assentada em um “chauvinismo científico”, cujos limites cerceiam
potencialidades imaginativas, muitas pessoas aderem a seus saberes sem abdicar de outras
formas de conhecimento. Como argumentou Feyerabend, a ciência “não é uma tradição, e sim
muitas, e, assim, dá origem a muitos padrões, parcialmente incompatíveis” (2011, p. 295, itálico
do autor). A fé na medicina poderia atenuar ou quiçá curar o mal que o aflige. Feyerabend
resume:

Nenhuma área é unificada e perfeita, poucas áreas são repulsivas e
completamente despidas de mérito. Não há nenhum princípio objetivo que
possa nos afastar do supermercado “religião” ou supermercado “arte” e possa
nos conduzir para o mais moderno, e muito mais caro, supermercado
“ciência”. (Feyerabend, 2011, p. 316)

As escolhas e expectativas de Eurides se inscrevem no Feyerabend chamaria de
“responsabilidade individual”, fundem elementos a priori incongruentes e dispares, que se
configuram em sua mente como um todo coerente e, o mais importante, apto em tornar seu
sofrimento inteligível. A fé e a competência médica estão, nesse caso, entrelaçadas, pois o
referencial religioso proporciona ao sujeito construir “uma nova identidade, e as constantes
buscas religiosas compartilhadas pelo grupo, fundamentarão e possibilitarão, de diferentes
maneiras, o próprio projeto de transplante” (Borges, 2009, p. 4). Seja para o que já aconteceu,
ou pode vir acontecer, a religião e a ciência são possibilidades explanatórias até mesmo para o
transplante, esperança expressa pelo interlocutor, que não vê com tanta liberdade a hemodiálise:
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Uma condição, não tem escolha. Ou faz, ou vai embora. No começo eu tinha
vontade de parar, entendeu. No começo eu sofri muito, porque tinha cãibra
todas as vezes que eu fazia, era na perna, era no braço. Depois você vai
adaptando até acertar o peso. Daí acerto e não tem problema nenhum.

Habituar-se a uma imposição – não tem escolha: essa é a postura de Eurides, comum a
outros pacientes de hemodiálise. A falta de uma perspectiva absoluta de cura leva-os a adotar
uma conduta de aceitação, a partir da qual os problemas são defrontados estoicamente.
Entendendo o tratamento como inevitável, Eurides vê sua não observância como garantia de
morte. A máquina, conta ele, é um rim artificial. Bem artificial. Sem isso [o aparelho] você não
vive. E se deixar de fazer [a hemodiálise], também não vive. Para viver, é preciso encarar as
dores e quedas de pressão, lutar contra o peso, até transformar as idas e vindas à clínica em
hábito. A DRC, sendo irreversível, está destinada a um tratamento que não deve virar objeto de
resistência, reclamação; ele deve ser admitido, mesmo que eventualmente cause sofrimentos.
Para aludir a um personagem bíblico, podemos dizer que a hemodiálise exige certa “paciência
de Jó”, na medida que o paciente renal crônico se encontra muitas vezes, especialmente no
início do tratamento, suscetível às intempéries que variam do desconforto à morte.
Semelhantemente a Jó, Eurides pensou em desistir no começo, porém, a religião o fez repensar
em muita coisa:

Ajuda [no tratamento] porque você começa a ver a vida diferente. Tem mais
necessidade de ajudar o próximo, inclusive financeiramente, entendeu. A
minha vida mudou.

É mediante a religião que ele encontra forças não só para superar o sofrimento, assim
como encontra um valor moral pelo qual continuar na sua luta contra a enfermidade maligna.
Eurides receia deixar suas irmãs mais novas desamparadas, até mesmo financeiramente, o que
o impele a ajudá-las e, com efeito, a não desistir do tratamento. A solidariedade, a necessidade
de ajudar o próximo, é um imperativo moral que nutre e pratica, dando-lhe a disposição
necessária para que continue firme no tratamento. Apesar do desconforto da hemodiálise, já
comentado, é possível incutir-lhe um significado capaz de mudar seu status, fazendo dela uma
atividade moralmente digna e correta de desempenhar, que se inscreve no cotidiano e pela qual
pode-se até gostar. Quando questionei Eurides sobre o quão cansativo pode ser a hemodiálise,
ele comentou que no começo era difícil. Agora virou rotina também. Agora você até gosta,
porque se você não gostar...
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A esperança na medicina
Quando perguntei se conseguia imaginar-se livre da hemodiálise, me foi respondido:

Ah, consigo, claro. Eu estaria trabalhando, viajando. Me aposentei mesmo,
faria tudo praticamente por esporte. Ia viajar, conhecer lugares [...]. Eu não
posso viajar num fim de semana, porque no dia seguinte eu tenho que tá aqui.

É significativo o fato de Eurides citar o desejo de trabalhar e, principalmente, de viajar
(uma das suas grandes vontades é conhecer Fortaleza/CE) ao se colocar na hipotética situação
questionada. Exercer um ofício exige tempo, viajar exige locomoção. Tanto num caso como no
outro, o tratamento hemodialítico cerceia as chances de realizá-los, pois é um consumidor do
tempo-espaço dos pacientes – eles desejam se transportar, mas estão presos à poltrona; desejam
fazer algo, mas estão presos aos dias e horas das sessões. Os portadores de DRC têm suas
vontades exauridas, seus sonhos dissolvidos. Para nosso informante, estar doente:

É ruim né, porque poderia aproveitar a vida mais. Agora tô restrito. E a gente
tinha uma meta: nós se aposentamos, eu e minha esposa, em 2013. Paramos
de trabalhar e se aposentamos. Era a hora que a gente ia começar a viajar,
os planos que a gente tinha, num sei que lá, num sei que lá. E pra descobrir a
doença dela demorou um ano e pouco. Daí acabou tudo. Você fica assim,
trabalhar? eu gostaria de trabalhar. Aonde eu vou trabalhar? Quem pode me
aceitar para trabalhar terça e quinta? É difícil.

A meta de viajar e conhecer novos lugares foi interrompida pelo adoecimento e
falecimento da esposa, além do desenvolvimento da DRC. A consequência da perda e do
“ganho” de uma doença é, portanto, uma abstenção forçada dos desejos, fortemente comunicada
quando Eurides diz acabou tudo. É com o encerramento de uma vida e o início de outra que
muitos pacientes renais crônicos têm que lidar. Trata-se de “uma forma diferente da vida”
(Canguilhem, 2018. p. 52, itálico do autor) O leque de possibilidades dessa outra vida é
encurtado, mas a disposição e vontade para realizar os desejos continuam fortes no âmago dos
doentes. Logo, amansar os ânimos e acostumar-se com o inconteste fato de que as coisas não
serão as mesmas vira uma necessidade. Por vezes, um sentimento nostálgico pelo passado nãodialítico subsiste, sustentado pela já citada esperança do transplante. A cura, na visão de
Eurides, não existe; uma vez doente renal crônico, para sempre doente renal crônico. O
transplante, em alternativa, aparece como uma oportunidade de sublevação: independentemente
de também ser um tratamento, Eurides o entende como um mecanismo de subterfúgio:
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Vâmo aguardar. Eu tô na fila do transplante, vâmo ver se saí até lá, porque
eles fazem até acho quando você tem 80 anos. Eu tenho sete anos ainda de
chances [risos]. Eu acho que se eu conseguir o transplante, eu acho que vou
ter uma vida diferente de novo. Voltar pra que eu era antes de perder minha
esposa.

O transplante aparece como possibilidade de reconstituição de um antigo padrão de vida,
pertencente ao “antigo Eurides”, pode-se dizer, aquele que era um sargento alemão que podia
comer tudo, que trabalhava, viajava e tinha uma esposa. É esse passado não-dialítico que
Eurides deseja, pelo menos em parte, recuperar: aqueles momentos que antecederam a perda de
sua amada esposa, quando era menos solitário, mais livre para fazer o que bem entendesse, com
quem bem lhe agradasse.
No entanto, não é só esperança que a medicina provê aos doentes. Eurides é um senhor
de espírito jocoso, e nunca perde a oportunidade de conversar e rir um pouco com o pessoal da
equipe, sendo chamado de galã por alguns profissionais. Frequentemente, troca farpas com a
Dona Sara, sua vizinha de poltrona, que costuma pedir para ele uma carona após as sessões
(favor este sempre negado por ele). Com a enfermeira Daniela, beija suas mãos como sinal de
carinho, e conversa sobre assuntos dos mais triviais, como por exemplo seu costume de comer
Miojo com atum na hora do jantar. Mas é em relação à médica nefrologista responsável, Dra.
Simone, que guarda mais apreço. Na realidade, esse apreço ultrapassa a competência técnica
dela, se estendendo ao âmbito pessoal. Quando perguntei a respeito das relações estabelecidas
na clínica, Eurides afirmou sem pestanejar:

Não, eu não tenho relação com ninguém. Tenho só com Seu Francisco, que tá
no terceiro. Aqui assim não tem ninguém assim. A Sara é meio fofoqueira e
tal, então fico na minha. A que eu tenho mais liberdade e converso é com a
médica mesmo. Ela me dá muito apoio. Eu me dou bem com todos eles, não
tenho problema com cor, raça, religião, é que cada um leva a vida diferente.

O grau de importância que Eurides atribui à Dra. Simone é diferente daquele que atribui
aos colegas de diálise. Para com estes, Eurides não tem contanto e até os evita, por levarem uma
vida diferente da sua. Com a médica, no entanto, as coisas se passam de outro modo: para além
dos cuidados prestados (sobre isto: Não são, vou ser sincero com você, todos os médicos que
dão uma atenção igual a Simone dá. Outros são: “ah, é, num sei que lá”. Ela não, ela vai a
fundo), ela sempre conversa com ele, ouve seus problemas, partilha dos seus, ri de suas piadas,
recebe lembrancinhas... Na hemodiálise, a equipe pressa serviços que transcendem a usual
prática hospitalar, voltando-se para o paciente como sujeito que necessita de atenção afetiva, e
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não só biológica, porque muitas vezes a doença é a existência do paciente toda, me disse
Lorenzo. Escutei da Dra. Simone no meu primeiro dia de campo, não à toa, a seguinte
afirmação: funciona como uma terapia [a hemodiálise], pra eles e pra gente, consequentemente.
Se o sofrimento por si só é difícil, sofrer sozinho é ainda mais. Com o propósito de amenizá-lo,
os profissionais da clínica compartilham a experiência da enfermidade com os pacientes,
absorvendo as dores e angústias e festejando as alegrias e vitórias. A experiência subjetiva de
doença, por parte dos doentes, torna-se assim intersubjetiva. É uma terapia, nas palavras da
médica, baseada no falar e ouvir por parte de ambos os lados. Inclusive, os profissionais também
são passíveis de padecimento: enfrentam turnos e mais turnos de diálise, frequentemente em
diferentes clínicas e hospitais, vivenciando diariamente situações estressantes e tristes. Daí a
importância de desabafarem, se soltarem e se divertirem, de compartilharem igualmente um
pouco deles próprios.
A esperança na medicina (dos portadores de DRC, fique claro) está não apenas na
evolução de suas técnicas, como também na promessa do reconforto que os pacientes receberão
amanhã dos profissionais da clínica – reconforto esse que, no caso de Eurides, não é dado nem
pelos seus familiares. No processo hemodialítico, os profissionais e doentes não só dialogam
entre si, como também expressam seus sentimentos uns para os outros. Muito do que serve para
legitimar um profissional como atencioso advém, justamente, de suas manifestações afetivas41.
As alegrias e tristezas, os medos e angústias, que ocorrem entre os pacientes e a equipe são,
portanto, expressões coletivas de valor simbólico, como disse Mauss (2015a), cujo fundamento
é moral, “expressões obrigatórias de sentimentos”. O enfermeiro Maurício comentou certa vez:
a gente [da equipe] convive muito mais com eles, né... e a gente cria um certo vínculo. Então a
gente tem uma certa liberdade para conversar mais, a gente consegue interagir mais. E a
resposta que Eurides me dá após ser interrogado se sentiria saudade da clínica e profissionais,
caso algum dia fosse “curado”, termina por elucidar tal ponto:

Eu acho que vou, principalmente dos médicos e enfermeiros. Tem enfermeiros
que tá anos aqui, eles criam uma amizade com a gente. Eles te tratam bem,
entendeu. Tem uns que são mais..., mas tem outros que são bacanas. Então
acho que vale a pena você a cada quinze ou vinte dias fazer uma visita.

41

Não encontra eco, pelo menos na hemodiálise, a noção de que a figura do médico é atualmente deslegitimada à
medida que ele objetiva “impor sua perspectiva em vez de dialogar com o paciente, assegurando tal imposição
pelo controle que ainda efetivamente detém no acesso às diversas tecnologias de saúde” (Azeredo; Schraiber, 2021,
p. 11). Na realidade, os médicos e demais profissionais clínicos, apesar do tecnicismo do tratamento hemodialítico,
estão em incessante comunicação, seja através de palavras ou sentimentos. O diálogo, a troca, é sempre presente.

109

O mesmo mal que condenou Eurides à rotina dura da hemodiálise, que o isolou da
família, que corroborou para transformá-lo num velho solitário, por outro lado, forneceu a
solução para estes problemas: ajudou-o na construção de novos laços, de novas amizades (vejo
como uma amizade, diz ele referindo-se às relações que tem com os membros da equipe). A
DRC e o tratamento hemodialítico são paradoxais: do primeiro aparecem vários problemas, do
segundo várias soluções, dessas soluções outros problemas, e assim por diante – jamais há uma
solução definitiva. Ora a doença pode ser negativa, ora positiva; ora pode ver a DRC como um
mal necessário e a diálise como uma rotina fatigante, ora pode ver os médicos e enfermeiros
como amigos, confidentes, e ver na equipe um apoio no sofrimento. Na contramão do que
muitos podem sugerir, a hemodiálise não é um castigo absoluto – ela tem seus bons momentos,
principalmente para alguém solitário, que guarda certo ressentimento pela família, e que
esperançosamente aguarda pelo transplante, a fim de aproveitar a vida mais.

4.2 Marcos: Acho que é uma condição biológica

Desde o princípio, Marcos me pareceu um personagem interessante. Sua fisionomia se
destacava: jovem e magro, de ombros estreitos e estrutura frágil, ele diferenciava-se dos demais
pacientes que, em sua maioria, já possuíam certa idade42. Diferentemente do caso de Eurides,
cuja escolha adveio das questões suscitadas pela observação em campo, a pouca idade de
Marcos, incomum entre os pacientes, foi um primeiro fator de seleção para entrevistá-lo, o que
me levou, certo dia, a pedir ao enfermeiro Maurício para me apresentar a ele. Como de praxe,
Maurício esqueceu de meu nome (mesmo seu filho pequeno sendo xará meu), e após os
embaraços de sempre, perguntou a Marcos se toparia conversar um pouco comigo. O convite
foi aceito.
Como pesquisador, devo admitir que fora impossível não me imaginar como doente
renal crônico ao longo do meu período na clínica. Constantemente me colocava no lugar de
meus informantes, imaginando quão árduas devem ser suas rotinas. Apesar de puramente
conjectural, esse exercício imaginário é parte da própria relação entre etnógrafo e
observado/interlocutor, pois pressupõe um jogo da alteridade onde o pesquisador, através das

42

No Brasil, a maior parte da população renal crônica está na faixa etária entre 45-64 anos (41.5%), seguido pelos
pacientes com mais de 65 anos (35%). Vem se observando, ainda, a tendência global de crescimento progressivo
da faixa etária, explicado pelo aumento da expectativa em geral e o aprimoramento das técnicas dialíticas e
medicações do tratamento. Para mais informações, acessar: https://www.scielo.br/pdf/jbn/v42n2/pt_2175-8239jbn-2019-0234.pdf
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observações e conversas, é capaz de projetar-se no outro. Com Marcos, o jogo ficou mais fácil:
criei para com ele uma afinidade espontânea, oriunda de nossa idade semelhante (Marcos tem
27 anos, enquanto eu, 24). Como um “espelho”, via-me um pouco nele, e sentia inevitavelmente
compaixão pelas suas dificuldades. E se fosse eu ali? Como me sairia se estivesse “preso” à
poltrona? Lidaria bem com a situação ou agiria como um inconformado? Seria eu “feliz”?
Estes autoquestionamentos, que me anuviaram por algum tempo, foram postos de lado depois
de conversar com Marcos, que me mostrou quão significativa pode ser a DRC na vida de uma
pessoa.

A doença: fonte de habilidades
A despeito da sua idade, Marcos tem uma longa história como doente renal. Com os pés
descalços (muitos pacientes tiravam os calçados para terem mais conforto) e pernas esticadas
confortavelmente na poltrona, ele inclina seu corpo na minha direção, contando baixinho um
pouco de sua história. Fiquei dos 14 até os 20 em tratamento conservador só para manter a
função renal. Os paliativos deixaram de dar conta com a chegada da vida adulta, sendo
necessário dar início a um tratamento intensivo. Durante quatro anos, Marcos fez diálise
peritoneal, até o momento em que começou a ficar passando mal, inchado. Suas idas a UTI se
tornaram frequentes, e quase fui para o outro lado, quase morri, diz ele. A partir de 2018,
enfim, deu início a hemodiálise, e desde então seu quadro clínico se estabilizou. Nesse tempo
todo, a experiência enferma:
Teve momentos difíceis que foi “nossa como vai ser minha vida”. Eu fui
privado de ter uma adolescência normal, tinha que fazer tratamento, se
cuidar, não podia fazer coisa que normalmente adolescentes saudáveis fazem.
Mas isso eu levei numa boa, eu amadureci cedo, digamos assim, porque minha
mãe faleceu quando eu tinha 11 anos, então desde cedo eu aprendi a me
cuidar, a ser mais centrado.

Saber-se doente renal crônico foi causa de efeitos diversos na vida de Marcos. Assim
como Eurides, ele passou a ser uma outra pessoa. No começo, tudo se tornou difícil, porque
você quer fazer as coisas, mas a doença te impede. Eu sou uma pessoa muito ativa, fazia várias
atividades, fazia artes marciais, era atleta, participava de campeonatos, fazia vários cursos...
A minha semana era estudando, treinando, eu não tava em casa. De jovem ativo a portador de
uma doença restritiva, Marcos foi forçosamente obrigado a ter uma vida mais sedentária. Com
a doença o que você mais fica é em casa. Fica cansado muito rápido. Fica em repouso. Para
mim foi um baque bem forte. De outro lado, a privação trouxe conquistas, visto que exigiu dele
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um amadurecimento mais rápido, especialmente após a perda precoce da mãe. Em grande
medida, foi graças à doença que ele aprendeu cedo a se cuidar e ser mais centrado
(características pouco habituais em um adolescente). Podemos entender a doença de Marcos
sob o prisma de Canguilhem novamente: estar doente não é desviar-se de um padrão
previamente estabelecido de saúde – como tanto insiste a biomedicina –, mas viver uma outra
forma de vida, cujo fim é restituir novas formas de vida. A doença não é uma variação
quantitativa da saúde: é uma outra dimensão do ser vivo, rica e inventiva (Canguilhem, 2018).
Marcos restabeleceu novas normas de saúde, uma nova normatividade, diferente daquela que
possuía:

Digamos que eu me conheci mais depois da doença renal. Eu pude avaliar a
minha vida em comparação com as outras vidas, e então eu tive uma cabeça
mais centrada [...]. Eu consegui aceitar mais a realidade de outras pessoas,
eu vi que a minha é difícil e que das outras pessoas é difícil. Eu sou uma
pessoa mais paciente, mais calma, tranquila, eu procuro não me estressar
muito. Se não fosse o tratamento da doença renal, eu não seria o Marcos que
eu sou hoje, e eu gosto do Marcos que eu sou hoje. Uma pessoa mais calma,
mais tranquila, que aceita a opinião das outras pessoas, procura entender,
procura ajudar.

Não é somente a doença em si que indicará os processos de superação do enfermo. Ao
contrário, é seu organismo como um todo, seus atributos psíquicos e fisiológicos, que dirão o
quanto ele melhorou. “É preciso ter sempre em mente a transformação da personalidade do
doente” (Canguilhem, 2018, p. 128). Marcos ressalta: [as pessoas] enxergam a doença em mim
e não enxergam o Marcos. Isto é um equívoco para ele, pois o “verdadeiro Marcos”, aquele que
passou por situações complicadas na vida, hoje se superou e faz de tudo: desenho, costuro,
cozinho... Sou uma pessoa mil e uma utilidades. E para além disso, a doença serviu na
construção de outras habilidades, ajudou Marcos a ser mais tolerante e empático. Ele se vê capaz
de reconhecer as dificuldades dos outros e aceitá-los como são. Novamente, repete-se a noção
de solidariedade, antes anunciada por Eurides. Aparentemente, devido à rotina hemodialítica e
os sofrimentos proporcionados pela doença, os portadores de DRC ficam mais aptos a acolher
as diferenças alheias, a aceitar a realidade de outras pessoas. A explicação para tal
comportamento está no fato de que eles próprios carecem de tolerância, ajuda e paciência de
terceiros. Incapacitados para realizar muitos afazeres, os doentes renais crônicos necessitam,
por exemplo, da condescendência de familiares e amigos, da paciência dos cuidadores, da
solidariedade dos outros doentes e estranhos. Marcos não vê os profissionais da clínica, por
exemplo, como simples “profissionais”: eles são os nossos anjos, porque eles estão sempre
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aqui, todo dia, cuidando da gente. Porque eu já passei muito perrengue aqui na clínica. Passei
muito mal já. Eles estão sempre dispostos a me ajudar, sempre cuidando.
É possível que Marcos tenha passado a valorizar a serenidade e compreensão
precisamente porque ele necessitou, ao longo de sua vida, de pessoas serenas e compreensivas
a sua volta. Se não fosse pelos profissionais, bem como os seus amigos (que ajudam bastante,
enquanto os familiares insistem em vê-lo como coitadinho), ele teria tido muito mais
dificuldades para superar seus perrengues.

A liberdade e o(s) tratamento(s)
Muitas vezes, os incômodos ou dores causados pelo tratamento hemodialítico não são,
necessariamente, de ordem física. Em paralelo às virtudes acima citadas, Marcos teve quadros
de depressão e crises de pânico e ansiedade (em momentos críticos, ele nem conseguia sair de
casa) derivadas da própria situação desgastante e estressante que é ser um doente renal crônico.
Doravante, mais do que isso, o tratamento, sendo para Marcos uma condição inescapável,
propicia formas ainda mais diversas de sofrimento, como diz a seguir:

Acho que só arrependimento das coisas que não pude fazer [que causa
sofrimentos]. Pular de paraquedas, fazer bungee jump, viajar pra outros
países.

Mais uma vez, o que está em jogo é a liberdade de executar certas atividades. A
hemodiálise não foi uma escolha. Foi uma imposição para mim e eu tive que ir. Acerca dessa
imposição, Marcos guarda certo pesar, pois enxerga a liberdade como um elemento importante
da vida, principalmente quando se é jovem. A impossibilidade de viajar ou se aventurar é
entendido como uma forma de sofrimento. E não são só as atividades recreativas e lúdicas que
causam arrependimento por não terem sido feitas: o trabalho faz falta também: eu trabalhava
de aprendiz num banco. Eu adorava, era tão legal [...]. Já trabalhei em cinema, em livraria.
Atualmente, cursando Propaganda e Marketing numa faculdade particular, Marcos deseja um
dia voltar a trabalhar, ganhar um dinheiro, ampliar os limites de sua estreita liberdade. E o
transplante, certamente, é um meio para realizar esses desejos. Aliás, o interlocutor, que realizou
a diálise peritoneal por um breve período antes de dar início à hemodiálise, considera a
liberdade um fator de diferenciação de um para o outro:

Com a peritoneal, você tem o tipo de liberdade que você faz na sua casa, à
noite, você quase nem sente. Já a hemodiálise você tem que vim pra cá. É um
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compromisso que você tem que vim toda segunda, quarta e sexta. Aí você fica
aqui, mas você também tem o final de semana livre. Com peritoneal você tem
que fazer todo dia em casa, então final de semana você não tem muita opção
de liberdade.

A liberdade, para um portador de DRC, é relativa: sob certas circunstâncias, ela é maior,
em outras, é menor. Ademais, ela é tipificada, ou seja, existe uma liberdade da diálise peritoneal
e outra liberdade da hemodiálise, cabendo ao portador avaliar qual é maior ou menor. Fazer
diálise em casa pode fornecer maiores liberdades, já que as idas e vindas à clínica são
eliminadas; pode-se fazer o tratamento na comodidade de casa, desde que o doente tenha as
condições de salubridade exigidas pelos médicos. Por outro lado, a peritoneal o prende ainda
mais à máquina, pois se vê tendo que fazer diálise todos os dias, até nos fins de semana. A essa
altura, mesmo após experimentar a diálise peritoneal e a hemodiálise, Marcos não tem mais
uma preferência entre ambas. Seja por uma, seja por outra, ele não conseguirá realizar as
atividades que tanto deseja, as atividades da quais ele se ressente de não ter feito. O tratamento
hemodialítico, independentemente da idade do paciente, constrange suas potencialidades de
fazer o que lhe aprouver, sobrando o transplante renal como única possibilidade de superar tal
situação. Marcos, apesar de ser realista em relação ao transplante, fala do tipo de liberdade que
ele permite:
É um outro tratamento, não é uma cura. Todo mundo pensa “ah, fiz
transplante, tô curado”. Mas eu sei que é um outro tipo de tratamento. Tem
suas particularidades também, tem seus cuidados também. Então eu vejo
dessa forma. Tipo, também tem um prazo de validade, digamos assim, não
assim pra sempre, pro resto da vida. Então tenho bem consciência do que ele
é. É uma liberdade maior. Pra mim, a questão fundamental dos tratamentos é
a liberdade, poder fazer as coisas que eu quero, não ficar dependendo de uma
máquina. Então pra mim essa é a questão principal do transplante.

A opção do transplante oferece uma liberdade expandida, mas não ilimitada. Uma
doença crônica é sempre inexorável, e os tratamentos, no caso da DRC, são somente paliativos;
o transplante é um “remendo” entre outros, porque abre a gama de atividades que podem ser
efetuadas pelo doente. Marcos quer poder fazer as coisas, e quanto menos ficar dependendo de
uma máquina, melhor. É claro que ele reconhece a importância dessa, que faz o trabalho do
rim. Porém, ele quer desfrutar da liberdade que um jovem como outro qualquer desfruta: quer
trabalhar sem ter que se preocupar-se com os dias e horários das sessões, ou simplesmente
deseja tomar um suco sem pensar no acúmulo de líquidos do dia seguinte: eu amo suco, como
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eu amo suco, comenta ele desconsolado. Não obstante, não há cura – mas apenas na perspectiva
médica, visto que Marcos acredita na chance de superar a doença de outros modos:

Geralmente dizem que a doença crônica não tem cura. Então eu não acredito,
no sentido científico, numa cura. Mas no espiritual, digamos, é a esperança,
né. A gente sempre acha que pode acontecer um milagre, voltar a funcionar
[o rim].

Da mesma maneira que Eurides, a fala de Marcos demonstra como a visão científica se
mistura com a espiritual. A medicina apresenta seus limites, e o tratamento hemodialítico é
insuficiente para dar conta das necessidades do paciente. O rim pode voltar a funcionar, não
pela ciência, mas pela fé. Para Marcos, a cura não é só o livramento da doença, mas a ascensão
para uma vida mais livre, longe da máquina e da rotina dialítica. De fato, a ciência não opera
milagres, porém a fé sim. O próprio transplante, aos seus olhos, é objeto de fé, de esperança,
sendo que nesse caso “a medicina é acionada, mas ela, sozinha, parece ser incompleta e precisa
de promessas e acordos com o sagrado que garantam a agilidade da cirurgia, seu sucesso e sua
boa recuperação” (Borges, 2009, p. 4-5).

Eu sou mais espiritualista, mas não tenho muita religião não. De qualquer
jeito, acredito em Deus, em uma consciência divina, mas não tenho uma
religião não. [...] Ajuda pensar que um dia, pelo menos, minha vida vai
melhorar. Dizem que a fé move montanhas, e acredito na esperança de fazer
um transplante.

A fé sustenta a chance de melhoras onde a ciência é incapaz de curar. As duas dimensões
se complementam. No caso de Eurides, a doença em si é explicada a partir de referenciais
simbólicos de sua religião, enquanto para Marcos, como veremos, a doença tem uma explicação
tributária da biomedicina, sendo a cura do âmbito espiritual.
A inseparabilidade da doença
A concepção sobre a doença de um paciente pode ser tão pragmática quanto a dos
médicos, redutível à inteligibilidade bio-fisiológica do corpo:

Eu tive uma nefrite, então essa foi a doença básica que eu tive. Aí, disso eu
tive doença renal crônica mesmo. [A DRC] é uma condição biológica, mas
vai também, digamos, do padrão de vida da pessoa. Por exemplo, eu sei que
por conta de pressão alta a pessoa pode ter a doença renal crônica. No meu
caso, talvez foi uma hipótese que o médico disse que, por eu ter tomado muito
anti-inflamatório na infância, ocasionou a inflamação dos rins.
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O nexo explicativo utilizado por Marcos para narrar a sua experiência como enfermo
baseia-se na cosmovisão da medicina moderna. A DRC não é um mal, por exemplo, e sim uma
condição biológica, iniciada pela má administração de remédios na terna idade. Mais do que
isso, ele associa essa noção de doença ao padrão de vida: certas pessoas, devido a possibilidade
de conhecimento, estão propensas a apreender a doença conforme as explanações biomédicas.
As razões que Marcos vê na origem de seus problemas são claros: uma má administração de
medicamentos quando criança, que causaram consequentemente uma nefrite. São esses os
motivos que ele entende como uma condição biológica imposta a ele, que se agravou
especialmente entre os anos de 2018 e 2019, quando a diálise peritoneal deixou de ser eficaz e
outras complicações (água na pleura e problemas no estomago também) deixaram-no próximo
à morte. Para o interlocutor, por essas questões é difícil se ver livre da hemodiálise, pois a DRC
está enraizada na sua vida pessoal e orgânica; é parte constitutiva da sua pessoa e do seu corpo:

Às vezes eu fico pensando: como seria minha vida sem a doença renal? Mas
aí eu penso que [a enfermidade está] tão presente em meu cotidiano, tão
enraizado, que nem passa pela minha mente [viver sem DRC].

Na vida de alguns pacientes, a DRC é um divisor de águas, tanto para o bem como para
o mal. A doença, quando crônica, detém um aspecto singular que a diferencia das demais nãocrônicas. A cronicidade representa não só um risco maior para a vida, como também impõe a
aprendizagem e convivência com a enfermidade, além dos estigmas e incertezas que são
capazes de gerar (Canesqui, 2007). A cronicidade revela mais uma importante questão: a
doença, ao encravar-se na existência do sujeito, ao fincar suas bases nas profundezas deste,
deixa de ser algo incomum ou irregular, e vira mais uma das muitas expressões da pessoa. Em
outros termos, o “anormal” transforma-se em “normal”, o extraordinário em ordinário. Estar
saudável é saber conviver bem com a doença, é valorizá-la, entendê-la como um fato inelutável,
mas ainda assim capaz de prover boas mudanças, tal qual o amadurecimento pessoal de Marcos.
A hemodiálise, no fim, deixa de ser um estorvo: hoje em dia eu levo eu tento levar
positivamente, numa boa, porque querendo ou não é para minha sobrevivência, para eu viver,
pondera ele a respeito do tratamento.
Por ser inseparável do corpo, a DRC não possui uma cura. Conquanto, podemos ainda
referirmo-nos à cura não como uma resolução médica definitiva (que seria o fim da insuficiência
renal), mas como uma resposta satisfatória ao problema de saúde. Thomas Csordas salienta que
o último aspecto da cura é a “conclusão, ou a disposição final dos participantes tanto em relação
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ao seu nível declarado de satisfação com a cura quanto à mudança (positiva ou negativa) de
sintomas, patologia ou funcionamento” (2008, p. 31, itálico do autor). Da perspectiva médica,
a cura da DRC é impossível (e os pacientes sabem disso). Analisada, por outro lado, a cura não
é obrigatoriamente a eliminação da doença: ela se dá também quando o indivíduo passa a
experimentar a realidade de maneira diversa daquela experimentada quando pré-doente ou
doente. Pode pensá-la como nova forma de vida, nos termos de Canguilhem (2018), que não
elimina a doença, mas a incorpora como modo de estar no mundo. Marcos acredita que não
haja cura num sentido biológico, porém vive saudável e maduro como nunca havia vivido antes
– quem sabe essa seja sua cura.

A hemodiálise em tempos de Covid-19
Após deixar de frequentar a clínica, em março de 2019, devido ao início da Pandemia
de Covid-19, o único interlocutor com o qual tive algum contato fora Marcos. Aliás, ele mesmo
tinha me passado seu número de celular meses antes, assegurando que eu poderia lhe procurar
caso tivesse mais perguntas para fazer. Então, através de uma troca de mensagens via
WhatsApp, em novembro de 2020 (cerca de sete meses após minha última ida à clínica), volto
a conversar com Marcos que, felizmente, ao menos se lembrou de mim.
Minhas perguntas centraram-se, basicamente, em como estava sendo fazer hemodiálise
em meio a Pandemia de Covid-19. Particularmente, eu imaginava que as dificuldades na rotina
do tratamento deveriam ter aumentado, pois os cuidados de prevenção deveriam ter
intensificado as restrições e controles da hemodiálise. Entretanto, com relação à dinâmica do
tratamento, poucas coisas mudaram. Segundo Marcos, a clínica:

Não mudou muito. Durante o maior pico de casos. A clínica mudou alguma
horários. Reduziu o tempo de sessão. Passou para 3 Horas cada sessão. E
estava trabalhando com funcionários reduzidos. Eles trabalhavam 13 horas
num dia e no outro folgava [...]. A equipe continua a mesma. Aparentemente
conseguiram se adaptar bem às novas regras. Todos usam máscara. Álcool
em gel (que já era bastante utilizado mesmo)43.

Os cuidados de prevenção impostos pela pandemia não causaram um grande impacto na
rotina da hemodiálise. Ora, muitas das restrições que passaram a ser recomendadas para a
população em geral durante a pandemia, na clínica eram exigências que sempre existiram,
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No presente subtópico, e somente nele, todos os registros de fala do Marcos são transcrições de nossa conversa
via WhatsApp. A conversa foi de caráter informal, sem uso de questionário estruturado ou semiestruturado.
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habituais no dia a dia dos profissionais e pacientes. A manutenção do isolamento e
distanciamento social, por exemplo, era um recurso relativamente comum, utilizado em muitos
doentes, sendo obrigatório nestes casos o uso de máscara tanto pelo paciente como pelos
profissionais. O uso de máscaras, inclusive, da mesma forma que do álcool em gel, sempre
foram rotineiros, tornando-se mais sistemáticos durante a pandemia. Nós pacientes temos que
usar máscara e face shield também, comenta Marcos, sem indicar muita dificuldade para
adaptar-se à mudança. Até na hora do lanche arranjou-se uma nova estratégia para o uso da
máscara: agora o lanche é durante a sessão [antes era logo no início]. Mas intercalado.
Enquanto um paciente toma o lanche. O paciente do lado continua de máscara. E espera o
outro terminar. A pandemia e suas imposições tiveram, sem dúvida, efeitos no tratamento e
dinâmica da clínica. Mas, tais efeitos foram facilmente administrados pela equipe e pacientes,
pois apesar de eles serem causados por um novo fator, os métodos básicos para enfrentá-los são
antigos.
A rápida adaptação da equipe e dos pacientes à realidade pandêmica não inibiu, por
outro lado, as sensações de insegurança e medo. Todo mundo ficou bem apreensivo. Até poque
tiveram alguns casos na clínica. Por conta das questões de sigilo comuns aos setores de saúde,
Marcos não ficou sabendo, por meio dos funcionários da clínica, se ocorreram ou não casos de
Covid-19 entre seus companheiros de diálise. O sigilo é mantido até nas ocorrências de morte:
recentemente teve sim [morte por Covid-19]. Mas não sei te falar se foi de covid. Eles [os
funcionários da clínica] não falam né [...]. Ninguém chegou a confirmar se foi covid ou não.
Acho que até pra não causar mais medo nos pacientes. Como se não bastasse esse clima agônico
no qual a real situação dos pacientes é escamoteada, à revelia deles, com o propósito de
supostamente não causar nenhum pavor ou alvoroço, Marcos contraiu o vírus. Eu mesmo tive.
Fiquei 20 dias na UTI, diz ele. Foi bem difícil. Não fiquei entubado. Ainda bem, mas fiquei bem
ruim. Em tempos de pandemia, a onipresença da morte, cabe dizer, se arraiga mais ainda na
vida do doente renal crônico. Dentro e fora da clínica, mesmo com as medidas de precaução
sendo tomadas, a morte se insinua por todos os lados, grave e ameaçadora, como uma
indesejável presença que acompanha, sobretudo, aqueles que normalmente já a enfrentam
cotidianamente.

Ficou sim [mais complicada a vida dos portadores de DRC em tempos de
pandemia]. Porque nós não tivemos a opção de se isolar como todo mundo.
Então a sensação de "Será que eu vou pegar covid" paira constantemente
sobre a gente. Por ser do grupo de risco. Por estar exposto ao transporte
público, por exemplo. Então sempre fica esse clima de tensão no ar.
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O que Marcos define como clima de tensão no ar compeliu-o a voltar para a terapia.
Procurei ajuda profissional [...]. Acabei ficando um pouco desanimado com todo o cenário que
estávamos vivendo. Tanto é que procurei fazer terapia e continuo fazendo. Para piorar, muitos
dos seus conhecidos, pertencentes às famílias de sua vizinhança, por exemplo, se afastaram ao
saber que ele não tinha a mesma opção de se isolar como todo mundo, pois era obrigado a
continuar frequentando a clínica, mediante o transporte público. Entre seus familiares, o mesmo
aconteceu. A minha [irmã] é quem fica mais preocupada. Em relação ao Covid-19, o medo de
Marcos não tange somente à chance dele próprio ser contaminado; de sua parte, há um grande
receio de contaminar aqueles que o circundam. Aqui, novamente, a morte se transparece como
uma irredutível ameaça, que agora põe em risco a vida daqueles que Marcos ama, e não apenas
a sua em particular. Surge daí uma sensação de exclusão, imposta pelos outros e autoimposta.
Por fazer parte do grupo de risco, Marcos deseja continuar a viver sem colocar sob ameaça a
vida alheia; não quer transmitir o vírus para outras pessoas, porque não quer ser a causa da
morte de outrem – até porque a gente também não quer contaminar ninguém, conta ele.
Malgrado o medo da contaminação e morte (que ele já enfrentou mais de uma vez ao
longo da vida) e a sensação de exclusão, Marcos encontra-se bem. A dinâmica habitual da
clínica agora já voltou ao normal, e ele continua o curso em Propaganda e Marketing, porém
dessa vez à distância: estamos em EAD. Então complicou um pouco. Porque eu sou a moda
antiga. Gosto de estar numa sala de aula [risos]. Quando perguntei o que ele esperava do futuro,
sua resposta não poderia ser diferente: espero que as coisas melhorem. Que tenha a vacina ou
maior controle da doença, completando, num tom pessimista, que acha difícil já que existe
muita gente que tá nem aí.
A pandemia de Covid-19, aos olhos de Marcos, é uma condição biológica, tal como a
DRC o é. A diferença entre ambas está na maneira como impactam sua vida, porque a DRC é
uma doença controlada, cujo tratamento hemodialítico fornece maior liberdade para ele fazer o
que deseja. Liberdade: a questão fundamental dos tratamentos é a liberdade, poder fazer as
coisas que eu quero, me havia dito Marcos meses antes. Que liberdade há na pandemia? Que
liberdade há no tratamento daqueles que contraíram a Covid-19? Pouca, ou mesmo nenhuma.
Se Marcos, ao referir-se à hemodiálise, contrapunha a liberdade à obrigação de ficar
dependendo de uma máquina, que dirá passar cerca de um mês numa UTI tratando da Covid19? Foi deveras sofrível para Marcos: foi bem complicado lidar com tudo isso [o isolamento, a
internação na UTI]. Sobretudo o isolamento enquanto o pessoal tava em casa [...]. Ainda mais
depois de ter ficado tanto tempo no hospital. O escopo de liberdade tantas vezes expresso por
Marcos foi ainda mais restringindo em tempos pandemia; a solidão o engolfou, afastou-o do
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convívio social, encerrando sua vida, nos momentos mais dramáticos, aos limites da mera
sobrevivência e ao contato com as máquinas.
Por fim, aproveitei minha conversa com Marcos para perguntar acerca dos outros
interlocutores dessa pesquisa, Eurides e Fernanda, interessado em saber se estavam ainda
frequentando as sessões, se passaram por dificuldades ao longo da pandemia, se contraíram ou
não a Covid-19... Mas felizmente, segundo ele, ambos estão aparentemente bem, e não
passaram por grandes complicações durante o período pandêmico. Eurides ainda tá fazendo
hemodiálise, enquanto a interlocutora do tópico seguinte, Fernanda, continua firme e forte no
tratamento.

4.3 Fernanda: Estar doente é uma limitação

Certo dia, uma técnica da clínica inqueriu-me sobre meu trabalho. O que você anota aí?,
perguntou-me, um tanto ressabiada. Caminhei em sua direção e coloquei-me de cócoras ao lado
da cadeira em que estava sentada, e expliquei sucintamente a pesquisa que estava
desenvolvendo. A curiosidade da técnica pelo meu trabalho voltou-se especificamente para os
pacientes: ela achou interessante alguém dedicar-se a compreender o modo de vida dos doentes
renais crônicos, e logo passou a me informar alguns “perfis” que eles costumam ter. A maioria
dos pacientes da clínica, segundo ela, aceitavam bem o tratamento, e poucos eram os que se
“revoltavam” contra a situação na qual se encontravam: alguns pacientes são revoltados com o
tratamento, e empurram tudo para cima da gente. Pedi, então, que indicasse entre os enfermos
da clínica alguém revoltado, e imediatamente ela apontou a Fernanda, uma senhora de 65 anos,
de cabelos loiros e pele clara, que naquele instante estava dormindo com um pano colocado sob
os óculos para refratar a luz.
Fernanda nunca havia dirigido a palavra a mim, e nem mesmo me cumprimentou alguma
vez – muita da etnografia é isso: ser visto sem ser percebido. As pessoas sabem que você está
ali, veem você quase que diariamente, e ainda assim não o percebem – ou pelo menos fingem
não o perceber. Com Fernanda foi assim. Só após conversar com ela é que me tornei perceptível
a ela, possibilitando que nós trocássemos aquilo que denominou experiência. A visão da técnica
sobre Fernanda (como um dos pacientes revoltados) contrastou com as impressões causadas
pelas primeiras palavras trocadas com ela. A entrevista confirmou esse impacto inicial,
revelando uma pessoa realista, que aceita e reconhece os limites do corpo de um doente renal
crônico.
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A doença é uma limitação
Fernanda zela pelo bem viver. Quando descobriu que era doente renal crônica, ficou
muito depressiva, passando dias sem tomar banho, presa no quarto. Posteriormente, depois de
se mudar da Baixada Santista para São Bernardo do Campo, passando a residir na casa da sua
irmã por ser mais fácil para fazer o tratamento (por conta da proximidade com a clínica em São
Paulo), ela descobriu na hemodiálise um jeito de voltar a viver dignamente. Antes disso tudo,
passou por grandes dificuldades: não se adaptou à diálise peritoneal e muito menos ao
transplante, como veremos, tratamentos que hoje não recomenda a ninguém. A máquina
hemodialítica, por sua vez, bem ou mal, é uma qualidade de vida. Para ela, a saúde não consiste
em algum fato quantitativamente determinado, e sim a um valor qualitativamente definido pelo
próprio doente, que subjetivamente se sente mais saudável, com mais qualidade de vida. O que
atrapalha tal qualidade é exatamente a doença, valor igualmente qualitativo, mas que afeta
negativamente o corpo e restringe sua potencialidade de fazer as coisas.
Por outro lado, a interpretação de Fernanda está assentada numa noção de pessoa onde
o corpo e a mente estão separados. A DRC é um problema que abala o organismo, limitando a
capacidade do indivíduo de executar os seus desejos, de pôr em prática aquilo que passa pela
sua mente (algo semelhante ao que Eurides disse anteriormente). Vê-se assim, na fala de
Fernanda a seguir, como o ideal cartesiano de sujeito (descrito no capítulo 1), que deriva da
disjunção entre o corpo e a razão, ainda é comum no imaginário das pessoas na
contemporaneidade, servindo de base para explicar os fenômenos que acometem a vida, em
especial a doença, que é:

[...] uma limitação. Você limita em todos os sentidos. O teu consciente, a tua
vontade, tá num nível, quer trabalhar, produzir, fazer acontecer. Teu corpo tá
aqui embaixo, fica limitado. Então eu carrego um corpo limitado. É essa
guerra, uma guerra interna. Então você quer fazer as coisas, mas hm! Você
fica aqui no nível baixo. Você tem que ficar no nível que tá teu corpo, é o que
ele te permite. Então estudar você não tem condição, porque teu ir e vir a
hemodiálise impede. Então primeiro a hemodiálise.

A enfermidade é definida como um estado em que há uma discrepância entre o corpo e
a consciência. O primeiro, enfermo e fragilizado, é limitado para realizar as atividades,
enquanto a mente é ilimitada, indo além dos limites do corpo. Como uma carcaça incômoda,
pouco eficaz, mas ainda assim indispensável, o corpo circunscreve os desejos internos do
indivíduo, e a DRC afeta justamente a limitação dele. O desnível entre ele – que fica embaixo
– e a consciência gera um estado onde as potencialidades de trabalhar produzir, fazer acontecer
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são limitadas. Dessarte, a hemodiálise apareceu, de acordo com Fernanda, como a melhor
oportunidade de recuperar um pouco a qualidade de vida que tinha, permitindo reequilibrar o
desnivelamento entre seu corpo e sua mente. A vida de antes é irrecuperável, entretanto, ela
consegue exercer o que lhe vem à mente, dentro das limitações da doença e tratamento:

Eu e minha irmã, nós montamos uma oficina de conserto de roupa. Então dia
sim dia não tô lá trabalhando. Dizem, é verdade, cabeça vazia oficina do
diabo. Então, a gente tá sempre produzindo, dentro da limitação, mas eu tô
[produzindo]. A gente conversa, a gente troca, no fundo é assim. Que nem a
gente tá fazendo aqui, a gente tá trocando, eu troco minha experiência com
você.

A troca de experiência (tema que aparecerá noutras falas) é fundamental para a
interlocutora. A própria DRC é uma dentre muitas experiências pelas quais o indivíduo passa e
que precisa ser compartilhada com terceiros. É trocando sua experiência, trabalhando com sua
irmã, conversando etc. que Fernanda põe em prática seus desejos, realiza seus sonhos.
Lamentações são inúteis; não gosta de ficar choramingando. E isso em qualquer situação. O
que se deve é sempre fazer seu melhor. As pessoas não têm obrigação de ficar ouvindo
lamúrias. Buscar ocupações que excitem e exercitem suas habilidades, abrindo mão da rebeldia,
é o caminho pelo qual se adapta ao tratamento e aceita suas exigências, seguindo sem objeções
as prescrições dos médicos, pelos ditames de uma razão prática. Fernanda sabe quão pior
poderia ser sua situação se comparada com outros casos. Você vê pessoas que têm situações
mais difíceis que a minha [...]. Eu sou uma pessoa até bem beneficiada. Por que reclamar se
existem pessoas que passam por maiores dificuldades? Na visão de Fernanda, a vida poderia
ser mais difícil, sua qualidade de vida poderia ser ainda mais inferior. Contudo, não é. Saber o
que é viver diferente por ter já vivido com toda plenitude da saúde, ajuda na compreensão do
tratamento, visto que faz você olhar para si mesmo e falar: “caramba, eu tô bem”. Por isso que
segue à risca a hemodiálise, tornando-a parte de sua experiência de vida, vivida como menos
onerosa que as experiências de outras pessoas:

Sigo [o tratamento]. Sigo porque você vê resultado no corpo. Se você não
seguir à risca o tratamento, teu corpo é o resultado de tudo isso, de tua
rebeldia ou de todo o benefício pra ele. Então não tem jeito, tem que seguir
[...]. O corpo é teu resultado, então você recua e obedece.

Para o sucesso do tratamento é necessária uma boa administração do corpo – este é teu
resultado, é efeito daquilo que você conscientemente faz com ele. Rebaixado a um nível
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inferior, o corpo precisa de atenção especial, e a hemodiálise age sobre ele com o intuito de
beneficiar a qualidade de vida do indivíduo. Se a DRC é uma limitação, a diálise aparece como
meio de expandir, ao menos um pouco, seus horizontes. Novamente, trata-se de uma
normatividade: o que a interlocutora busca estabelecer, junto com a máquina e a equipe, é um
novo modo de vida, de existência. A hemodiálise ampara Fernanda na busca por uma vida mais
saudável, uma vida na qual consiga trabalhar com a irmã na oficina de conserto de roupa, que
permita que sua mente se sobressaia em relação ao corpo, alargando as restrições que este lhe
impõe. A limitação da doença é uma limitação que atinge a habilidade de Fernanda de usar seu
corpo, de realizar suas tarefas. O essencial, para ela, “é sair de um abismo de impotência, ou de
sofrimento, em que quase ficou definitivamente; o essencial é ter escapado de boa”
(Canguilhem, 2018, p. 75, itálico do autor).

A desesperança no transplante
Diferente de muitos pacientes, a interlocutora teve a oportunidade de realizar o
transplante logo após o diagnóstico da DRC. Foram seis anos e meio transplantada, entre os
anos de 2010 e 2016, e a partir do quarto ano começaram a surgir os problemas: seus rins
começaram a infeccionar, teve CMV (citomegalovírus), e suas idas ao hospital tornaram-se
frequentes. Tudo isso causou um impacto negativo na opinião de Fernanda sobre o transplante,
que passou a ser entendido por ela como indesejável:

Praticamente eu não desfrutei muito desse transplante. Tanto é que eu não
quero de novo. Primeiro, meu coração: eu tenho cinco infartos, quatro stant
[procedimento para aliviar a obstrução dos vasos sanguíneos], e foram
experiências terríveis. Então, eu não gostei.

O transplante não é só biologicamente inviável: Fernanda o rejeita porque ele trouxe
uma qualidade de vida precária. O que era para diminuir os limites derivados da DRC, apenas
os aumentou, após as infecções e problemas cardiovasculares subsequentes. Dessa maneira, o
transplante não é necessariamente uma esperança, algo desejável por todos os portadores de
DRC. Em alguns casos, como o de Fernanda, ele foi e pode ser sofrível, tornando a hemodiálise
uma melhor opção. A máquina é um dos melhores recursos para você continuar. A diálise
peritoneal, tratamento ao qual Fernanda também foi submetida, antes do transplante, por dois
anos, também pouco lhe agradou:
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Eu cheirava xixi [fala sussurrando]. Aqui não [na hemodiálise]. Se
controlando, tendo uma...lógico se você for rebelde demais, querer fazer tudo
que quiser, lógico que vai dar coisa também. Mas a peritoneal ela não tem,
ela não chega a fazer o que a hemodiálise [faz]. Eu percebia, pra você ver, o
cheiro de urina ficava na boca. Então, ele é geral, né, não filtra tudo. Era
muito triste, porque você acaba ficando...Ninguém gosta de pessoa com
cheiro, né. Aí fica terrível. [...] Ah, eu prefiro mil vezes, mil vezes [a
hemodiálise].

Por tais motivos citados, que vão desde infecções derivadas do transplante até a
ineficiência da diálise peritoneal, Fernanda mantém sua esperança de melhoras somente na
hemodiálise. Suas experiências também servem para questionarmos até que ponto uma técnica
médica é de fato compensatória, do ponto de vista do paciente, frente aos efeitos colaterais que
pode causar. O transplante pode ser desejável por muitos (vide Eurides), mas foi causador de
experiências terríveis na vida da Fernanda. As acepções nosológicas da biomedicina, que
tomam a doença como uma entidade concreta e desvinculada da subjetividade dos portadores,
tendem a passar ao largo dessas questões, já que partem do princípio de que se deve buscar uma
intervenção concreta sobre qualquer manifestação patológica, dando uma ênfase excessiva nos
recursos técnicos disponíveis (Camargo Jr., 2007). Entretanto, as tecnologias médicas,
independentemente de quão avançadas são, podem prejudicar ainda mais o estado de um doente,
pois o que está em jogo é muito mais do que a sofisticação técnica e a promoção de um padrão
de saúde: a experiência de Fernanda foi decisiva para sua avaliação do que faz um procedimento
válido ou inválido, benéfico ou maléfico.
Apesar da hemodiálise ter suas desvantagens, ela pode ser a única forma de cuidado
terapêutico satisfatório oferecido pela medicina moderna no tratamento da DRC. Pelo menos
“atualmente”, porque Fernanda não descarta a chance do surgimento de novas técnicas, mais
avançadas e capazes de, se não curar, melhorar a qualidade de vida do doente renal crônico.
Para ela, não se trata de esperar milagres, e sim de confiar nos avanços técnico-tecnológicos e
as descobertas da medicina. De acordo com ela:

Acho que não [existe cura]. [...] Existem várias possibilidades, que nem, por
exemplo, tem um hospital em Israel que ele tá usando as células...como é que
chama? O nome daquelas células da gente mesmo [células-tronco]? Eles usam
no rim e ele refaz. Quer dizer, é uma nova técnica, só que quando chegar no
geral eu não sei se em toda situação vai poder isso. Tem o rim biônico, que
você pode, né, que tão falando tanto sei lá até onde vai se é verdade. Eu
acredito que o homem chegue a tirar essa deficiência, né, que acontece no
rim, com a inteligência dele. Eu acredito que se ele conseguir mudar tudo
isso, que nem essa do hospital de Israel. Então você não sabe até que o homem
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consegue. Porque o transplante em si, dessa forma que é feito, maltrata muito.
E ele tem um tempo.

Muitos estudos com células-tronco indicam que haverá (quem sabe em um futuro mais
próximo do que pensamos) tratamentos mais eficazes e simples para problemas renais. No
Brasil, estudos coordenados por grupos de várias universidades, apontam que as células-tronco,
ao serem introduzidas em animais portadores de insuficiência renal, são capazes de frear o
avanço da doença e até regenerar o rim afetado. De acordo com a nefrologista Lúcia Andrade,
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), no quarto mês após o início
dos testes em ratos, estes recuperam a função renal, conseguindo 50% de filtração. Nos
humanos, a recuperação de 20% ainda implica na necessidade de realizar hemodiálise, “já com
50% é possível levar uma vida normal, com dieta e acompanhamento médico” 44. Fora do Brasil,
o rim biônico também vem tornando-se uma esperança: pesquisadores da Universidade da
Califórnia, em São Francisco, elaboraram um rim artificial bio-híbrido, constituído por silício
e células. “O aparelho funciona com uma série de microchips e é movido pelo coração humano
para filtrar resíduos da corrente sanguínea. Feito a partir de células, a chance de o corpo rejeitálo é quase nula”45.
As técnicas estão avançando, o futuro é promissor e Fernanda sabe bem disto. Seu corpo,
rebaixado a um nível inferior de funcionamento, em sua concepção, inapto para satisfazer os
ditames da consciência, poderá usufruir, porventura, de um tratamento com células-tronco ou
um rim-biônico acoplado. A visão de ter um corpo ciborgue (ou mais ciborguizado do que já é)
não abala a paciente, que experimentou até então todas as formas de tratamentos renais
possíveis. Essas técnicas, no entanto, não restituem a perspectiva de uma pessoa sem DRC: ser
doente renal crônico é parte de sua existência, do mesmo modo em que outros pacientes também
o entendem.

Ah, eu já me perguntei tanto isso, mas dentro de mim o meu racional ele
busca..., mas não consegue.

44
45

Acessar: http://agencia.fapesp.br/celulas-tronco-para-doencas-renais/11020/.

Acessar:
http://www.simers.org.br/noticia/conheca-o-rim-bionico-que-pode-revolucionar-vida-de-quemdepende-de-hemodialise.

125

Seu racional, sua consciência, apesar de serem mais livres que seu corpo, também têm
seus limites. Por mais que busque construir castelos no ar, onde habitará sem deficiências renais,
seu pensamento não vai muito longe. A doença é parte de sua vida – a doença é sua vida.

E o que é a vida?
Na minha conversa com Fernanda, os temas abordados não diziam respeito apenas à
doença e ao tratamento em si. Longe disso, muitas vezes a interlocutora divagou sobre questões
de caráter metafísico, versando sobre o significado da vida, principalmente. Como disse o
filósofo Emil Cioran, “Os estados genuinamente doentios nos conectam a realidades metafísicas
que um homem normal e saudável é incapaz de entender” (2011, p. 38). A doença, ou o que se
pensa e diz sobre ela, é irredutível ao conhecimento biomédico, que se mostra demasiadamente
materialista para explicá-la de maneira satisfatória. Embora a saúde seja um aspecto
fundamental na vida das pessoas, ela não instiga o pensamento tanto como a doença usualmente
o faz. O mal-estar enseja questionamentos antes impensáveis pelo indivíduo, envolvendo muitas
vezes um processo de aprendizagem; dor e doença são pontos de inflexão para transformações
pessoais, representam um estado fecundo para se pensar a existência. “A vida só se eleva à
consciência e à ciência de si mesma pela inadaptação, pelo fracasso e pela dor” (Canguilhem,
2018, p. 149). E com Fernanda, as coisas não foram diferentes: a sua experiência como doente
pode ensinar-lhe muito acerca de si mesma e dos outros em seu entorno.
Não se limitando em apreender sua condição enferma somente a partir da inteligibilidade
quantitativa, Fernanda lança seu olhar sobre sua humanidade para explicar sua vivência
enquanto portadora de DRC. Quando perguntado se gosta ou não da definição de “portadora de
doença renal crônica”, ela diz não ter nenhum problema ou preconceito em relação a essa
definição, pois:

O que é a vida? Eu entrei nessa vida e vou sair nua igual todo mundo vai
entrar. Então não adianta brigar por coisas, não adianta nada. Eu vou entrar
e sair numa boa. A única coisa que prevalece é a experiência minha e tua.
Que diferença há entre eu e você? Você tá saudável, eu tô fazendo tratamento,
que diferença há? Ambos levando experiência, não é? Então, meu filho, é
assim que nós vamos.

Por experiência Fernanda entende a bagagem que carregamos ao longo da vida, fruto
dos caminhos pelos quais a percorremos. A diferença entre mim, uma pessoa “saudável”, e ela,
uma enferma, não está propriamente nas diferenças anátomo-fisiológicas, na boa ou má
funcionalidade dos órgãos, e sim na experiência que temos em viver. A dessemelhança entre
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saúde e doença, por conseguinte, advém das experiências diversas que elas propiciam, através
das quais os indivíduos se fazem valer. São experiências que se desenrolam entre aprendizados
e ensinamentos, envolvendo trocas entre as pessoas. Trata-se de uma noção subjetiva da doença,
como já dito, qualitativamente definível, suscetível de ser transmitida para outra pessoa desde
que seja narrada de modo inteligível (assim como faço aqui), simbolicamente compartilhada.
Segundo Fernanda, nossa própria conversa é um intercâmbio de experiências:

No fundo é assim que nem a gente tá fazendo aqui: nós estamos trocando. Eu
troco minha experiência com você. E assim vai.

De minha posição de etnógrafo, capto as informações que são transmitidas pela
Fernanda, e o presente trabalho é resultante de uma interpretação que faço acerca da experiência
enferma dela. Tanto eu como ela somos interlocutores, construtores de sentidos. A doença vira,
assim, um objeto de troca: introduzida num discurso, ela passa a circular como objeto de valor
carregado de significados (Mauss, 2015b). Estes significados não se ligam apenas ao saber
biomédico, já que a experiência do paciente retém conhecimentos oriundos de diversos
referenciais simbólicos. A experiência da qual Fernanda fala é singular, uma experiência de
“sentir mal que, por um lado, origina, por si mesma, as representações da doença e, por outro
lado, põe em movimento a nossa capacidade de transformar essa experiência em conhecimento”
(Alves, 1993, p. 268). Posto nestes termos, a experiência da enfermidade é sempre singular: o
paciente, mediante as perturbações fisiológicas, transforma o sensível em inteligível; faz das
impressões que rompem no seu corpo uma forma de conhecimento, passível de comunicação,
inter-subjetivação. O significado da doença é então efeito de tal processo, já que

A noção de significado, como enfatiza a filosofia hermenêutica, é sempre
“significado para” alguém. O componente subjetivo da enfermidade [...] está
fundamentado no ato individual de perceber uma experiência interior como
problemática. Contudo, a construção do significado dessa experiência não
ocorre como um processo isolado [...] mas a partir de processos interpretativos
adquiridos na vida cotidiana. (Alves, 1993, p. 269)

A noção de experiência da interlocutora se aproxima, em muitos pontos, do conceito de
experiência da doença utilizado por antropólogos médicos e/ou da saúde (Alves, 1993; Jean
Langdon, 2009). Todavia, Fernanda adentra também na dimensão do sagrado ao discorrer sobre
sua experiência, fazendo dessa algo não apenas imanente, mas também transcendental. Quando
questionada se professa alguma fé, ela retorquiu:

127

Eu acredito em Deus, sou cristã. Ajuda numa melhor aceitação, ajuda
bastante. Porque fala-se muito em cura, mas aí eu acredito o seguinte: deve
ter uma senha entre você e Deus pra essa cura, né. Eu ainda não consegui
acessar. Eu falo pra ele: me perdoa pela minha ignorância. Não consegui
ainda. Não consigo a senha divina pra fazer isso com o corpo, eu não tenho
isso.

Como já vimos, Fernanda descarta a possibilidade de cura médica, atualmente, pelo
menos. Ela confia nos avanços técnicos que no futuro podem ter seus louros, mas a hemodiálise
ainda é a melhor das técnicas existentes. De outro modo, segundo ela, a cura pode vir de Deus,
desde que consiga decodificar o acesso necessário para obtê-la que, por ignorância, ainda não
sabe como. Novamente, retornamos ao dualismo corpo/alma: o corpo é mero suporte para algo
eterno; ele morre, a alma permanece. Aceitar a eternidade da alma é um meio pelo qual
Fernanda enfrenta a doença e a aceita, especialmente porque não tem mais esperanças no
transplante. Quem sabe um dia ela descubra a senha divina de acesso para libertar o corpo da
doença. Entrementes, resta a ela dar prosseguimento a sua experiência, cultivando seus desejos,
buscando mais qualidade de vida, sem recear a morte. Morrer, aliás, não amedronta: morrer é
parte da experiência, e a hemodiálise não deve ser entendida só como uma superação da morte,
mas também como tratamento que potencializa o viver. Quando indaguei sobre o medo da
morte, Fernanda respondeu:

Não [tem medo da morte], tsc. Porque é que nem eu te falo: a gente tem um
tempo limitado, é uma experiência. Eu acredito que nós não estamos aqui de
graça. Nem você, nem eu. A gente tá aqui porque tem algo eterno em nós que
não morre. E é esse que tem a grande experiência. [...] Que nem você que tem
que fazer essa tua missão [minha etnografia]: ou faz bem feito ou mal feito.
Eu tenho que tentar fazer bem feito. Porque isso aqui é apenas o início, vai
ficar tudo aqui. Mas o que vive em mim fica maior. [...] Você percebe que você
tem uma inteligência. Por que você estuda? Por que você faz tudo isso? Por
que há algo em você que precisa. É essa experiência que vai nos diferenciar.
Não importa, seja quem for. Por isso aqui somos todos iguais.

Somos iguais enquanto seres que experimentam coisas, e diferenciamo-nos ao passo das
experiências que nos atravessam. Fernanda tem grande consciência sobre quão singular é a
experiência de uma pessoa, incluindo os seus companheiros de diálise. Me preocupo quando
eles internam. Quando eles se vão. Outras vidas, outras experiências. Ela se preocupa com os
demais pacientes da clínica, porque de certa forma as experiências deles fazem parte da sua
experiência de vida, já que todas as experiências são intersubjetivas e compartilháveis. Apesar
das dificuldades, sua experiência é boa, sempre em termos relativos: eu trabalho, eu tô de pé,
eu não tenho aquelas dores que todo mundo tem. Então, você vê criança [que] nasceu com isso
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[DRC], diz Fernanda. Assim, aquilo que serve para avaliar sua qualidade de vida vem da
comparação que estabelece de sua experiência com as demais experiências de outras vidas. Os
outros, em suma, são o parâmetro de valorização da vida e doença: que nem a Bia [paciente da
clínica] aqui do lado. Ela desde que nasceu ela tem isso [problemas renais]. Ela não sabe o que
é viver diferente. Eu soube. Aquilo que particularmente é importante para Fernanda, por outro
lado, é alimentar o eterno que há em nós, pois o corpo é destrutível. O medo da morte, portanto,
é sem fundamento, porque a vida terrena é entendida como uma experiência entre outras, cujo
tempo é limitado. Não devemos rebelarmo-nos ou choramingar: algo maior restará após o
findar.
Depois de concluir a entrevista, ainda deitada para evitar a pressão alta e tontura,
Fernanda perguntou um pouco sobre meu trabalho e disse que tratar de questões humanas, como
eu faço, mexe com a cabeça, dizendo por fim:

Por isso que te digo: o ser humano é uma caminhada. Você percebe isso em
termos de humanidade. É um ciclo: vai, vai, vai – mas ninguém fica. Só esse
tempo e depois...

***

Com base no que foi escrito no presente capítulo até o momento, tracemos algumas
considerações.
O modelo biomédico apreende a DRC “em termos de harmonia e desarmonia, de
equilíbrio e desequilíbrio, [...] um desarranjo, por excesso ou falta” (Laplantine, 2010, p. 55).
Corresponde a uma visão funcional sobre a patologia, considerando-a como efeito da
desregulação dos níveis de certos componentes que deveriam ter sido melhor filtrados pelos
rins. A insuficiência no funcionamento renal, assim, declina em uma alteração quantitativa do
corpo, levando-o a uma “variação por ‘exagero’, mas em outros casos por ‘atenuação’, do
funcionamento normal do organismo” (Laplantine, 2010, p. 57). Como já vimos no capítulo 1,
essa noção fisiopatológica nasce com o desenvolvimento da anátomo-fisiologia nos séculos
XVI e XVII, onde se passa a entender o organismo em suas dinâmicas e funções quase ou
inteiramente maquinais, e finalmente “A doença como alteridade é substituída pela doença
como alteração” (Laplantine, 2010, p. 59)
Apesar disto, na concretude dos fatos, as acepções biomédicas são fantasmas
onipresentes que assombram, mas pouco assustam os pacientes. Na prática, o “saber local” –
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no sentido geertziano do termo – não admite sem ressalvas o saber hegemônico da medicina
moderna. As explicações sobre a doença e o estar doente e suas consequências são, como
Eurides, Marcos e Fernanda expuseram, nem um pouco unívocas: nas suas falas, a biomedicina
manifesta-se, sendo a referência pela qual pautamos nossa compreensão da saúde e da doença,
mas sempre como uma representação entre muitas outras (Sarti, 2010).
Podemos, assim, notar como saúde e doença ganham significados diferentes nas
explicações dos interlocutores. Para Eurides, a doença é entendida como um mal, designando
uma assimilação da doença enquanto maldição: “Ela é o acidente que ocorre por acaso, pelo
destino, pela fatalidade, contra a qual nada se pode” (Laplantine, 2010, p. 227, itálico do autor).
Depois de passar por problemas de ordem pessoal, a enfermidade aparece em sua vida como
um revés, um efeito negativo explicável pela cosmologia católico-cristã. Verifica-se ainda que
Eurides estende a relação com o sagrado para além: a medicina carrega, através do transplante
renal, a promessa de saúde absoluta e de libertação da doença-maldição. Há uma fé na profissão
médica, e o profissional adquire um prestígio e uma admiração religiosos, pois se deposita
esperança na sua capacidade de exorcizar o mal do organismo.
Marcos adota, a princípio, explicações biológicas para sua doença, porém logo as
ressignifica. Ele confere um significado ambivalente, ou até mesmo positivo, para a DRC
(doença-benefício), pois ressalta todos os ganhos que ela trouxe em sua vida. A medicina
moderna e a cultura contemporânea como um todo nos ensinaram a rechaçar as enfermidades,
mas “para um certo número de indivíduos, o modelo da doença-mal-infelicidade é vivenciado
como insuportável ou perde a credibilidade”. Dessa feita, a doença se torna “uma reação que
tem, se não um valor, pelo menos um sentido” (Laplantine, 2010, p. 115-116, itálico do autor),
capaz de exaltar e enriquecer o indivíduo. Nas falas de Marcos a medicina de novo adquire
contornos sagrados e o transplante é uma possibilidade, transfigurado em milagre operado pela
fé.
Em compensação, Fernanda não tem “fé” no transplante. Suas más experiências
passadas fazem com que ela mantenha uma postura crítica e prefira a hemodiálise. Ela acredita
nos avanços da biomedicina, e sua esperança, portanto, direciona-se para a inteligência humana
e o desenvolvimento de novos instrumentos tecnológicos. A doença, que para Fernanda não é
maldição ou benefício, é uma limitação: ela é um peso que aferra o corpo ao chão e impede-o
de acompanhar os voos do espírito. É uma doença-limitação, em última instância, um malefício
que pendurará pela vida toda, que somente pode ser atenuado por um tratamento não-agressivo.
A medicina aparece como uma fonte de qualidade de vida que, de acordo com a interpretação
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de Laplantine da doença na biomedicina (2010), subtrai o mal com a finalidade de alcançar a
boa-saúde (o bem).
O que se vê nesses exemplos todos são duas invariáveis: (a) as experiências de
saúde/doença

são

classificadas

por

dualidades

metafóricas

nítidas:

bem/mal,

benefício/malefício e liberdade/privação; e (b) a doença e a cura médica estão vinculadas
fortemente às noções do sagrado – medicina e religião se intercruzam constantemente.
Analisemos esses pontos.
O que é uma metáfora? A definição de Octavio Paz é sucinta: “a metáfora descobre uma
semelhança; imediatamente depois, a recobre” (1979, p. 11, itálico do autor). Descobrir e
recobrir: o movimento da metáfora é sempre este. Pode-se dizer, grosso modo, que a metáfora
é um modo alegórico de se referir a alguma “coisa” 46: o ser humano nunca lida com
“realidades”, e sim com nomes, com figuras de linguagem, símbolos. Quando metaforizamos
as realidades, normalmente, as relações que os tropos assumem é bilateral.

Com efeito, há um circuito biopsíquico que vai de vida a sexo a espírito a
morte a vida. Não obstante, a relação básica se dá entre pares. Pois bem, essa
relação – seja qual for o significado particular dos termos que a compõe – é
universal: existe em todo lugar e, quase seguramente, existiu em todos os
tempos. (Paz, 1979, p. 41)

A saúde e a doença, sob esse olhar, são realidades a priori inacessíveis ao intelecto, a
não ser que adquiram sentido que é figurado. A seu modo, os interlocutores modelam o sentido,
estabelecendo afinidades e oposições, conjunções e disjunções, entre o que entendem por saúde
e doença, o que compreendem por ser saudável e ser doente.
A dependência do homem para com os símbolos e os sistemas simbólicos já foi
amplamente analisada na antropologia de Geertz (2017). Devemos, porém, reter o fato de que
o sofrimento, em especial aquele decorrente da doença e do luto, é um desafio à capacidade
interpretativa humana. O que podemos extrair das falas dos interlocutores é que esse desafio se
resolve não negando o sofrer, mas aprendendo a viver com o sofrer. A prioridade é aprender,
ou pelo menos tornar mais tolerável e aceitável, a dor física, a ansiedade, a perda de alguém, a
limitação do corpo etc. Para tanto, narra uma história é um recurso para justificar a doença;

Nada há de “falso” ou “irreal” na noção de alegoria. Longe disso, alegorias são narrativas fictícias criadas para
discorrer sobre eventos reais, sendo elas mais reais que o próprio “real”. Aliás, o próprio texto etnográfico que o
leitor tem em mãos é alegórico: mobiliza um conjunto coerente de imagens e representações, descritos e analisados
por meio de uma retórica particular (Clifford, 2016).
46
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projeta-se no futuro, na ciência, na tecnologia e no transplante, esperanças de melhoras;
constrói-se, enfim, uma visão particular sobre as causas e efeitos do infortúnio.
Tal visão nos leva ao segundo ponto: as noções de saúde e doença estão vinculadas às
de sagrado. Isto não é surpreendente, se tomarmos o pensamento humano enquanto unidade,
sem divisões isolantes47. Nenhum conceito é puro o suficiente para não ser misturado a outros
conceitos. O conhecimento biomédico é hegemônico – e não unânime. Saúde e doença são
realidades interpretadas por visões nem sempre objetivas e científicas, como vimos entre os
interlocutores. Eurides, por exemplo, não apreende (inteiramente) a doença como fenômeno de
ordem “natural”. Para ele, a doença se opõe à saúde assim como o mal se opõe ao bem. O
entendimento hegemônico da doença como efeito de problemas biológicos é transformado em
outro, de modo que “a partir da experiência de sua doença, o indivíduo – qualquer que seja ele
– procede inelutavelmente a uma reinterpretação simbólica da prática e do discurso eruditos”
(Laplantine, 2010, p. 235). De outro jeito, na fala de Marcos, as noções de sagrado comparecem
na fé de que as coisas poderão mudar: para o primeiro, a fé move montanhas, e a cura pode vir
na forma de um milagre. Nesse viés, a medicina serve para explicar o “como”, ou seja, os
motivos biológicos da doença (a diabetes de Eurides ou a nefrite de Marcos). O “porquê” passa
a ser procurado em outro lugar, para além do físico, no mundo meta-físico (Laplantine, 2010).
De fato, o homem não maneja realidades, mas os símbolos que as significam.
A distinção entre medicina e religião pode, inclusive, não ser feita pelo doente. Todos
os entrevistados, quando questionados sobre se seguiam ou não uma forma de tratamento
alternativo, responderam negativamente. Fernanda até perguntou: e tem? O sagrado não aparece
como complemento às explicações sobre a doença ou ao tratamento hemodialítico, e nem sequer
se constitui como “medicina paralela” (Laplantine; Rabeyron, 1989). De tão bem firmadas e
indispensáveis, as crenças religiosas dos enfermos são acopladas ao discurso científico, sem
excluí-los. Ambas estão em conluio, igualmente naturalizadas por eles; o processo terapêutico
é multifacetado, podendo fazer uso de diferentes sistemas simbólicos para tratar e curar. Não à
toa, a medicina moderna adquire significados extra-científicos, auspiciosos e apostólicos
(Laplantine, 2010). Fernanda “acredita” na inteligência humana; a tecnologia surge como uma
promessa de mais saúde, de mais vida. A medicina contemporânea aproxima-se das religiões

A noção de “unidade do pensamento humano” foi convicção de Koyré (2011a), defensor da tese de que a
evolução do pensamento científico é paralela e tributária das ideias transcientíficas, sejam elas filosóficas,
metafísicas ou religiosas.
47
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nessa dimensão: ela anuncia messianicamente a chance de superar os males do mundo, não em
outro, mas nele próprio.

***

O messianismo da medicina moderna, que coloca a saúde e a segurança num invólucro
de sacralidade, como valores morais superiores, enseja também algumas considerações sobre a
hemodiálise e seu papel, enquanto prática biomédica, dentro da sociedade e da política em geral.
Aqui, as considerações de Laplantine encontram ressonância na obra de Foucault, em particular,
em seus conceitos de biopoder e biopolítica. Como fora demonstrado por Foucault, a atividade
política moderna é marcada por uma preocupação crescente com a gestão da vida humana.
Desde o século XIX, o poder soberano do período Clássico, cujos aparelhos de vigília e
disciplina eram embasados, em última instância, no direito sobre à morte dos indivíduos, pouco
a pouco foram complementados por outro tipo de poder, fundado na manutenção da vida. O
biopoder, como Foucault (1999, 2017) o denominou, é o poder que incide sobre o corpo vivo
dos indivíduos, nos homens como espécie, e não só indivíduos, homens-máquina. Voltadas para
a população e os fenômenos naturais que podem assaltá-la, as tecnologias biopolíticas
objetivam regular a vida dos sujeitos, intervindo nos processos de natalidade, mortalidade e
longevidade das populações. O sujeito isolado, singular, deixa de ser um problema central,
vindo articular-se aos problemas que tangem às populações como todo. Assim, as disciplinas
da anátomo-política se articulam aos controles reguladores da biopolítica, e o poder que
consistia em fazer morrer e deixar viver é continuado pelo “fazer viver e em deixar morrer”
(Foucault, 1999, p. 294).
Certa vez, uma senhora na sala 3 comentou durante a sessão: Bairro Saúde, rua Fiação
da Saúde...Eu deveria ter saúde [...]. Eu sou uma ilha rodeada por farmácias. Ela tinha soltado
essas palavras para todos, com voz rasteira, cansada, com pouquíssimo entusiasmo. Havia graça
no seu comentário. Mas, ao mesmo tempo, ele insinuava algo além, uma espécie de constatação
metafórica de uma pessoa que vive num mundo de bem-estar e pujança, que ironicamente, é
uma doente. Há onze anos que a senhora experimenta sua vida sob essas contradições, mais de
uma década vivendo numa sociedade em que “saúde” se tornou signo do “normal”, ao passo
que ela, ao inverso, é cronicamente impossibilitada de ser normal e, portanto, saudável. Ao que
parece, se a biomedicina se figura hoje como visão totalizante da saúde e da vida humana,
princípio normativo universal e organizador de nossas relações, é por causa de uma intrincada
organização político-econômica que faz da medicina um saber-poder que incide no corpo e nas
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populações, no organismo dos indivíduos e nos processos biológicos de larga escala da
sociedade (Foucault, 1999).
Entendemos o que subjaz ao comentário irônico da senhora: vive-se o adoecimento
dentro de uma realidade social orientada fundamentalmente pela higidez e harmonia corporal,
sentindo-se que deveria ter saúde. Pensamentos parecidos com os dela também passaram pela
minha cabeça. Com o tempo, conforme fui me familiarizando com a imediações da clínica
satélite do Hrim, percebi o quanto o comércio local estava voltado, em larga medida, para uma
“economia-política da saúde”. Na Vila Clementino localizam-se muitos centros hospitalares
importantes: Hospital do Servido Público Estadual, Hospital Edmundo Vasconcelos, Hospital
Paulista, Instituto do Sono, afora as associações (APAE, AACD, Cruz Verde etc.) e as clínicas,
ambulatórios, laboratórios, particulares ou públicas, espalhadas por todos os cantos do bairro.
As farmácias, obviamente, fazem parte dessa economia, com suas insípidas construções de
branquitude irritante, de fachadas extravagantes e letreiros luminosos, anunciando promoções
de Dorflex e Neosaldina; próximo de cada uma delas, lojas de “moda branca” oferecendo
vestuários e serviços para os profissionais da saúde. E, para completar o cenário, não muito
longe da clínica investigada, na Rua Domingos de Morais, a Igreja de Nossa Senhora da...
Saúde.
A escolha pela hemodiálise e por outros tratamentos não é, numa realidade como essa
descrita, resultante do livre-arbítrio dos indivíduos. Antes de mais nada, são predeterminadas
por dispositivos de poder associados à manutenção de uma ordem social que privilegia a vida
em detrimento da doença e da morte. Na lógica consumista do livre-mercado, a hemodiálise
não só fomenta um mercado à parte (de produtos hospitalares, serviços médicos, seguros de
vida, fármacos, fundos para pesquisas etc.), como possibilita, malgradas as dificuldades, que os
doentes continuem a produzir e viver “normalmente”. Muitos portadores de DRC lamentam
não poderem exercer alguma ocupação estável e fixa. Mesmo que aposentado, Eurides diz que
se não fosse a hemodiálise, estaria trabalhando; Marcos se esforça para concluir sua faculdade,
dizendo que é difícil trabalhar. Eu gosto, mas não consigo; Fernanda mantém um negócio
informal com sua irmã, se dedicando dia sim, dia não, à oficina de conserto de roupas [...],
sempre produzindo, dentro da limitação. Uma das coisas que se espera que a hemodiálise dê,
ou aquilo que se lastima por ela não fornecer, é a oportunidade e as condições para trabalhar e
estudar. É nesse sentido que se conduz o “fazer viver” no horizonte dos doentes renais crônicos.
A saúde como prerrogativa da vida, por último, pode ser compreendida como uma
característica sintomática de uma sociedade que renega a dor, as doenças e os sofrimentos,
exorcizando ao máximo aquilo que há de “negativo” na existência dos indivíduos e populações
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como um todo. O corpo na contemporaneidade está “desligado do campo negativo da morte, e
a compreensão de seu funcionamento passa a ser assimilada, progressivamente, à processos
mecânicos, físicos e químicos totalmente objetivos” (Brandão, 2003, p. 292). Desarticulada da
mente, a corporeidade tornou-se realidade modelável; os avanços técnico-científicos fazem do
corpo um resíduo do indivíduo, signo da eficácia e desempenho, espaço do prazer e bem-estar
pessoal. Qualquer irritação ou aflição que o afete são obliteradas em nome do seu
aperfeiçoamento estético, da obstinação pela jovialidade, de uma resistência à velhice e uma
obsessão pela cura e higiene. As ciências da vida, em particular, a biomedicina, num afã cujo
propósito é dominar o sofrimento, transformaram-se nos últimos refúgios para aqueles que
desejam afastar quaisquer fatalidades que possam acometer a vida. Otimizar o corpo, fazê-lo
resplandecer à luz da saúde, transparecê-lo às imagens digitais, perpetuá-lo às custas das
máquinas: eis alguns dos pressupostos de uma sociedade orientada por uma ideologia médica
que reduz o corpo à norma – não uma “normatividade vital” (Canguilhem, 2018) e, sim, à norma
do biopoder (Foucault, 1999, 2017), auferida quantitativamente, biologicamente constatável. O
processo de supervalorização da saúde, de acordo com Byung-Chul Han, demonstra como

A redução da vida a processos biológicos, vitais, deixa a vida desnuda, despea de toda narratividade. Retira à vida a vivacidade, que a vida é algo muito
mais complexo que mera vitalidade e saúde. A mania da busca por saúde surge
sempre que a vida desnuda, como uma cédula de dinheiro, e quando todo o
conteúdo narrativo se esvaziou [...]. A saúde torna-se autorreferenciável e se
esvazia num expediente sem meta. (Han, 2018, p. 107-108, itálico do autor)

Portanto, como ficam os doentes renais crônico frente a uma ideologia que enleva a
saúde como fato biologicamente superior, princípio norteador de uma sociedade centrada na
produtividade capitalista que faz do seu corpo um instrumento? Bem, eles vivem, amiúde, na
contracorrente dessa ideologia. A cronicidade da doença impede que desempenhem um padrão
de excelência corporal; se encontram num nível inferior àquele da norma estabelecida pela
racionalidade do biopoder, abaixo do que é quantitativamente aceitável como “saudável”. Ser
um portador de DRC, como vimos, envolve sofrimentos muitas vezes inevitáveis (à
sensibilidade moderna), que exigem uma postura resiliente, de aceitação e concordância para
com as dores, privações, medos e angústias – uma postura dissonante em relação aos preceitos
da modernidade, que fazem o doente se sentir uma ilha rodeada por farmácias, num mundo
onde a “saúde é elevada à nova deusa” (Han, 2018, p. 108). Todavia, é justamente na
“negatividade” dessas coisas que os doentes renais crônicos encontram, de algum modo, a
“cura”. Suas vidas não estão “desnuda[s], despida[s] de toda narratividade”, como argumenta
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Han a respeito das pessoas “saudáveis”. Ao contrário, os doentes renais crônicos levam uma
vida encoberta de significados, ricamente narrada por meio de diversos referenciais simbólicos.
Diferente dos “saudáveis”, daqueles que se amparam nos ideais objetivistas do corpo, os
interlocutores acima demonstram possuir uma translúcida consciência, forjada na experiência
da doença, de que o ser humano é irredutível ao seu corpo biológico, havendo uma narrativa
que cada um deles, baseados em suas experiências, produzem acerca de suas vidas. São
indivíduos que transbordam o que é dado à materialidade dos seus corpos, considerando o
“corpo apenas um meio de todos os meios de ação possíveis. É, portanto, para além do corpo
que é preciso olhar, para julgar o que é normal ou patológico para esse mesmo corpo”
(Canguilhem, 2018, p. 142).
Na antítese da ideologia médica atual e do projeto biopolítico de governança, os
portadores de DRC revelam que a enfermidade e a fraqueza são segmentos da vida, sendo “A
ameaça da doença [...] um dos elementos constitutivos da saúde” (Canguilhem, 2018, p. 234).
Uma pessoa que outrora era “saudável”, hoje pode ser um “doente”. Mas apesar de se saber
enferma, sua doença, percebida a todo instante, reconhecida como incurável, não a leva, sob
hipótese nenhuma, a uma vida de coitadinho, para utilizarmos a expressão de Marcos. Para
viver é imprescindível adoecer; saúde e doença são afluentes: no interior dos indivíduos, elas
são termos que se reencontram, reforçam um ao outro. Nessa perspectiva (que adoto ao longo
do presente trabalho), a fraqueza e a fragilidade, a enfermidade e o sofrimento, são veredas
vitais tanto como a força e a rigidez, a saúde e o deleite.
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CAPÍTULO 5. A eficácia técnica no tratamento da doença renal crônica

Num certo sentido, não há seleção na espécie humana, uma vez que o
homem pode criar novos meios em vez de suportar passivamente as
mudanças do antigo. Em outro sentido, a seleção no homem alcançou
sua perfeição limite, visto que o homem é este vivente capaz de
existência, de resistência, de atividade técnica e cultural em todos os
meios.
Georges Canguilhem

A hemodiálise não pode ser inteiramente compreendida sem perguntarmo-nos sobre sua
eficácia. Já a essa altura do trabalho, descrevemos e analisamos a clínica (no tempo, no espaço
e nas con-vivências), as relações das pessoas com as máquinas e, no capítulo anterior, aquilo
que os pacientes têm a dizer sobre suas vidas e concepções de doença. Agora buscaremos refletir
sobre estes pontos em conjunto, enquanto partes de um mesmo sistema simbólico.
É difícil, certamente, decifrar a eficácia de um método terapêutico: ela se dá no
entremeio das relações sociais e do corpo em si; entre a imaterialidade e a materialidade das
coisas. É nesse meio-caminho de mundos distintos, a-meio-termo do palpável e invisível, que
a eficácia pode ser avistada. Não como um “objeto”, não como uma “coisa”, nem como um
“sujeito”, e sim uma habilidade prática. Assim, a hemodiálise é eficaz na medida em que é
competente no tratamento da DRC, produzindo resultados práticos que correspondam a uma
ordem de expectativas. Mas, de onde exatamente vem esse atributo do tratamento? Dizer que a
hemodiálise é competente porque os pacientes se sentem bem ao final das sessões, não
esclareceria a questão. Seria explicar em termos de causa e efeito, o que não é a questão. Se
quisermos entender de fato a eficácia técnica, devemos lançar um olhar sobre o tratamento como
um todo, pois ela transversalmente o corta de fora a fora. Por não ser nem “sujeito” ou “objeto”,
a eficácia é uma qualidade variável que atravessa o processo terapêutico: os corpos e as
concepções dos doentes e profissionais, passando pelas máquinas e a dinâmica da clínica, até
chegar à sociedade como um todo.
O que chamo aqui de “eficácia técnica” inspira-se na noção de “eficácia simbólica”, de
Claude Lévi-Strauss. Em textos já clássicos, como “A eficácia simbólica” e “O feiticeiro e sua
magia”, Lévi-Strauss demonstrou que as operações terapêuticas não incidem apenas sobre a
dimensão orgânica dos indivíduos, dependendo inelutavelmente do respaldo da coletividade,
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que legitima os cuidados que são prestados pelo agente da saúde a um doente. A eficácia
simbólica está assentada na tradição (do latim traditio, “entrega”, “instrução”), isto é, depende
da adesão coletiva aos saberes e técnicas transmitidos de gerações em gerações, desempenhados
por um sujeito designado para sanar o sofrimento de alguém. Curar é um ato simbólico e, por
isso mesmo, social. O tratamento xamânico – “ancestral de qualquer tratamento terapêutico”
(Laplantine; Rabeyron, 1989, p. 110) – sobrevém de uma tripla experiência, que engloba o
xamã, o doente e o grupo. O envolvimento destes numa organização simbólica é imprescindível
para o processo de cura acontecer: a doença é diagnosticada pelo xamã e reconhecida pelo
público, ao passo que o primeiro manipula (tanto biologicamente quanto psicologicamente) o
corpo e os órgãos do adoentado, restituindo a integridade física e espiritual deste, além da
coerência grupal. É mediante uma linguagem (prescrita pelos rituais) que o xamã verbaliza
aquilo que antes era informulável. A doença é posta na seara do simbolizável; vira termo da
troca, circulação. A eficácia do tratamento consiste no remanejamento da ordem, da
reestruturação das classificações; consiste em dar sentido, mediante rituais afirmados
tradicionalmente, ao corpo e suas complicações. Segundo Fernando Brumana,
Os efeitos corporais – ou seja, a produtividade da eficácia simbólica – se
inserem no jogo entre sujeito e significação, na mesma medida em que o
sujeito é um espaço aberto pela significação. A eficácia simbólica é o translato
ao corpo da significação que o corpo já é. (Brumana, 1999, p. 12)

Algo diferente há, contudo, na eficácia dos tratamentos médicos modernos, diferença
que os distingue das práticas indígenas ou tradicionais de saúde. Como notou o próprio LéviStrauss (2012), a medicina moderna opera entre agentes cujos universos sociais e referenciais
simbólicos são distintos, mediante uma linguagem despersonalizada; ela é separada e externa
ao doente, que dificilmente se identifica com aquilo que nela é expresso. A relação terapêutica
dá-se através de causas e efeitos, variações quantitativas, processos químicos, por exemplo,
termos que interessam ao médico, porém aos quais o paciente é alheio. Consequentemente, a
linguagem médico-paciente é privada de elementos compartilhados, capazes de expressar as
dores e angústias, como se o discurso biomédico funcionasse a partir de significados
“descolados” dos significantes.
Da ruptura entre o “verbo” e a “carne”, entre a palavra e a experiência, a relação
terapêutica moderna tende a se tornar fragmentada, à medida que a troca simbólica do sistema
formado pelo doente, curador e comunidade, passa a se compor em outros termos: a
biomedicina funciona porquanto sua eficácia simbólica se baseia na confiança do doente na
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autoridade do médico, em suas concepções e práticas, e principalmente, no progresso técnicocientífico que dá sustentação ao ofício médico e constitui referência para toda a sociedade, ainda
que esta seja cindida em universos sociais que separam médico e doente, como comentado nos
capítulos anteriores. Diferentemente do tratamento xamânico, onde curador e doente
compartilham uma realidade em comum, as relações terapêuticas contemporâneas se
desenrolam num universo de muitos sentidos, mas compartilhado no que se refere à função
simbólica da máquina – daí a razão para o uso do termo “eficácia técnica”, a fim de colocar em
relevo a sua importância.
Jean Baudrillard (1996), por sua vez, critica o papel de excelência tecnológica das
máquinas, denunciando o fato de a medicina moderna objetificar o corpo do doente, tomandoo em entidade bio-fisiológica. Nas mãos dos médicos, a técnica é instrumento voltado contra a
natureza do corpo, um meio de dominação desse enquanto objeto despossuído de vitalidade
humana. Aquele que padece de algum mal é o paciente, o passivo, e o médico detentor das
técnicas, o ativo, o especialista. Por isso mesmo

[...] que não se morre mais em casa, mas no hospital. Por inúmeras boas razões
“materiais” (médicas, urbanas etc.), mas sobretudo porque, enquanto corpo
biológico, o moribundo ou o doente só têm seu lugar num ambiente técnico.
(Baudrillard, 1996, p. 241, itálico do autor)

Longe de casa, longe da família e do ambiente “tradicional”, a doença e a morte são
experimentadas dentro de assépticas salas hospitalares, cheias de pessoas desconhecidas,
distantes das referências significativas dos doentes. Segundo Baudrillard (1996), essas são
consequências de uma marginalização dos doentes, a exclusão deles para espaços cada vez mais
anônimos, propositalmente distanciados da família. Tudo é parte de uma lógica que recusa o
valor simbólico na doença: Aquele que se encontra enfermo é um renegado social, destituído
do estatuto de “normalidade”, discriminado no convívio comum. Estar doente, na
contemporaneidade, muitas vezes envolve angústia, desamparo, tristeza e solidão. Com o
esfacelamento das relações, as trocas afetivas entre os indivíduos, capazes de proporcionar uma
comunicação nos processos terapêuticos, nem sempre acontecem. A técnica vira engenho
administrativo do corpo, e a doença, realocada para o simples domínio orgânico, deixa de ser
uma questão social.
Mas, quando analisamos a hemodiálise, ponderações como as de Baudrillard merecem
objeções. É inegável que se trata de um tratamento afetado por um tecnicismo, mesmo assim
há de se reconhecer que sua prática também é simbólica. Como foi elucidado ao longo do
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trabalho, a técnica está no jogo diário das relações entre equipe e portadores de DRC. Sujeito
para uns, objeto para outros, a máquina toca e se deixa tocar pelos seres humanos. Aliás, ela
deve ser acrescida à noção de que existe um “sistema coerente do qual participam em pé de
igualdade o doente, o curador e a comunidade” (Rodrigues, 2006, p. 88). A tecnologia não se
reduz a um “meio” exaurido de valor simbólico; o maquinário dialítico é parte constitutiva do
universo social da clínica. Sobre ela, as pessoas têm visões, crenças e expectativas; travam-se
relações com ela, seja pelos profissionais responsáveis pela sua manipulação, seja através da
conexão que os pacientes estabelecem com seu sistema. Podemos afirmar, no rastro de LéviStrauss (2012), que a máquina é um quarto componente na hemodiálise, uma vez que sua
eficácia no decorrer do tratamento é inquestionável, tendendo a possuir um valor simbólico
particular para os demais envolvidos no sistema de comunicação e significação da clínica.
Nas relações com as pessoas, a partir dos significados que elas lhe atribuem, a máquina
dialítica se torna algo reconhecidamente competente, ou seja, terapeuticamente eficaz – um
objeto simbólico, em outras palavras, que participa de um sistema de comunicação por meio do
qual se compartilha um sentido, que estrutura as relações que o configuram. Por causa do valor
simbólico que a sociedade concede à técnica (valor esse erigido ao longo da modernidade, como
vimos no primeiro capítulo), a máquina torna-se eficaz durante o processo de cura. Não à toa,
Brumana afirmou que a “‘eficácia simbólica’ é a prova dos nove do pensamento sociológico”,
a via pela qual se “une as formas e peripécias das relações entre os humanos – por um lado – e
seus corpos – por outro” (1999, p. 29). Ora, o que mostra a eficácia técnica da hemodiálise se
não o corpo, em sua materialidade, sendo afetado pelos símbolos? O que mostra tal eficácia se
não uma reciprocidade entre o material e o imaterial, o natural e o artificial? O processo
terapêutico da hemodiálise evidencia o que Carrara chama de “característica distintiva do
símbolo”, ou seja, que o “símbolo reside justamente no fato de estar a meio caminho entre as
palavras e as coisas” (1994, p. 42, itálico do autor). A máquina é simbólica, a fortiori
eficazmente técnica, que representa uma interface entre a moléstia e a cura, entre o sofrimento
e o bem-estar, entre a doença e a saúde, entre a desordem e a ordem.
Os portadores de DRC têm confiança nesse símbolo que é a máquina, acreditam nele.
Por quê? Simples, porque ele é verdadeiro48, capaz de fornecer sentido para os problemas pelos

Acima, definimos a metáfora como algo que “descobre uma semelhança; imediatamente depois, a recobre” (Paz,
1979, p. 11, itálico do autor). Não obstante, algumas metáforas são passíveis de serem transformadas em verdades.
Como fora definido por Nietzsche, verdade é “Uma multidão móvel de metáforas, metonímias e
antropomorfismos; em resumo, uma soma de relações humanas que foram realçadas, transpostas e ornamentadas
pela poesia e pela retórica e que, depois de um longo uso, pareceram estáveis, canônicas e obrigatórias aos olhos
48
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quais estão passando. O que faz os pacientes hemodialíticos melhorarem é a confiança que eles
têm no maquinário e, de maneira geral, no tratamento; eles não duvidam, como ressaltou LéviStrauss (2012), de que, quando conectados à máquina, terão a saúde restabelecida. A confiança
depositada na máquina não é arbitrária, mas socialmente fundamentada, porque seu simbolismo
“tem poder explicativo e é eficiente para orientar uma intervenção eficaz” (Carrara, 1994, p.
43). Se a saúde do portador de DRC é retomada, se sua normatividade é reconquistada, não é
apenas porque o equilíbrio homeostático do corpo foi restabelecido (explicação estritamente
biológica), mas também porque o corpo enfermo fora imbuído de sentido. A eficácia técnica,
sua competência em cumprir com as expectativas dos profissionais e pacientes, depende do
estabelecimento de um nexo simbólico entre o sensível e o inteligível, capaz de vincular o
sofrimento, as dores e a doença às representações de saúde, ideias de cura e às concepções
terapêuticas da coletividade. Como dito, é difícil apreender tal eficácia; ela age no ínterim das
“coisas”. Mas ela revela (de maneira um tanto velada, decerto) a ação da cultura sobre o corpo,
da in-corporação do último no sistema comunicacional do grupo; entrevemos o movimento de
as-sociação do organismo e sua transformação em objeto passível de ser controlado.
Compreendemos, então, como a afirmação de Mauss, sobre a técnica ser “a coisa social
expansiva por excelência” (2015a, p. 50), se monstra aqui “eficaz”. Mediante a máquina de
hemodiálise, que concretiza os desejos e ideais dos indivíduos e de toda uma sociedade, os
homens ultrapassam os limites que os separam da natureza, estendendo seus poderes sobre a
dimensão patológica de seus corpos, fazendo do sofrimento, a priori sem sentido, algo apto a
ser pensado, aceito e transformado. Trata-se de um “compromisso entre a natureza e a
humanidade. Em consequência, por essa posição extraordinária, extra-social, têm [a técnica]
uma natureza geral e humana” (Mauss, 2015a, p. 50). Conceber a espécie humana desvinculada
da técnica é improvável/impensável; suas manifestações culturais se fazem por meio dela. A
máquina hemodialítica é um acoplamento do tratamento, uma extensão corporal dos indivíduos
a ele ligados, um recurso técno-científico que amplia a humanidade e a funde à natureza.
Retomando Canguilhem: “Toda técnica, inclusive a da vida, está inscrita na vida, isto é,
em uma atividade de informação e de assimilação da matéria” (2018, p. 83). A máquina é
tornada semelhante ao corpo – ela se torna o corpo, e vice-versa. Os profissionais agregam o
potencial de cura do aparelho às práticas médicas, servem-se dele como sustentáculo de seus
agenciamentos, de suas capacidades intelectivas e manuais. Não se refere a uma relação

de um povo” (Nietzsche, 2011, p. 12-13). Ao falar de “verdade”, desse modo, estamos ainda tratando de metáforas,
ou seja, dos símbolos e de “uma soma de relações humanas”.
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unilateral, e sim o oposto: humanos e máquinas se embrenham uns nos outros, se misturam,
compartilhando um mesmo sistema comunicacional, informando-se mutuamente; partilham um
mesmo sentido, produzindo e se reproduzindo dentro de um mesmo sistema simbólico – a
clínica de hemodiálise.
Embora tal correspondência entre equipe e máquina seja bem-sucedida e eficaz, ela não
suprime possíveis ambivalências e problemáticas. A clínica é um sistema de comunicação, mas
“Comunicação não é sinônimo de comunhão” (Rodrigues, 1989, p. 173). Ainda que
compartilhem um mesmo sistema de significados, mesmo sendo ela um símbolo verdadeiro
para todos, os usos e as perspectivas dos profissionais e pacientes sobre a máquina são diversos.
As ambivalências entre os indivíduos e as máquinas são muitas, e a máquina pode figurar-se
como previsível e/ou imprevisível, “sujeito” e/ou “objeto”, dependendo da posição que o
profissional ocupa no quadro hierárquico da clínica. E para os pacientes, a máquina pode ser
muita coisa: um rim artificial [sem o qual] você não vive (Eurides); um tipo de liberdade
(Marcos); uma qualidade de vida (Fernanda)...
A clínica não é um universo social comum; doentes e profissionais possuem atitudes e
visões ambíguas sobre muitas coisas, em especial, a respeito da técnica. Mas, “Estamos em
sociedade por esperarmos, uns dos outros, tais ou quais resultados; essa é a forma essencial da
comunidade” (Mauss apud Brumana, 1983, p. 49). Em algum nível, enfermos e seus cuidadores
se relacionam e se comunicam, compartilhando um mesmo sentido, a saber: a máquina, e todo
o aparato técnico-científico da hemodiálise, são símbolos eficazes e objetivamente competentes
no processo terapêutico, cujas respostas estão de acordo com suas expectativas.
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CONSIDERÇÕES FINAIS

A chama não subsiste sem o ar; portanto, para conhecer um, é preciso
conhecer o outro.
Blaise Pascal

O presente trabalho, de caráter etnográfico, mostrou a realidade dos diferentes atores
que compõem uma clínica de hemodiálise, incluindo tanto os profissionais e pacientes, quanto
as máquinas utilizadas no tratamento da DRC. Buscou-se analisar os humanos e a técnica, o
corpo e a doença, sob uma perspectiva que privilegiasse suas relações, abrindo mão de
quaisquer abordagens essencialistas e apriorísticas sobre esses fenômenos. Pessoas e máquinas
não são “sujeitos” ou “coisas” inertes, autossuficientes ou absortas em si mesmas; suas ações,
antes de tudo, são inter-ações; suas experiências se intercruzam, os domínios se interpenetram,
e o sentido que cada sujeito/objeto dispõe é, em última instância, sentido por todos. Logo, nesse
momento final de reflexão, convém retomar, resumidamente, os percursos que foram realizados
ao longo do trabalho, ressaltando que nenhuma explanação unívoca e, consequentemente,
conclusiva, foi estabelecida sobre os problemas levantados.
No que concerne às relações entre as pessoas e a máquina de hemodiálise, evidenciouse que os significados da última ultrapassam as visões paradigmáticas (da biomedicina, aliás)
acerca dos usos e sentidos da técnica. Ora sujeito para alguns, ora objeto para outros, foi
impossível apreender a máquina sem que a investigássemos circunstancialmente, ou seja, em
relação com aqueles no seu entorno, dentro do contexto de suas (re)ações. Para os profissionais,
a máquina pode ser um objeto de ações previsíveis (médicos), assim como objeto apenas
eficiente (enfermeiros) ou até um sujeito imprevisível (técnicos em enfermagem). Não há uma
visão homogênea compartilhada pelos membros da equipe, e sim indivíduos singulares que,
orientados conforme o posicionamento hierárquico do quadro profissional, apresentam um
entendimento particular sobre o maquinário. Entre os doentes renais crônicos, essa variação no
entendimento repete-se, havendo diferentes acepções sobre a tecnologia dialítica, delineadas de
acordo com os critérios pessoais dos seus usuários (como ter, ou não, realizado a diálise
peritoneal e/ou transplante renal, os medos e desafios da hemodiálise, as frustações da rotina de
tratamento, as vantagens que a técnica é capaz de oferecer, por exemplo). Novamente, são
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visões diferentes, mas pautadas em experiências singulares de vida, amparadas nos referenciais
simbólicos elaborados dentro e fora da clínica.
Mais que simples utensílio, portanto, a máquina de hemodiálise é um símbolo; carregada
de significados ela não é somente útil, pois representa algo que está para além de seu
pragmatismo mecânico. O profissional que a maneja, os pacientes que estão conectados a ela,
não o fazem como se a técnica estivesse esvaziada de valor, mas como sujeito/objeto de
importância vital nas suas vidas, capaz de remodelar os organismos e as relações sociais. A
máquina expande as habilidades humanas, as aptidões manuais e intelectivas dos profissionais
e doentes; estende os limites do corpo, altera suas formas e seus conteúdos, rearranjando a
constituição físico-orgânica prévia dos indivíduos. À luz dos avanços técnico-científicos da
medicina moderna, a visão dicotômica que toma o ser humano e a técnica enquanto dimensões
estanques (paradoxalmente partilhada pela própria medicina moderna), se mostra insuficiente:
o sentido da máquina é construído por intermédio da relação, e não isoladamente – a bem dizer,
o sentido é a relação, está na troca entre as “coisas”. Ora, é pela relação (do latim relatio,
“carregar”, “trazer de volta”, “devolver”) entre os sujeitos e objetos que se institui um
ordenamento. A troca de informações, através de uma linguagem compartilhada, configura a
clínica como um sistema sociotécnico, onde os profissionais, doentes e as máquinas projetamse uns nos outros, criando daí suas interpretações sobre a hemodiálise e a tecnologia que ela
envolve, sempre tendo em referência a alteridade alheia.
Percebeu-se também, ao prosseguir com a perspectiva relacional, o quanto o fenômeno
da doença é irredutível às categorias nosológicas da biomedicina. Da mesma maneira que a
técnica, ela possui valor, isto é, escapa dos parâmetros objetivos da ciência, desdobrando-se na
subjetividade dos pacientes, arraigando-se na vida destes, ao ponto de transformar quem são.
Com base nas falas dos interlocutores, ficou notável que estar doente é experimentar o mundo
de modo diferente – viver a vida diversamente. A DRC não representa apenas um desnível de
líquido no sangue, acúmulo excessivo de resíduos tóxicos no corpo, desequilíbrio da
homeostasia...tais características são estritamente biológicas, fundamentadas numa concepção
essencialista da corporeidade, que define a doença enquanto entidade desassociada do sujeito –
fato biológico por excelência.
As experiências dos pacientes demonstram, ao contrário, que a doença existe em relação
ao corpo e, sobretudo, à vida do enfermo em todas as relações/dimensões que a constituem. O
que este viveu, suas superações e perdas, desejos e conformismos, esperanças e crenças; seus
familiares e amigos, a equipe e os companheiros de hemodiálise, enfim, contribuem para o
processo de simbolização da doença. A princípio, nada justifica uma disposição ou estado como
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“anormal”; em absoluto, coisa alguma é organicamente “doentia”. Somente em sociedade, à
sombra das convenções instituídas e das interações humanas, que a doença passa a significar
algo, transformando-se em símbolo. À vista disto, tomar o doente isoladamente de seu meio é
desconsiderar as inúmeras variáveis que influenciam naquilo que o torna “doente”,
desvalorizando seu mal-estar, expropriando a doença de um sentido coletivamente concebido.
Finalmente, por meio dessas considerações, verifica-se como os resultados alcançados
neste trabalho se opõem à mentalidade mecanicista, ainda hegemônica no imaginário ocidental.
Principalmente, se opõe aos pressupostos dicotômicos que separam o humano da técnica, o
corpo da doença. E nenhum aspecto da hemodiálise melhor ilustra isto que a eficácia técnica.
O tratamento da DRC, para que produza resultados satisfatórios, demanda que a máquina seja
um símbolo verdadeiro, reconhecido por todos que a circundam, parte legítima do processo
terapêutico. Por isso, a tecnologia denota mais que um trivialismo qualquer, sendo peça
fundamental de um sistema simbólico, integrante de um universo de sentido compartilhado,
junto aos doentes, profissionais e a sociedade. A máquina influi nos homens e suas relações,
nos corpos e na doença, estando em conexão generalizada com tudo; restabelece a saúde dos
pacientes, amplia as habilidades dos profissionais, informando suas vidas em geral, seja
orgânica ou socialmente. Interligando todos estes pontos, a eficácia técnica explicita quão
complexo pode ser um procedimento terapêutico, que na hemodiálise se desenvolve por entre
intercâmbios de ações e reações, sempre de modo relacional, multilateral, num processo que se
dá entre veias e fios.

145

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Paulo César. A experiência da enfermidade: Considerações teóricas. Cad. Saúde Públ.,
Rio de Janeiro, 9 (3), p. 263-271, jul/set, 1993.
AUGÉ, Marc. Biological order, social order: illness, an elemental form event. In: AUGÉ, Marc;
HERZLICH, Claudine (Orgs.). The meaning of illness. New York: Routledge, 1995.
AZEVEDO, Yuri Nishijima; SCHRAIBER, Lilia Blima. Autoridade, poder e violência: um
estudo sobre humanização em saúde. Interface, Botucatu, 25, 2021.
BASTOS, Marcus; BREGMAN, Rachel; KIRSZTAJN, Gianna. Doença renal crônica:
Frequente e grave, mas também prevenível e tratável. Rev. Assoc. Med. Bras., 56 (2), p. 248253, 2010.
BACON, Francis. Novum Organum ou Verdadeiras indicações acerca da interpretação da
natureza. São Paulo: Abril S.A. Cultural e Industrial, 1973.
BATAILLE, Georges. Documents: Georges Bataille. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018.
_____. O culpado. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.
_____. O erotismo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.
BAUDRILLARD, Jean, A transparência do mal: ensaios sobre os fenômenos extremos.
Campinas, SP, Papirus, 1990.
_____. A troca simbólica e a morte. São Paulo: Edições Loyola, 1996.
_____. O sistema dos objetos. São Paulo: Editora Perspectiva, 1973.
BERGSON, Henri. A evolução criadora. São Paulo: Folha de S. Paulo, 2015.
_____. O riso: ensaio sobre o significado do cômico. São Paulo: Edipro, 2018.
BOLTANSKI, Luc. As classes sociais e o corpo. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.
BONET, Octavio. Saber e sentir: uma etnografia da aprendizagem da biomedicina. Rio de
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2004.
BORGES, Zulmira Newlands. A construção social da doença: Um estudo das representações
sobre transplante renal. In: Ondina Fachel Leal (Org.). Corpo e significado: Ensaios de
antropologia social. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1995.
_____. Entrelaçamentos entre espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais na doença renal
crônica e no transplante de órgãos. Revista Sociais e Humanas, [S.l.], v. 22, p. 101-109, dez.,
2009.
BOURDIEU, Pierre. A miséria do mundo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

146

BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. O corpo do Renascimento. In: NOVAES, Adauto (Org.). O
homem-máquina: a ciência manipula o corpo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
BRUMANA, Fernando Globellina. A escada de Wittgenstein: ou como deixar de quebrar a
cabeça com a eficácia simbólica. Ilha, Florianópolis, n. 0, p. 7-34, outubro, 1999.
_____. Antropologia dos sentidos: introdução às ideias de Marcel Mauss. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1983.
CAMARGO JR. Kenneth Rochel de. As armadilhas da “concepção positiva de saúde”.
PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 76(1), p. 63-76, 2007.
CANESQUI, Ana Maria. Estudos socioantropológicos sobre os adoecidos crônicos. In:
CANESQUI, Ana Maria (Org.). Olhares socioantropológicos sobre os adoecidos crônicos. São
Paulo: Hucitec: Fapesp, 2007.
CANGUILHEM, Georges. O conhecimento da vida. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2012.
_____. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2018.
CARRARA, Sérgio. Entre cientistas e bruxos: ensaio sobre os dilemas e perspectivas da análise
antropológica da doença. [online], 1994. Disponível na internet via WWW. URL:
http://books.scielo.org/id/tdj4g/pdf/alves-9788575412763-03.pdf
_____. Uma “tempestade” chamada Latour: a antropologia da ciência em perspectiva. PHYSIS:
Rev. de Saúde coletiva, Rio de Janeiro, 12(1), p. 179-203, 2002.
CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o estado. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1978.
CLIFFORD, James. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX. Rio de
Janeiro: Editora UFRJ, 2014.
_____. Sobre a alegoria etnográfica. In: CLIFFORD, James; MARCUS, George. A escrita da
cultura: poética e política da etnografia. Rio de Janeiro: Ed. UERJ; Papéis Selvagens Edições,
2016.
CIORAN, Emil. Nos cumes do desespero. São Paulo: Hedra, 2011.
CSORDAS, Thomas. Corpo/Significado/Cura. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008.
DAGOGNET, François. O corpo. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
DA MATTA, Roberto. O ofício de etnólogo, ou como ter anthropological blues. Boletim do
Museu Nacional, Rio de Janeiro, n. 27, maio, 1978.
DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo: Editora Nova Cultura Ltda, 1999.
_____. Meditações metafísicas. São Paulo: Folha de S. Paulo, 2015.

147

DESCLAUX, Alice. O medicamento, um objeto de futuro na Antropologia da Saúde. Revista
Mediações, Londrina, v. 11, n. 2, p. 113-130, jul./dez., 2006.
DONATELLI, Marisa Carneiro de Oliveira Franco. Descartes e os médicos. Scientiae Studia,
São Paulo, vol. 1, n. 3, p. 323-336, 2003.
DOUGLAS, Mary. Implicit Meanings: selected essays in anthropology. New York: Routledge,
1999.
_____. Natural symbols. [online], 2004. Disponível na internet via WWW. URL:
https://epdf.tips/natural-symbols-explorations-in-cosmology-3rd-edition.html.
_____. Pureza e perigo. São Paulo: Perspectiva, 2014.
DUARTE, Luiz Fernando Dias. Os nervos e a antropologia médica norte-americana: uma
revisão crítica. PHYSIS: Rev. de Saúde coletiva. v. 3, n. 2, 1993.
DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins Fontes,
1996.
ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1994.
_____. A solidão dos moribundos. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2001.
_____. O processo civilizador, volume 1: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Editora
Zahar, 2011.
_____. Sobre o tempo. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1998.
FERREIRA, Jaqueline. O corpo signo. In: ALVES, Paulo César; MINAYO, Maria Cecilia de
Souza (Orgs.) Saúde e doença: um olhar antropológico. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ,
1994.
FEYERABEND, Paul. Contra o método. São Paulo: Editora Unesp, 2011.
_____. Matando o tempo: uma autobiografia. São Paulo: Editora Unesp, 1996.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Folha de S. Paulo, 2015a.
_____. A sociedade punitiva. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2015b.
_____. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
_____. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017.
_____. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.
_____. O Nascimento da clínica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
_____. Vigiar e punir. Petrópolis: Editora Vozes, 2014.

148

FAVRET-SAADA, Jeanne. Ser afetado. Cadernos de Campo, n. 13, p. 155-161, 2005.
FRIEDLAND, Gerald; FRIEDMAN, Meyer. As dez maiores descobertas da medicina. São
Paulo: Companhia das Letras, 2000.
GEERTZ, Clifford, A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
_____. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
GENNEP, Arnold van. Os ritos de passagem. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.
HAN, Byung-Chul. A sociedade do cansaço. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.
HERZLICH, Claudine. A problemática da representação social e sua utilidade no campo da
doença. Physis: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 15 (suplemento), p. 57-70, 2005.
HARAWAY, Donna. Manifesto ciborgue, Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final
do século XX. In: TADEU, Tomaz (Org.). Antropologia do ciborgue: as vertigens do póshumano. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.
HARMAN, Graham. Graham Harman e a teoria social pós-síntese: o olhar orientado ao objeto
e suas implicações. [Entrevista concedida a] Thiago Pinho. Cadernos de Campo, vol. 28, n. 2,
São Paulo, 2019.
_____. Immaterialism: objects and social theory. Cambridge, UK: Polity Press, 2016.
HEGENBERG, Leonidas. Doença: um estudo filosófico. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ,
1998.
HELMAN, Cecil. Cultura, saúde e doença. Porto Alegre: Artmed, 2009a.
_____. Doença versus enfermidade na clínica geral. Campos 10 (1), p. 119-128, 2009b.
HERTZ, Robert. A preeminência da mão direita – Estudo sobre a polaridade religiosa. In:
Sociologia religiosa e folclore. Petrópolis: Editora Vozes, 2016.
HOQUET, Thierry. Filosofia Ciborgue: pensar contra os dualismos. São Paulo: Perspectiva,
2019.
JEAN LANGDON, E. A doença como experiência: O papel da narrativa na construção
sociocultural da doença. Etnografia Vol. V (2), 2001, p. 241-260.
_____. Dialogando sobre o processo saúde/doença com a Antropologia: entrevista com Esther
Jean Langdon. Rev. Bras. Enferm., Brasília, 62(2), p. 323-326, mar./abril., 2009.
KOYRÉ, Alexandre. Considerações sobre Descartes. Lisboa: Editora Presença, 1986.
_____. Estudos de história do pensamento científico. Rio de Janeiro: Forense, 2011a.
_____. Estudos do pensamento filosófico. Rio de Janeiro: Forense, 2011b.

149

KRISTEVA, Julia. Poderes do horror [online], s/d. Disponível na internet via WWW. URL:
https://www.academia.edu/18298036/Poderes_do_Horror_de_Julia_Kristeva_Cap%C3%ADt
ulo_1
KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2013.
LAPLANTINE, François. Antropologia da doença. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes,
2010.
LAPLANTINE, François; RABEYRON, Paul-Louis. Medicinas Paralelas. São Paulo:
Brasiliense, 1989.
LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. São Paulo: Editora 34, 2019.
LE BRETON, David. Adeus ao corpo, Antropologia e sociedade. Campinas: Papirus, 2013a.
_____. Antropologia do corpo e modernidade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013b.
_____. A sociologia do corpo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
LÉVI-STRAUSS, Claude. A eficácia simbólica. In: Antropologia estrutural. São Paulo: Cosac
Naify, 2012.
LOCK, Margaret; SCHEPER-HUGHES, Nancy. The mindful body: a prolegomenon to future
work in medical anthropology. Medical Anthropology Quarterly, 1987.
MALINOWSKI, Bronislaw Kasper. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: Abril
Cultura, 1978.
MANÇO, José Carlos. Exame clínico – Um ensaio a partir de Foucault. Medicina, Ribeirão
Preto, 37, p. 117-134, jan./jun., 2004.
MARICONDA, Pablo Rúben. O controle da natureza e as origens da dicotomia entre fato e
valor. Scientiae Studia, São Paulo, v. 4, n. 3, p. 453-472, 2006.
MAUSS, Marcel. Ensaios de sociologia. São Paulo: Perspectiva, 2015a.
_____. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2015b.
MENEZES, Rachel Aisengart. Difíceis decisões: etnografia de um Centro de Tratamento
intensivo. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006.
MURA, Fabio. De sujeitos e objetos: um ensaio crítico de antropologia da técnica e da
tecnologia. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 17, n. 36, p. 95-125, jul./dez., 2011.
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia da Letras,
1998.
_____. Verdade e mentira no sentido extramoral. Comum, Rio de Janeiro, v. 6, n. 17, p. 05-23,
jul./dez., 2001.

150

ORTEGA, Francisco. O corpo incerto: corporeidade, tecnologias médicas e a cultura
contemporânea. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.
PAZ, Octavio. Conjunções e disjunções. São Paulo: Perspectiva, 1979.
REBOLLO, Regina Andrés. O legado hipocrático e sua fortuna no período greco-romano de
Cós a Galeno. Scientlae Studia, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 45-82, 2006.
RODRIGUES, José Carlos. Antropologia e comunicação: princípios radicais. Rio de Janeiro:
Espaço e Tempo, 1989.
_____. O corpo na história. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1999.
_____. Tabu do corpo. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006.
SARTI, Cynthia. A dor, o indivíduo e a cultura. Saúde e Sociedade 10(1), p. 3-13, 2001.
_____. Corpo e doença no trânsito de saberes. RBCS Vol. 25, n. 74, p. 77-90, outubro, 2010.
SCLIAR, Moacyr. História do conceito de saúde. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de
Janeiro, 17(1), p. 29-41, 2007.
SIMONDON, Gilbert. Do modo de existência dos objetos técnicos. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2020.
SONTAG, Susan. Doença como metáfora/AIDS e suas metáforas. São Paulo: Companhia das
Letras, 2007.
VAN DER GEEST, Sjaak; WHYTE, Susan Reynolds. O encanto dos medicamentos: metáforas
e metonímias. Sociedade e Cultura, Goiânia, v. 14, n. 2, p. 457-472, jul./dez., 2011.

151

ANEXO I
Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP):
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ANEXO II
Carta de autorização do Hospital do Rim (Hrim):
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ANEXO III
Termo de consentimento e livre esclarecimento (TCLE):

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do Projeto de Pesquisa: A eficácia tecnológica no tratamento da doença renal crônica: uma
etnografia da hemodiálise
Pesquisador: Pedro Rabello Brasil Corrêa
Pesquisa de Mestrado
Orientadora (pesquisadora responsável): Profa. Dra. Cynthia Andersen Sarti
Local onde será realizada a pesquisa: Fundação Oswaldo Ramos – Hospital do Rim (Hrim)
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa acima especificada como entrevistado.
O convite está sendo feito a você porque a pesquisa inclui entrevistas com pacientes que estão sob
tratamento de hemodiálise. Como sua contribuição é muito importante, antes de decidir se você quer
participar, apresentaremos os objetivos da pesquisa e todos os procedimentos envolvidos.
A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores
esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos você não será
prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma.
Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador, Pedro
Rabello Brasil Corrêa, ou sua orientadora (pesquisadora responsável), Profa. Dra. Cynthia Andersen
Sarti, nos celulares (11) 98243-3985 ou (11) 99962-8363, e e-mail pedrocorrea95@gmail.com ou
csarti@uol.com.br. Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). O CEP é
responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo
seres humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes
de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste
estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua
Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 55397162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br.
Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será
divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua identidade
e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados apenas para esta
pesquisa acadêmica.
Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de aceitar
participar da pesquisa, solicitamos que você assine este documento, do qual você terá uma cópia
assinada pelo pesquisador.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA
 Objetivos da pesquisa: trata-se de pesquisa desenvolvida para obtenção do título de mestre em
ciências sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unifesp, estritamente para
fins acadêmicos. Seus objetivos são compreender a eficácia tecnológica no tratamento da doença renal
crônica no âmbito de uma clínica de hemodiálise, atentando-se para como se dá a experiência da
doença nesse local. Para tanto, investigaremos as narrativas utilizadas para entender a doença renal
crônica.
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 População da pesquisa: três pacientes de hemodiálise.

 Procedimentos da pesquisa: observação e entrevistas abertas com os pacientes, realizadas a partir
de um roteiro prévio que busca responder aos objetivos da pesquisa. A observação e entrevistas serão
feitas simultaneamente, durante a hemodiálise. Visto que cada paciente realiza três sessões por
semana, serão três encontros semanais, ao longo de um período de pelo menos seis meses. As
conversas serão gravadas através de um aparelho a ser utilizado única e exclusivamente para a
pesquisa. A gravação permirá maior facilidade na apreensão dos dados, que servirão posteriormente
para análise na redação da dissertação. Será tomado todos os cuidados necessários na coleta e
armazenamento dos dados, a fim de garantir o sigilo e a confidencialidade dos participantes.
 Riscos em participar da pesquisa: não há riscos ou desconfortos provenientes dos procedimentos
da pesquisa (entrevistas e observação), exceto aqueles advindos das interações entre pessoas a que
estamos cotidianamente expostos.
 Benefícios em participar da pesquisa: não há benefícios decorrentes diretamente da pesquisa para
o participante, exceto aqueles que resultarão da análise dos dados, que beneficiarão toda a sociedade
como avanço do conhecimento sobre o que está sendo pesquisado;
 Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: o participante tem o direito, caso solicite, a ter
acesso aos resultados parciais ou finais da pesquisa que serão públicos. O programa de pós graduação
disponibilizará a dissertação que resultar da pesquisa em sua página eletrônica. Caso o participante
queira ter acesso aos dados durante a pesquisa deve solicitá-los ao pesquisador.
Consentimento do participante
Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Fui devidamente
informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, que li ou foram lidos para mim, os
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha
participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu posso me recusar a
participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me cause qualquer
prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação dos dados obtidos neste estudo
mantendo em sigilo minha identidade. Informo que recebi uma via deste documento assinada pelo
pesquisador.
Nome do(a) participante: ______________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________________________
RG: _____________________________________; CPF:______________________________________
Assinatura: _______________________________________ local e data: ________________________
Declaração do pesquisador
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido
deste participante para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumpri
todos os termos aqui descritos.
Nome do Pesquisador: ________________________________________________________________
Assinatura:________________________________________ Local/data:________________________
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ANEXOS IV
Roteiro de entrevistas para os pacientes:

1. O diagnóstico.
1.1. Como foi o diagnóstico?
1.2. Quem deu?
1.3. Como foi para você saber que é um portador de DRC?
1.4. O que é estar doente para você?
1.5. Você passou a se ver de modo diferente? Como era antes e depois?
2. O tratamento de hemodiálise.
2.1. Como é seu tratamento?
2.2. Como você entende esse tratamento?
2.3. Você tem dor? Algum sofrimento? Que tipo?
2.4. Para você, esse tratamento é uma escolha?
2.5. Como o tratamento afeta sua vida pessoal?
2.6. Como o tratamento afeta sua vida profissional?
2.7. E em que outras coisas afeta?
2.8. Você faz algum tipo de tratamento alternativo? Quais? Você prefere qual?
3. O aspecto crônico (a cronicidade) da DRC.
3.1. Como você se sente e como você define e nomeia a doença que tem?
3.2. O que é a DRC para você?
3.3. Você se reconhece como um portador de DRC?
3.4. Como é conviver com a DRC?
3.5. Quais diferenças, para você, entre a DRC e as demais doenças?
3.6. Quais os sofrimentos causados pela DRC?
4. Transplante/máquina/cura.
4.1. Como você entende o transplante renal?
4.2. O transplante renal é uma esperança para você?
4.3. Como você se sente com esses apetrechos da máquina conectados ao seu corpo?
4.4. Você acha que há cura?
4.5. Quem disse que há?
4.6. Você se sente curado?
4.7. Você se imagina sem DRC? Se imagina sem o tratamento de hemodiálise?

