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RESUMO  

SALES, Zenilda Nogueira. Representações Sociais do cuidado no diabetes mellitus. 
Fortaleza, 2003. 160f. Tese de doutorado em Enfermagem. Universidade Federal do Ceará 

 
UFC.   

O cuidado é uma temática bastante estudada no meio acadêmico pelos profissionais da Área 
da Ciência da Saúde, entretanto, pensar nos aspectos psicossociais associados ao cuidado ao 
portador de diabetes mellitus pode constituir-se numa via de acesso para o reconhecimento 
dos fenômenos que orientam os comportamentos e as comunicações sociais que circulam no 
imaginário social dessa clientela. Para tanto, subsidiado na Teoria das Representações Sociais, 
este estudo teve como objetivos, apreender as representações sociais dos portadores de 
diabetes sobre o cuidado oferecido; verificar até que ponto o cuidado oferecido é o esperado 
por eles; analisar a relevância das representações sociais sobre o cuidado prestado e o 
desejado com o objetivo de, posteriormente, articular com a prática profissional dos 
prestadores do cuidado. O estudo foi desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde do 
Município de Jequié-BA, no primeiro semestre de 2002. Fizeram parte da amostra, na 
aplicação do Teste de Associação Livre de Palavras, 100 sujeitos, sendo que, destes, 25 
participaram da entrevista semi-estruturada. Os dados concernentes aos conteúdos 
representacionais abstraídos da técnica da entrevista e analisado a luz da técnica de Análise de 
conteúdo de Bardin (1977) e Vala (2002), permitiram a construção de quatro categorias com 
suas respectivas subcategorias o que foi possível visualizar que o cuidado é entendido pelo 
senso comum de maneira a alcançar diferentes significados que vão desde os aspectos 
psicoafetivos, físicos-biológicos, socioculturais, atributos, socioeconômico para o cuidado. No 
que se refere o teste de associação livre de palavras, os dados foram processados por meio do 
software Evoc, e interpretado através da análise estrutural o que permitiu a identificação da 
provável estrutura ou núcleo central das representações do cuidado - amor, zelar, tratar-bem, 
remédio e atenção. Tais resultados sinalizam para um novo redimensionamento das práticas 
dos profissionais de Saúde, levando-se em consideração as representações, crenças, atitudes e 
expectativas dos sujeitos pesquisados enquanto produtos e produtores de uma realidade social.   

Palavras-chave: Representações sociais, cuidado, diabetes mellitus.            
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ABSTRACT  

SALES, Zenilda Nogueira. Social representations of care in diabetes mellitus Fortaleza, 
2003. 160f. Thesis of Doctorate in Nursing. Federal university of Ceará  UFC.  

The care is a thematic one quite studied in the academic middle by the professionals of   
Science of the Health's, Area, however, to think in the psychosocial aspects associated to the 
care payable to the bearer of diabetes mellitus an access road can be constituted for the 
recognition of the phenomena that you guide the behaviors and the social communications 
that circulate in the social imaginary of that clientele. For so much, subsidized in the Theory 
of the Social Representations, this study had as objectives, to apprehend the social 
representations of the bearers of diabetes are the offered care; to verify to what extent the care 
offered to the bearers of diabetes are the expected ones for them; to analyze the relevance of 
the social representations on the care rendered and the wanted with the objective of, later, to 
articulate with the practice professional of the render of the care. The study was developed in 
a Basic Unit of Health of the Municipal district of Jequié-Bahia, in the first semester of 2002. 
They were part of the sample, in the application of the Test of Association Free from Words, 
100 subjects, and, of these, 25 participated in the semi-structured interview. The concerning 
data to the contents absent-minded representative of the technique of the interview and 
analyzed the light of the technique of Analysis of content of Bardin (1977) Vala (2002) they 
allowed the construction of four categories with your respective subcategories that it was 
possible to visualize that the care is understood by the sense common of way to reach 
different meanings that empty from the physical and, biological, sociocultural, attributes, 
socioeconomic for the care. In what refers the association test free from words, the data were 
processed through the software Evoc, and interpreted through the structural analysis what it 
allowed the identification of the probable structure or central nucleus of the representations of 
the care - love, to care for, treat-well, medicine and attention. Such results signal for a new of 
red mentioning the professionals' of Health practices, being taken in consideration the 
representations, faiths, attitudes and expectations of the researched subjects while products 
and producing of a social reality.      
   

Key-word: Social representations, care, diabetes mellitus.                
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RESUMEN  

SALES, Zenilda Nogueira. Representaciones sociales de cuidado en la Diabetes mellitus  
Fortaleza, 2003. 160f. Tesis de Doctorado en la enfermaría. Universidad Federal de Ceará 

 
UFC.   
    

El cuidado realmente es uno temático estudiado en el medio académico por los profesionales 
de Ciencia de la Salud, el Área, sin embargo, para pensar en los aspectos del psicossocial 
asoció al cuidado pagable al portador de mellitus de la diabetes que un camino de acceso 
puede constituirse para el reconocimiento de los fenómenos que usted guía las conductas y las 
comunicaciones sociales en que circulan el social imaginario de esa clientela. Para tanto, 
subvencionó en la Teoría de las Representaciones Sociales, este estudio tenía como los 
objetivos, aprehender las representaciones sociales de los portadores de diabetes son el 
cuidado ofrecido; verificar hasta qué punto el cuidado ofrecido es los esperados para ellos; 
Analizar la relevancia de las representaciones sociales en el cuidado dieron y los quisimos con 
el objetivo de, después, articular con el profesional de la práctica de los prestadores del 
cuidado. El estudio se desarrolló en una Unidad Básica de Salud del distrito Municipal de 
Jequié-Bahia, en el primer semestre de 2002. Ellos eran parte de la muestra, en la aplicación 
de la Prueba de Asociación Libre de las Palabras, 100 sujetos, y, de éstos, 25 participaron en 
la entrevista semi-estructurada. Los datos involucrando a los volúmenes el representacionais 
distraído de la técnica de la entrevista y analizaron la luz de la técnica de Análisis de volumen 
de Bardin (1977) Vala (2002) ellos permitieron la construcción de cuatro categorías con su 
subcategorías respectivo que era posible visualizar que el cuidado se entiende por el sentido 
común de manera de alcanzar significados diferentes de que vacían el físico y, biología, 
sociocultural, los atributos, el socioeconómico para el cuidado. En lo que se refiere la prueba 
de la asociación libre de las palabras, los datos se procesaron a través del software Evoc, e 
interpretó a través del análisis estructural lo que permitió a la identificación de la estructura 
probable o núcleo central de las representaciones del cuidado - amor, cuidar, celar, fármaco y 
atención. Cosas así resulta el signo para un nuevo redimensionamiento de los profesionales de 
prácticas de Salud, tomándose en la consideración las representaciones, creencia, actitudes y 
expectativas de los asuntos investigados mientras los productos y produciendo de una realidad 
social.         

Palabra-clave: representaciones sociales, cuidado, diabetes mellitus.               
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APRESENTAÇÃO  

O cuidado sempre foi uma prática da humanidade, seja para a sua sobrevivência seja 

para a manutenção da espécie. Essa prática, como atributo principal, faz parte do cotidiano de 

todos, como integrante do senso comum com suas diversas formas de pensar e agir nos 

diferentes grupos e classes sociais a partir das inúmeras formas de comunicação social. 

O cuidado é atualmente pensado e praticado de diferentes maneiras: cuidado 

transpessoal, transcultural, humanístico, ontológico, dentre outros. Estudar a prática do 

cuidado na perspectiva das representações sociais é buscar, não apenas a teorização e 

normatização científicas, mas também, um novo olhar, voltado para a construção de um 

conhecimento prático, compartilhado por um grupo de pertença, tentando desvelar as 

maneiras como esses indivíduos produzem, interpretam e transformam o cuidado para sua 

realidade, bem como conhecer os pensamentos, percepções, sentimentos e experiências 

compartilhados por crenças, atitudes, valores e informações adquiridas através das diferentes 

modalidades de comunicação. 

Neste sentido, o presente estudo propõe colaborar para a prática do cuidado voltado 

para os portadores de diabetes mellitus, explicando os processos sociocognitivos, respaldado 

pela Teoria das Representações Sociais, considerada como base teórica sólida para os estudos 

individual e social da prática do cuidado. 

Para tanto, estrutura-se da seguinte maneira: o primeiro capítulo trata da Construção 

do objeto de estudo, que caracteriza de maneira específica as inquietações da autora, a partir 

das questões norteadoras, e trata ainda dos objetivos da pesquisa. O segundo capítulo descreve 

as Bases Teóricas do estudo, subdividida em três partes:  

A primeira - Articulando a Doença e as Representações Sociais 

 

centrando-se nos 

mitos, estigmas de diabetes, bem como de outras doenças. O segundo trata de uma breve 

contextualização do Cuidado e Representações Sociais, em que se busca realizar uma 

abordagem do cuidado a partir da existência da humanidade e suas metamorfoses. O terceiro 

tópico aborda as aproximações conceituais da Teoria das Representações Sociais, de 

Moscovici (1978) e a Teoria do Núcleo Central de Abric (1994). Procurou-se realçar a 
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importância da produção do conhecimento na abstração do cotidiano, tendo como foco 

principal da pesquisa, o cuidado. 

O terceiro capítulo 

 
Bases metodológicas - destaca o tipo de estudo, o cenário, os 

sujeitos da pesquisa, os aspectos ético-legais da pesquisa em seres humanos, instrumentos 

para coleta dos dados e o tratamento e análise dos dados. 

O quarto capítulo, o Cuidado no diabetes: um conhecimento do senso comum, 

ressalta as representações sociais sobre o cuidado, edificadas pelos portadores do diabetes que 

são atendidos na Rede Básica de Saúde. Neste, busca-se identificar e examinar as produções 

de conhecimentos ordenadas pelos sujeitos sociais, analisando as diferentes organizações do 

conhecimento e dando vulto às suas edificações, expressões, atitudes e orientação dos 

comportamentos na vanguarda do cuidado prestado e do cuidado desejado. 

Seguindo esse eixo de pensamento, a partir das abstrações sobre o cuidado recebido e 

o desejado, que se chamou de reconstrução do conhecimento do senso comum, surgindo 

como interesse de averiguar as divergências e as convergências entre esses cuidados. 

E finalmente as considerações finais em que se procurou destacar a importância da 

apreensão e incorporação do conhecimento cotidiano nas práticas dos profissionais da área da 

saúde.                            
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CAPÍTULO 1  

CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E O ENCONTRO 
COM A LITERATURA   

1.1 O INTERESSE PELO OBJETO DE ESTUDO  

   As inquietações e indagações suscitadas sobre o cuidado prestado aos portadores de 

diabetes mellitus vêm desde a minha experiência como acadêmica de enfermagem e, 

posteriormente, enfermeira, trabalhando na assistência, como docente, atuando no ensino e na 

extensão e, como familiar de portador dessa doença, acompanhando o tratamento e sempre 

questionando o tipo de cuidado que é prestado ao portador de diabetes, em especial, no âmbito 

da qualidade dos cuidados a todos que sofrem. 

Assim observava que o cuidado prestado era um mero cumprimento de normas e 

rotinas institucionais, em que não se consideravam os aspectos psicossocioculturais dos 

doentes com suas experiências individuais e pertenças sociais. Contudo essa forma de cuidado 

não difere dos demais serviços de atenção à saúde dos portadores de diabetes, pois, conforme 

relato de depoimento de um portador de diabetes trazido na tese de (DAMASCENO, 1996, p. 

145), 

acho que os diabéticos podem ser ajudados de outra forma. O serviço está 
muito sistematizado, todos eles perguntam a mesma coisa, acho que devia ter 
uma coisa, sei lá...Acho que está errado. Pois é, acho que o serviço está 
muito sistematizado. Todos eles perguntam a mesma coisa, se você for lá 
200 vezes. Tá tudo bem? Tá fazendo a dieta direito? Tá tomando a insulina 
direito? Acho que deveria haver uma coisa mais diferente. A gente quer 
conversar com ele, ele é muito próprio, a opinião dele é dele e ninguém 
muda. O serviço é muito burocrático.  
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Desta forma, passei a observar que essa dicotomia era capaz de influenciar o doente e 

familiar na adesão ao tratamento e, conseqüentemente, no caso de diabetes, possibilitava um 

desequilíbrio metabólico, agravado por complicações agudas e crônicas, levando-o a 

internações e reinternações. Tais situações traziam inquietações pelo sentimento de 

impotência que me causava devido ao pouco conhecimento e pela vivência limitada, por só 

conhecer os aspectos técnicos do cuidado e as orientações para o autocuidado. 

Após a conclusão da graduação em Enfermagem em 1989, passei a trabalhar como 

enfermeira assistencial em uma unidade de clínica médica feminina do Hospital Geral da 

cidade de Jequié - BA, onde o número de mulheres internas portadoras de diabetes era 

significante e as reinternações, muito freqüentes.  

Questionava-me com insistência sobre o alto número de reinternações de mulheres na 

referida clínica, e passei a atribuir ao fato de essas clientes não saberem lidar com aspectos 

diversos, como as mudanças que ocorrem nos seus estilos de vida decorrentes da doença, a 

não aceitação da situação de cronicidade imposta pela doença, ou pela dificuldade em 

absorverem uma quantidade de informações novas recebidas acerca da doença e repassadas 

por todos os profissionais que prestam cuidados aos portadores de diabetes no momento do 

seu atendimento. Tais informações, quase sempre, eram centradas no cuidado técnico e na 

orientação ao autocuidado, sem considerar as inquietações ou ansiedades do cliente e a 

necessidade de uma atenção centrada na relação empática cliente/profissionais.  

Em meio às responsabilidades de coordenação e supervisão no empenho de uma 

assistência mais digna, esforcei-me s na prestação de um cuidado diferenciado daquele que 

estava habituada a presenciar e prestar enquanto estudante de enfermagem. Procurava escutar 

e entender aquelas mulheres, porém as normas, rotinas, controles e cobranças institucionais 
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terminavam por exercer um predomínio no processo de cuidar, voltando-se para o 

desempenho técnico e ações terapêuticas.  

Participante desta realidade, questionava-me sobre o que e como fazer para 

prestar um cuidado que não privilegiasse apenas os aspectos técnico-biológicos, uma vez que 

pretendia avançar no tipo de cuidado a ser oferecido aos portadores de diabetes independente 

do gênero. Vislumbrava um cuidado que valorizasse tanto o técnico-biológico quanto os 

aspectos psicossociais e culturais dos sujeitos. Para tanto, essas inquietações motivara-me à 

busca de informações no campo acadêmico específico. Em face do vasto referencial teórico 

encontrado, direcionei os estudos para a teoria do autocuidado, estudos epidemiológicos, 

farmacológicos, fisiopatológicos, os quais, contudo, não respondiam às minhas inquietações.  

Entender o porquê do enfoque centrado puramente no aspecto biomédico de diabetes, 

sem considerar os aspectos sociais, psicológicos, culturais e as crenças sobre a doença como 

direcionadores da prática/cuidado prestados, tornou-se um ponto crucial. 

Neste sentido, muitas vias de investigação passaram a se abrir e as ciências da saúde 

devem contribuir para colocar verdadeiras questões com o propósito, acima de qualquer outro, 

da qualidade dos cuidados a todos que sofrem, centrados nas suas necessidades reais e 

singulares diante de suas pertenças socioculturais.  

Em 1991, iniciei minha carreira profissional como docente, após aprovação em 

concurso público. A seguir, engajei-me no Projeto de Extensão Continuada denominado 

Assistência ao Portador de Diabetes Mellitus , desenvolvido pela Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia 

 

Departamento de Saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde do 

Município de Jequié-BA. 
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Nas atividades desenvolvidas no Centro de Saúde, realizava consulta de enfermagem 

duas vezes por semana, com os portadores de diabetes. Fácil foi constatar que algo precisava 

ser modificado na assistência prestada, pois, até aquele momento, não conseguia entender por 

que, mesmo recebendo todas as orientações básicas sobre a doença, os portadores de diabetes 

nem sempre pareciam interessados em aprender o que lhes era ensinado, demonstrando 

sempre sentimentos de incerteza, medo e revolta por serem acometidos por uma patologia 

crônico-degenerativa.   

Restava, então, a sensação de mal-estar e de impotência tão incômoda, que me levava 

a conversar com aqueles clientes, na tentativa de descobrir o que estava faltando. No entanto, 

eles se fechavam em seus sentimentos e as minhas inquietações aumentavam gradativamente.  

Diante de tantas inquietações, procurei observar mais atentamente a dinâmica do 

serviço, o que em princípio se percebia ser o atendimento semelhante ao que era oferecido na 

rede hospitalar, isto é, centrado no modelo de assistência biologicista, verticalizado, com base 

no modelo preconizado pelo Ministério da Saúde  MS (BRASIL, 2001).  

Nesta perspectiva, oferecia um cuidado mecânico, padronizado, automatizado, 

precedido de normas e rotinas do serviço. Mais uma vez, esse cumprimento não possibilitava 

tempo para que os clientes expressassem seus sentimentos, externassem as suas opiniões 

individuais e sociais em relação à doença. O serviço funcionava com o agendamento de vinte 

clientes para serem atendidos em quatro horas, limitando, assim, o tempo para apoiá-los e 

ajudá-los no enfrentamento da doença. 

Dessa forma, o direcionamento da prática assistencial, então priorizado pela 

instituição, opunha-se à proposta de qualquer profissional que considerasse a vivência de uma 

doença crônico-degenerativa, como é o caso de diabetes, como impactuante na vida. Esse 

indivíduo vivencia fases de enfrentamento da nova situação de crise, isto é, a de ser doente, 
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passando a algumas fases bem características, como negação, revolta, depressão, barganha, 

até chegar ao estágio de aceitação da doença e suas imposições no cumprimento de regras e 

comportamentos para o controle da mesma (VARGA, 1993).  

Diante dessas evidências, observamos que a maioria dos portadores de diabetes 

vivenciava algumas dessas fases, principalmente as de negação e revolta, isto em decorrência 

da necessidade de desenvolver o potencial que tinham para adaptação aos novos hábitos de 

vida, os quais muitas vezes causavam desconforto físico, psíquico, emocional e, até mesmo, 

espiritual. Essa adaptação ao novo estilo de vida incluía seu projeto de vida, simultaneamente, 

seus sonhos, seus medos, enfim, uma reprogramação de toda a sua vida.  

Como os aspectos psicossociais são determinantes muito poderosos das reações 

emocionais e comportamentais à doença, de modo que as crenças sobre esta e as emoções a 

ela associadas podem, em certos casos, ser determinantes mais poderosos do resultado da 

doença do que o processo fisiológico subjacente. Para tanto, é importante que o profissional 

prestador do cuidado possuam compreensão dos processos psicológicos e sociais que 

influenciam o comportamento do paciente e justificam as intervenções que visam à modificar 

tais aspectos relacionados com a saúde dos mesmos (BENNETT, 2002).  

No fluxo desse pensamento, Silva (2002) constatou, em um estudo com portadores de 

cardiopatias, que o cuidado não deve ser meramente voltado à dimensão técnica, mas, sim, 

que é indispensável considerar os sentimentos e emoções de cada indivíduo. Só assim é 

possível apoiá-lo, ajudá-lo na aceitação do novo estilo de vida. Comungando do mesmo 

pensamento da autora, acredito que tanto as pessoas cardíacas, os hipertensos, os diabéticos 

ou portadores de qualquer outra patologia merecem receber cuidados que contemplem tanto 

os aspectos objetivos quanto os subjetivos intervenientes nas doenças. 
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Esses aspectos foram evidenciados em estudos realizados em teses e dissertação de 

mestrado, com depoimentos dos próprios clientes, conforme destaque de alguns, a seguir: 

Sinto-me como uma finada, eu acho que quem tem diabetes, já é finada, ela maltrata demais 

... Ser uma pessoa diabética eu acho assim, quase parecido com AIDS [...] você sabe que está 

condenada... Eu fiquei com diabetes com 10 anos, foi um obstáculo foi um trauma pra mim, 

Às vezes quero fazer uma coisa e me sinto preso . Eu não posso ir ao shopping, passo 

naquelas casas de doces, com aqueles bolos, meu Deus, como tenta, aí eu passo que nem olho. 

Faço que não enxergo . Não tenho direito a comer quase nada [...] não pode comer tudo [...] 

é nojento (DAMASCENO, 1996; SALES, 1998; SANTANA, 2000).  

Conforme se apresentam esses depoimentos, pode-se constatar que a doença envolve 

vários aspectos além do biológico, convergindo, assim, com o pensamento de Finkler (1994, 

p. 11) ao afirmar que: o bem-estar físico, o psicológico, o emocional e o espiritual passam 

pela auto-estima, e esta dá força e clarividência ao seres humanos para regular a sua vida de 

maneira a tomarem iniciativas que promovam o seu bem-estar e a evitar aquilo que pode 

destruí-los .  

Os relatos acima citados possibilitam-me a crença de que, na grande maioria, os 

portadores de diabetes assumem uma atitude de negação frente a doença, um mecanismo de 

proteção do ego diante da angústia de serem portadores de uma doença incurável, por isso, 

têm uma tendência a negar a doença e os meios objetivos para o controle. 

No entanto, por vezes, os clientes têm desejo de discutir seus problemas de caráter 

biopsicossocioculturais e até mesmo econômicos. Contudo, as instituições de saúde 

contribuem para uma prática assistencial fragmentada, às vezes impessoal, por parte de alguns 

profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, pois a dinâmica de funcionamento do 

serviço faz com que esses profissionais dispensem apenas o mínimo de tempo possível 
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estipulado para consulta, executando-a mecanicamente e atendendo apenas às queixas 

biológicas mais evidentes ou mais enfatizadas por eles.  

O efeito de tal fragmentação pode gerar grande impasse entre cliente/profissional e, 

com isso, o cliente evita o vínculo terapêutico com a equipe de saúde. Logo, esse 

comportamento de dimensão afetiva desfavorável associada à doença pode favorecer o 

posicionamento atitudinal negativo em relação ao tipo de atendimento recebido, 

possibilitando um possível descontrole metabólico, com hospitalizações freqüentes e, 

conseqüentemente, ameaça à vida. 

Desta forma, vale salientar que atitudes propiciam ao indivíduo a organização do 

comportamento nos componentes cognitivo, afetivo e conotativo, porque se supõe que a 

atitude contribui para a orientação de condutas, favorece a organização de argumentos, 

defende o eu, protegendo-o de situações ameaçadoras ou desagradáveis, e permite, ainda, a 

inferência de valores subjacentes em relação a objetos complexos. Essa atitude pode ser 

elaborada tanto pelas palavras como pelos gestos. Um gesto positivo ou negativo pode 

denotar uma imagem mental diante de um dado objeto social.   

Sendo assim, acredito que imagens negativas desenvolvidas por esses indivíduos 

sejam em decorrência das experiências conflituosas, limitações e discriminações sofridas por 

parte da sociedade que julga que o indivíduo portador de doença crônica é inválido, com 

reduzida capacidade de produção pelos freqüentes afastamentos do trabalho ou mesmo da 

sociedade.  

A discriminação pode ser vista em várias situações, a exemplo de portadores de 

diabetes que se automedicam em banheiros, muitas vezes sendo confundidos por 

toxicômanos. No âmbito do trabalho, muitos portadores de diabetes escondem sua condição 



 

SALES, Zenilda Nogueira 

25

por temerem a discriminação, a perda do emprego. E, ainda, vivem situações que limitam a 

escolha da profissão, a oferta de emprego (LIMA, 1989).  

Dessa forma, essa gama de conflitos internos e externos vivenciados pelos portadores 

de diabetes pode propiciar o desenvolvimento de mecanismos de defesa diante de situações 

ameaçadoras, gerando um modelo de adaptação entre organismo e meio ambiente. Também, a 

formação de atitudes em um processo dinâmico, capaz de favorecer, dificultar ou interromper 

as seqüências do comportamento humano, dependendo, porém, de múltiplos fatores, isto é, 

das características e da natureza da situação vivenciada. 

A esse respeito, Sontag (1984) argumenta que, enquanto a doença for vista como uma 

maldição, e considerada um destruidor invencível, e não simplesmente uma doença de fato, 

seus portadores, em sua maioria, se sentirão severamente discriminados.  

Ter uma doença incurável pode ser um escândalo capaz de pôr em risco a vida 

pessoal, profissional e emocional. Essas doenças, às vezes, provocam a não oportunidade de 

promoção, de emprego. Seus portadores tendem a ser extremamente melindrosos e reservados 

com relação à doença. Neste sentido, a título de ilustração, pode-se reportar ao depoimento de 

um portador de diabetes, o que prefere esconder a sua condição de ser doente por se sentir 

discriminado quando as pessoas sabem da sua situação de saúde, dizendo que: o problema 

maior para mim é essa série de limitações [...] no colégio, quase ninguém sabe que eu sou 

diabético, a não ser um dos meus professores. Não digo, para não me verem como uma pessoa 

doente. Senão todo mundo vai me ver como doente (DAMASCENO, 1996, p. 145).  

Compreender como os portadores de determinada doença falam e se comportam é 

como se estivéssemos reinterpretando o processo saúde-doença no contexto social, isto é, não 

deixa de ser uma reelaboração da doença, considerando tanto a saúde quanto a doença como 

um fenômeno social por excelência. Tais aspectos levam em consideração as diferenças 
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decorrentes do acesso às informações, o estilo de vida e as estratégias utilizadas pelo 

indivíduo diante da doença, bem como sua condição econômica para propiciar e manter a sua 

qualidade de vida.  

Daí, o processo saúde-doença deve ser observado tanto como de caráter biológico 

quanto social, uma vez que o indivíduo estabelece uma relação com a estrutura social em que 

vive, interage, segundo suas diferenças culturais, podendo ser visto sob três formas distintas. 

A primeira, pelo modo de pensar e pelo valor que lhe garante a coerência das atitudes e dos 

comportamentos sociais; a segunda, enquanto possuidor de um repertório armazenado ao 

longo de sua vida, propiciando-o lançar mão dele, nas diferentes formas de ancorar a 

experiência de ser doente segundo suas experiências no grupo de pertença; a terceira forma 

diz respeito às modalidades de externar a sua visão sobre a sociedade (MOREIRA, 1998).   

Pelo fato dos aspectos biopsicossocioculturais serem considerados na apreensão dos 

conteúdos representacionais, dos posicionamentos e comportamentos frente ao processo 

saúde/doença, em decorrência do papel social que a doença exerce na vida do indivíduo, os 

portadores de diabetes expressam os padrões e normas diante da doença de modo coerente 

com as atitudes sociais.  

Para Helman (1994, p. 103) o modelo médico vigente deixa claro que a grande 

maioria dos profissionais da saúde.  

Não inclui as dimensões sociais e psicológicas dos problemas de saúde, nem 
o contexto em que aparecem, o que determina o significado de enfermidade 
para o paciente e para aqueles que o rodeiam. Fatores como a personalidade, 
crença religiosa e status socioeconômico são freqüentemente considerados 
irrelevantes na realização do diagnóstico e na prescrição do tratamento, 
provocando mais uma evidência do dualismo mente-corpo.  
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Nesta perspectiva, a opinião de Helman corrobora com o pensamento de Collière 

(1999, p. 123) que argumenta que, o objeto da medicina é cada vez mais o corpo do portador 

de uma doença a identificar e depois erradicar, o corpo cuja mecânica deve ser reparado. É a 

doença que constitui objeto de investigação, de reparação erradicação, o sujeito que vive a 

doença torna-se um epinônimo .  

Embora se evidencie um crescente desenvolvimento das biotecnologias, o atendimento 

aos portadores de diabetes ainda é centrado na dimensão biológica da doença. Este aspecto 

fortalece a idéia de Colliére (1999) quando argumenta que a doença confere ao doente o seu 

estatuto e papel, relegando e apagando todos os outros estatutos que o mesmo possui, bem 

como todos os papéis ligados a esses estatutos . Salienta ainda que:  

os doentes perdem tudo aquilo em que se baseiam, habitualmente, as suas 
identidades: todos os estatutos sociais, conferidos pelo estado civil, 
profissão, pela pertença a diferentes grupos, para assumir a identidade da 
doença que invade todo o seu campo espacial, temporal e relacional [...] Há 
um processo acumulativo centrado na doença, que separa os cuidados do seu 
contexto de vida e os tornam muito mais alienados ou, pelo menos, 
dificilmente suportáveis a longo prazo (p. 114).   

Supõe-se que os papéis ligados aos estatutos evidenciados por Colliére envolvem a 

dimensão biológica, psicológica, social e econômica e que, além disso, um programa de 

educação em saúde não deve ser amplo e destinado a todos os pacientes. É preciso considerar 

as diferenças sociais para interagir com o saber preexistente dos indivíduos sobre sua 

condição de doente em que a saúde é dimensionada sob várias perspectivas, todas decorrentes 

da complexa interrelação entre aspectos biopsicossocioculturais da natureza humana. A 

assistência, regulada pelos modos institucionais de normas, rotinas e rituais, pode gerar uma 

indiferença para com o outro, caracterizado como um modo deficiente de cuidado 

(DAMASCENO, 1997; BURSZTYN e TURA, 2001; CAPRA, 2002).   
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Parto, então, da concepção de que antes de adotar qualquer tratamento para o portador 

de diabetes é necessário vê-lo como um ser ético, político, social e comunicativo, que tem 

desejos, sentimentos, emoções e que interage com diferentes visões de mundo, crenças, 

ideologias e atitudes, tanto no plano individual, quanto no coletivo, reelaborando informações 

e trocando experiências que poderão conduzir a mudanças de atitudes ou de condutas.   

O tipo de atitude do portador de uma doença frente a ela influenciará sua maneira de 

apreendê-la e de executar determinados tipos de cuidados, uma vez que essa atitude favorece 

a organização de comportamentos, ou seja, prepara-o para a ação. Assim, justifica-se a 

motivação para aprofundar, aqui, a representação social sobre o cuidado, elaborado pelo 

portador de diabetes, no âmbito da saúde.   

O estudo das representações sociais sobre o cuidado, construídas por portadores de 

diabetes, contempla a noção teórica introduzida na Psicologia Social por Moscovici 

(1961/1978), o qual salienta que uma representação social consiste numa preparação para a 

ação, um guia do comportamento e, sobretudo, uma representação remodela e reconstitui os 

elementos do meio, a partir de uma preparação e reconstrução, conectadas com o viver da 

pessoa que precisa de cuidado, considerando o que ela é, nos seus diferentes grupos de 

pertença, com estatutos e papéis sociais que fazem parte da sua vida e que muitas vezes são 

relegados por aqueles que cuidam.   

As representações sociais dizem respeito, primeiramente, à forma como os sujeitos 

sociais apreendem os acontecimentos cotidianos, os dados do ambiente, as informações que 

nele circulam, os sujeitos que os rodeiam, próximos ou não. Em suma, dizem respeito ao 

conhecimento espontâneo , ingênuo , pelo qual as ciências, de modo geral, tanto se 

interessam hoje em dia e ao qual se costuma chamar de conhecimento do senso comum ou, 

ainda, o pensamento natural, por oposição ao pensamento científico. Esse conhecimento 
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constitui-se a partir das experiências vivenciadas, informações, saberes, modelos de 

pensamento que são recebidos e transmitidos pela tradição, educação e comunicação social. 

Compreende em muitos aspectos um conhecimento socialmente elaborado e compartilhado 

em um determinado grupo social (MOSCOVICI, 1978).  

Conforme Santos, Novelino e Nascimento (2001), a representação social e a ação 

estão, consecutivamente, interconectadas numa interferência mútua, ou seja, tanto a ação pode 

reconfirmar ou resignificar os conteúdos da representação, quanto esta pode perpetuar ou 

remodelar as maneiras habituais de atuação do indivíduo.  

Para Joffe (1995), as representações emergem de experiências infantis ligadas às da 

vida adulta em constante desenvolvimento, por meio da interação com as imagens 

mediatizadas pelos meios de comunicação, lendas e histórias populares, como, por exemplo, 

no contexto histórico e transcultural, as representações da Aids encontram-se situadas em 

torno de uma idéia central (núcleo central) que tem a condição estrangeira como conteúdo 

principal. Seria o medo provocado pelo estranho e desconhecido o que motivaria as pessoas a 

produzirem representações sociais.   

Para a referida autora, o estranho provoca medo porque ameaça o sentido de ordem 

das pessoas e sua inserção de controle sobre o mundo. Ao ser representado, o objeto se torna 

mais familiar e menos ameaçador. A aids procura-se ancorar na representação histórica da 

praga. Tal elo histórico entre epidemias incuráveis e condição estrangeira são características 

das sociedades ocidentais, como estratégia defensiva de ordem projetiva diante da ameaça 

desintegradora do próprio eu ou do próprio grupo. A defesa seria colocar no outro a 

responsabilidade e a culpa pela doença, tornando-se isto a força propulsora para a formação 

das representações sociais de determinadas doenças.  
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Nesta perspectiva, por ocasião do nascimento, o indivíduo entra em um universo 

simbólico que lhe exige uma aquisição de normas, valores, crenças, padrões de 

comportamentos e representações preexistentes na sociedade. Entretanto, com o adoecimento, 

a pertença à categoria de doente por meio do diagnóstico possibilita conferir uma identidade 

 

diabética, cardíaca, hipertensa, aidética, dentre outras, que deve ser apreendida e reconhecida.  

Helman (1994) alude à condição de paciente, dizendo que:  

o paciente possui algum controle sobre a maneira através da qual ele 
demonstra a sua doença e a sua atitude em relação à mesma. Tanto a 
apresentação da doença quanto a reação dos outros à mesma são, em 
grande parte, determinadas por fatores socioculturais [...] os pacientes 
passam a ser considerados doentes ou deficientes, a família os amigos  
passam a tratá-los de maneira especial, incentivando-os a modificar a 
conduta ou hábitos alimentares, e a tomar determinadas precauções (p. 
107; 275).  

O fato de os indivíduos possuírem representações preexistentes e em razão dos 

aspectos sociais e culturais serem fortes indicativos que influenciam a apreensão dos 

fenômenos (no caso a diabetes), as dificuldades sentidas pelo doente, família, profissionais de 

saúde e tantas outras pessoas que os rodeiam podem criar um mecanismo de respostas aos 

manifestos de sinais e sintomas da doença sentenciando ou condenando o portador da doença 

a um refúgio da própria doença.  

Apesar de tais colocações sobre a condição de ser paciente, entende-se que, mesmo 

sendo tratados de maneira especial, é possível olhar essas pessoas de maneira não 

dicotomizada, como indivíduo e sociedade, pois, embora a prática assistencial ainda esteja 

centrada no modelo biomédico, várias pesquisadoras, dentre as quais Gonzalez (1995); 

Damasceno (1996); Zanetti (1996); Silva (1996); Sabóia (1997); Almeida; Haddad; Takahashi 

(1997); Trevizan; Lenadrdt; Jouclas (1998); Sales (1998); Santana (2000); Santos (2001); 
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Silva (2002) e outros têm-se preocupado em estudar não somente os aspectos 

epidemiológicos, fisiopatológicos, terapêuticos, de uma determinada doença, mas também, a 

assistência à pessoa portadora de doença. Logo, a assistência centra-se no ser humano, 

vivendo e convivendo com uma doença de natureza crônica, possuidora de várias 

significações e que necessita de um cuidado diferenciado que vise não apenas ao aspecto 

biológico, mas também ao contexto psicossociocultural desse indivíduo.  

Tais estudos têm propiciado um repensar sobre uma nova abordagem do cuidado, 

possibilitando a esse indivíduo ser e estar no mundo, apesar das discriminações, limitações, 

culpas, medos, angústias, conflitos, ansiedade, revolta, perda da auto-estima e de outros 

sentimentos que vão alterar a química do corpo e ampliar os riscos de desequilíbrio 

biopsicossociais.   

Esse repensar conduz a um enfrentamento da não individualização do cuidado, que, 

talvez ocorra, por parte de alguns profissionais de saúde, ou até, quem sabe, pela filosofia da 

instituição, que não disponibiliza espaço-tempo, porquanto a preocupação dos serviços de 

saúde está muito mais voltada à quantidade em detrimento da qualidade do atendimento. 

Talvez ainda, este fato ocorra por falta de uma política pública voltada para os aspectos, 

psicológicos, sociais e culturais que envolvem o processo saúde-doença, vindo a dificultar o 

estabelecimento de sentimentos de empatia, simpatia e solicitude na assistência prestada, 

podendo gerar atos mecânicos, impessoais e, até mesmo, estereotipados.  

É pertinente destacar que alguns serviços de assistência ao portador de diabetes 

adotam o modelo do autocuidado em que a responsabilidade pela identificação de sinais e 

sintomas, controle da doença, dieta, exercício físico, uso de hipoglicemiantes orais e/ou 

injetável, tomada de decisões sobre saúde-doença, são compartilhados entre clientes e 
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profissionais de saúde (PEIXOTO, 1995). Entretanto, na maioria das instituições de saúde, 

essa assistência é desenvolvida de forma mecânica, tecnicista. 

No pensamento de Colliére (1999), a pobreza de conteúdo dos profissionais da área de 

saúde que centram a sua prática quase que exclusivamente na patologia e na técnica, não pode 

contribuir para uma outra forma de agir em relação à situação e criar laços de significância 

entre os hábitos de vida do cliente. 

Apesar da afirmação da referida autora, percebe-se hoje que, com o advento da 

reforma curricular nos cursos de graduação da área de saúde, em especial na Enfermagem, 

têm-se repensado sobre o atendimento na área da saúde; um atendimento voltado para o 

sujeito em sua totalidade (biopsicossociocultural), no intuito de tornar exeqüíveis as 

intervenções acerca das mudanças de condutas/comportamentos.  

Pode-se pensar que seja essa transformação um impulso para melhoria do preparo 

profissional, a partir da inquietação de muitos estudiosos, frente ao velho paradigma 

cartesiano que, por vezes, não responde aos anseios da ciência moderna. Esta tomou 

consciência de que todas as teorias científicas são aproximações da verdadeira natureza da 

realidade, e que cada teoria é válida em relação ao que é percebido pelo sentido ou pela 

consciência (CAPRA, 2002). 

Por sua vez, Bursztyn e Tura (2001) salientam a importância de conhecermos às 

condições de vida o sujeito em sua totalidade de processos intelectuais, emocionais, afetivos e 

culturais para tornar possível maior efetividade nas intervenções acerca das mudanças de 

condutas.  

Nesse sentido, parece que há necessidade de entender os aspectos psicossociais 

associados às doenças, a partir da percepção e interpretação da sintomatologia paralelamente à 
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construção social, para que se possa oferecer uma prática equacionada, articulada com o 

contexto sociocultural do indivíduo, e com o comportamento dos profissionais sobre o 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e controle da doença. 

Por outro lado, para que essas práticas proporcionem a esses indivíduos um controle 

da doença que, conseqüentemente, possibilite-os gozar de uma qualidade de vida razoável, é 

preciso que os profissionais conheçam os fatores determinantes no processo saúde-doença de 

cada indivíduo, destacando-se os sistemas socioculturais e suas atitudes sociais. 

Nas últimas décadas, estes aspectos têm sido o foco para muitos profissionais da área 

de saúde, seja na assistência, no ensino ou na pesquisa.  

Nesta temática dentre muitos estudiosos internacionais e nacionais, salientam-se os 

trabalhos de Zderad; Pterson (1979), destacando O Cuidado numa Visão Humanística ; 

Watsom (1979) realizando estudos na vertente Transpessoal do Cuidado ; o Grupo de 

Cuidado da Universidad Nacional de Colômbia (1998), que estuda o cuidado numa 

perspectiva humana, moral, interpessoal e terapêutico; Leininger (1991), construindo O 

conceito de cuidado numa abordagem transcultural ; Peplau (1993), pesquisando As 

Relações Interpessoais do Cuidado ; Colliére (1999), com a sua obra Promover a Vida ; 

Remen, (1992), com o seu livro O Paciente como Ser Humano , no qual ele teve a 

preocupação em estudar as dimensões da pessoa, como sentimentos, crenças, valores e 

aspirações, para que se possa atuar de maneira mais eficiente no oferecimento de cuidados 

com a saúde.  

Em nosso meio, destaca-se a pesquisadora brasileira Vera Waldow, que muito tem 

contribuído para reflexões sobre a arte do cuidado. Para ela, o cuidado consiste no respeito à 

dignidade humana, na sensibilidade para com o sofrimento e na ajuda para superá-lo, para 

enfrentá-lo e para aceitar o inevitável (WALDOW, 1999, p. 14).  
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Convém ressaltar que o resgate do cuidado ao portador de diabetes não é uma rejeição 

aos aspectos técnico-científicos, mas sim, a busca do cuidado baseado na tradição, na 

historicidade da experiência individual social, pois, com ênfase, tanto a vida individual quanto 

a vida coletiva são feitas de representações sociais e, seus componentes são constituídos a 

partir dos sistemas de normas e valores utilizados pelos indivíduos, sendo estas representações 

influenciadas pela história, contexto social e ideologia que os cercam (MOREIRA; SOUSA 

FILHO, 2001; MACIEL; MOREIRA; GONTIÉS, 2001).  

Por vezes, esses indicadores somaram-se à minha experiência adquirida junto ao 

cliente portador de diabetes, tanto no contexto das atividades assistenciais de ensino e 

extensão quanto no conhecimento obtido durante o desenvolvimento da dissertação do 

mestrado, de onde emergiu um saber que transcende aos dos compêndios de clínica médica e 

de enfermagem e das políticas públicas de saúde. 

Na apreensão das falas dos portadores de diabetes, considerou-se um conhecimento do 

senso comum atribuído às vivências com a doença, e que devem ser consideradas à medida 

que se presta assistência a esses indivíduos, por esses conhecimentos pressuporem a 

necessidade de um cuidado individual ou diferenciado daquele que é prestado pelos 

profissionais de saúde.   

É importante frisar que o mesmo objeto de estudo poderia ser desenvolvido a partir da 

Fenomenologia, da Hermenêutica, de uma das Teorias de Enfermagem, assim como tantas 

outras linhas filosóficas, em que diversos autores, de áreas e ideologias diferentes, podem 

contribuir para teorizar um mesmo objeto. Mas, o interesse nesse momento é estudar as 

inquietações, tomando como fio condutor para este estudo a construção do conhecimento 

social do senso comum sobre o cuidado, segundo os portadores de diabetes, fruto das 

interações entre os portadores (sujeitos do estudo) e o ambiente (o mundo) em contrapartida 
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com o conhecimento científico, subsidiado na Teoria das Representações Sociais (TRS), 

elaborada por Moscovici, em 1961 e introduzida no Brasil na década de 1980.  

A teoria em referência, já utilizada em estudos diversos no campo da saúde, orienta-se 

para as representações sociais e coloca seus investigadores no cruzamento do social com o 

psicológico. Dentre muitos estudos, observa-se um destaque para o processo saúde-doença em 

determinado grupo. Permite, assim, uma aproximação do objeto representado com a realidade 

social na qual se encontra inserido, ou seja, nos grupos sociais, conhecendo como os 

indivíduos pensam, reelaboram e dão significado à sua realidade social. 

As representações sociais, como produto da atividade humana, são elaboradas a partir 

da interação sujeito/objeto social, sobre a qual os indivíduos constroem uma realidade. 

Acredito que a TRS reúne condições para atender aos interesses deste estudo, por traduzir as 

interações entre os sujeitos sociais e sua realidade social, e por serem as representações 

sociais fenômenos mais difusos, mais móveis. Sempre em transformação, elas correspondem, 

portanto, à modalidade de pensamento prático, sendo orientadas para a comunicação, a 

compreensão e o domínio da realidade social. 

Estudar o cuidado do ponto de vista de portadores de determinadas doenças, neste 

estudo, com o diabetes, permite conhecer sua inserção social, suas elaborações e partilhas, 

contemplando formas de comportamentos que dimensionam práticas diárias de saúde. Elas 

podem ser representadas por características holomórficas entendidas como aspectos relevantes 

de um grupo social, presentes em um sistema de comunicação individualmente representado e 

compartilhado (WAGNER, 1998). 

Levando em conta que esses indivíduos vivem experiências e até mesmo desenvolvem 

comportamentos e hábitos diários, diante do processo saúde-doença, a TRS consolida o meu 

interesse pelo seu poder avaliativo, explicativo de uma dada realidade, e pelo seu importante 
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papel na validação de cuidados suscitados pelos portadores de diabetes. Tais sujeitos sociais 

constroem as representações a partir do seu mundo (realidade social), sobre a sua doença e 

sobre a posição que eles ocupam no grupo social ao qual pertencem. Isso implica conhecer 

como as representações sociais sobre o cuidado são elaboradas socialmente e partilhadas por 

esses indivíduos, considerando-se a sua difusão, que faz oposição ou favorece uma nova 

prática profissional do cuidado ao portador de diabetes. 

Pelo caráter peculiar que a TRS desempenha sobre o processo saúde-doença, com a 

apreensão de aspectos psicossociais relacionados à saúde e à doença, permite que os 

profissionais de saúde tomem conhecimento sobre o impacto das representações sociais nas 

práticas sobre o cuidado, possibilitando, dessa forma, a compreensão dos comportamentos e 

das comunicações entre os indivíduos envolvidos e os profissionais que os assistem 

(MOREIRA, 1998).  

Seguindo essa linha de raciocínio, para que se possa fazer algumas previsões sobre a 

prática do cuidado, atributo principal na prática dos profissionais de saúde, é preciso conhecer 

o sentido que o indivíduo atribui aos processos saúde-doença, pois, segundo Arruda (2000), é 

importante conhecer o sentido que o sujeito atribui ao cuidado no dimensionamento da prática 

profissional.   

Nessa perspectiva, acredita-se que a prática do cuidado (em meu cotidiano) voltada 

para o portador de diabetes está incompleta, tendo em vista que não se conhece a concepção, 

os valores e a relação de sentido atribuído por esses indivíduos a essa prática, pois a 

especificidade de um dado grupo social dentro de uma determinada situação depende de um 

sistema de normas e representações preexistentes à situação (DOISE, 1993).  

Campos (2001, p. 116), por sua vez, argumenta:  
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Cada grupo constrói assim um significado partilhado acerca de uma dada 
situação e esse significado é relativamente adaptável ao contexto imediato, 
mas, ao mesmo tempo, suficientemente estável para não permitir que o 
significado atribuído à situação sofra alterações importantes, em frente à 
menor variação contextual.  

Como cada grupo social constrói as suas próprias representações a partir do contexto 

social do qual faz parte e das comunicações entre os indivíduos, no meu entendimento a 

forma encontrada para confirmar ou refutar a necessidade de um cuidado diferenciado parte 

da apreensão do conhecimento do senso comum que os portadores de diabetes possuem sobre 

o cuidado, tendo em vista que, enquanto pessoas singulares, detentoras de várias pertenças, 

das quais uma delas é apontada para o grupo social em que estão inseridas - sejam grupo de 

portadores de diabetes - cabe-lhes a aquisição de conhecimento sobre o dado objeto social.  

Advém esse conhecimento do processo de comunicação e interação social em que as 

trocas favorecem a elaboração das representações sociais e da comunicação entre os 

indivíduos, até as formas de agir e a construção de uma realidade comum a todos.  

Ademais, esta construção social contribui substancialmente para o aprimoramento dos 

profissionais de saúde sobre o fenômeno do cuidado, entendido como algo que é percebido 

pelos sentidos, pela consciência, e que nos permite a modificação, seja de natureza moral ou 

social. Para tanto, a TRS é um importante instrumento de estudo das práticas profissionais, à 

medida que abre a possibilidade de identificar e analisar fatores simbólicos imbricados, que 

contribuem para a formação de atitudes (CAMPOS, 2001).  

A apreensão do conhecimento por parte dos profissionais de saúde sobre as 

representações sociais do cuidado, pautadas no conhecimento do senso comum daqueles que 

esses profissionais assistem, pode facilitar o planejamento de um cuidado menos mecânico, 

automatizado, normatizado, averiguando ao mesmo tempo como essas representações são 
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experienciadas individualmente, e como estes sujeitos sociais compreendem e vivenciam o 

seu próprio cuidado. 

O conhecimento sobre o cuidado apreendido via representações dos portadores de 

diabetes permitirá aos profissionais de saúde que cuida dessa clientela compreender as idéias, 

crenças, valores, comportamentos, imagens, e atitudes, enfim, suas práticas para gerir seu 

próprio cuidado. 

Nessas circunstâncias, a análise das representações sociais sobre o cuidado na visão de 

mundo dos portadores de diabetes será extremamente válida para as áreas de ensino, da 

pesquisa, da extensão e da assistência a essa clientela, pois possibilitará a reconstrução das 

noções circulantes acerca do cuidado, e de modo compartilhado de condutas em relação ao 

mesmo, caracterizando os saberes e práticas do grupo, o que favorecerá a relação entre os 

sujeitos (cliente, estudante e profissionais da ciência da saúde). 

Pelo fato de o indivíduo ser considerado um ser social, inserido em um contexto 

sociocultural, e é possuidor de um repertório sociocognitivo ao ser acionado, lança mão do 

referido repertório para representar o objeto de representação. Tais representações podem ser 

apreendidas tanto pela dimensão afetiva quanto cognitiva, que são veiculadas e processadas 

no seu cotidiano, dando sentido, e oportunidade ao sujeito social de lançar mão das suas 

pertenças sociais. Assim sendo, questiono-me: 

Qual a representação social dos portadores de diabetes sobre os cuidados recebidos na 

instituição de saúde onde é atendido? Quais as aproximações dos cuidados recebidos com o 

desejado?   

Para responder a tais questões, tracei como objetivos: 
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Apreender as representações sociais sobre os cuidados prestados aos 

portadores de diabetes, na Unidade Básica de Saúde; 

 
verificar até que ponto os cuidados prestados aos portadores de diabetes são 

os desejados por eles; 

 

analisar a relevância das representações sociais sobre os cuidados prestados e 

o desejado com o objetivo de, posteriormente, articular com a prática 

profissional dos prestadores do cuidado.  

Embora seja do conhecimento de muitos profissionais de saúde a múltipla prática 

organizacional do atendimento ao portador de diabetes, existem as influências do contexto 

sociocultural, como lugar de destaque para a elaboração das representações sociais, tanto nos 

saberes leigos (senso comum) como dos profissionais. Bursztyn; Tura (2001, p. 94-95) 

argumentam que esses saberes podem até ser inadequados ou distorcidos, mas é a partir deles 

que qualquer nova informação será decodificada e apreendida pelo indivíduo que, num 

processo ativo, as reconstrói, ou deles se apropriam .  

1.2  A DOENÇA E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

A história das representações da doença foi sempre pautada pela inter-relação entre 

os seres humanos e o ecossistema. Elementos naturais e sobrenaturais fazem parte dessas 

representações desde a pré-história, dando sentido e impregnando a cultura, os valores e as 

crenças dos povos.  

Esta impregnação, absorvida pela humanidade, é expressa através do sentimento de 

culpa, medo, vergonha, castigo, superstição, mistério, que sempre envolvem personalidades 

da terra, do ar, do fogo, dentre outras. A doença era vista como influência de entidades 

sobrenaturais externas, concebida como castigo sobrenatural, uma possessão demoníaca, 

transgressão individual ou coletiva, crime praticado por ancestrais, ou mesmo como alerta de 
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Deus para determinado lapso ou comportamento. A doença vista como castigo, produzia a 

idéia de que a enfermidade, da qual o indivíduo foi acometido, era justa e adequada para a 

remissão das suas transgressões (HELMAN, 1994; SONTAG, 1985; SEVALHO, 1993). 

Outros determinantes da doença, também são compreendidos por Sevalho (1993, p. 

353) como:  

[...] maldições ou castigos divinos, ainda hoje revestem as representações da 
saúde e da doença. O medo a culpabilidade sempre participaram da relação 
do ser humano com a doença, conformando permanências culturais. Estes 
aspectos resistem entre crenças ainda existentes que resultam na pureza com 
uma ligação religiosa permanente ao primitivo e um isolamento dos 
costumes atuais mesclados na cultura geral de nosso tempo.   

Remontando à história, várias doenças são intensamente carregadas de metáforas 

desde tempos imemoriais, e se arrastam até os dias atuais, a exemplo dos portadores de 

epilepsia e da loucura, que eram tidos como pessoas possuídas por entidades malignas ou 

benignas, doença do contágio. À tuberculose era conferida a doença da paixão, ladra de vidas; 

a hanseníase seriam os feridos por Deus, a sífilis, com o seu caráter venéreo na metade do 

século XX, e a presente epidemia da Aids, como doença ameaçadora e estigmatizante, peso 

do pecado e castigo pela transgressão sexual. O câncer desempenha o papel de enfermidade 

cruel e frustrante, doença dos derrotados, dos introvertidos, dos reprimidos (SONTAG, 1985; 

SEVALHO, 1993; MOREIRA, 1998; MIRANDA, 1999).  

Apesar dos diferentes estágios de desenvolvimento da medicina, durante todos esses 

séculos, as doenças consideradas estigmatizantes trazem no seu bojo concepções de ordem 

religiosa, filosófica e cultural, representações que perduram de maneira sólida em diversas 

culturas, isso porque os seres humanos interagem com a sociedade que os cercam, partilham 

os seus ideais, seus significados e significações, anseios, temores, resistência à mudança, 

modelos organizacionais e mecanismo de vida.  

Para Sontag (1989, p. 18-19)  

As roupagens metafóricas deformam a experiência do paciente e têm 
conseqüências bem reais: elas inibem, impedindo de procurar tratamento 
bem cedo e de se esforçar mais no sentido de receber um tratamento 
competente [...] as metáforas e os mitos podem matar; fazer com que as 
pessoas tenham medo irracional de métodos eficientes [...] e estimular a 
crença em tratamento absolutamente inútil. 
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    Mesmo com a difusão de informações científicas que refuta determinados estereótipos, 

a riqueza das representações das doenças em razão dos aspectos culturais dos povos aponta 

para a eficácia das funções psicológicas da crença.  

As metáforas inspiradas em relação às doenças, tanto no passado remoto quanto no 

presente, faz com se apropriem do discurso de Sourinia (1985), quando diz que a doença não 

tem existência em si, é uma entidade abstrata que o homem nomeou e lhe atribuiu uma 

história a partir da sintomatologia apresentada pelo indivíduo. Assim, são agrupados sintomas 

e sinais observados e a este conjunto aplica-se um rótulo chamado diagnóstico, do qual 

decorre o tratamento, como objetivo primordial, agindo sobre os sintomas e se possível sobre 

a causa. Tais operações respondem aos anseios permanentes do homem, que constantemente 

busca um universo mistério: nomear, clarificar, simplificar para organizar.  

Le Goff (1985); Herzlich (1992) salientam que a doença pertence não só à história 

superficial dos programas científicos e tecnológicos, mas também à profunda história dos 

saberes e das práticas ligadas às estruturas sociais institucionais e às representações. Contudo, 

a doença, por ser um evento que modifica, às vezes se torna irremediável. Nossa inserção 

social e o equilíbrio coletivo são sempre engendrados de discurso, interpretação complexa e 

contínua da sociedade.    

Dentre tantas outras doenças estigmatizantes, consideradas como castigo, doença do 

contágio, identidade deteriorada, o diabetes também é uma doença que suscita metáforas, 

estigma, e carrega consigo várias representações sociais, dentre essas a concepção de doença 

do açúcar no sangue, doença maldita, silenciosa que, se não controlada, um exército de 

doenças oportunistas normalmente, consideradas complicações, ataca o organismo, cuja 

integridade e vigor foram abalados por anomalias no metabolismo dos carboidratos, dos 

lipídios e das proteínas, que conseqüentemente descontrolam a glicose no sangue, levando à 
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disfunção e à falência dos órgãos. O diabetes é uma síndrome de etiologia múltipla ou 

heterogênica, caracterizada por elevação do nível de glicose no sangue, resultante de 

deficiências, absoluta ou relativa, de um dos hormônios produzido pelo pâncreas.   

Sendo uma doença crônica degenerativa que ocorre em proporções endêmicas em todo 

o mundo, considerada na atualidade pela Organização Mundial de Saúde (OMS) um dos 

principais problemas de saúde pública, haja vista o alto índice de pessoas portadoras de 

diabetes, alcançando expressivo significado como causa de doença e morte em todos os 

países. O diabetes atinge homens, mulheres, crianças e adultos, sem distinção de raça, credo, 

situação socioeconômica e cultural (BRASIL, 2001). 

Por ser considerada como uma doença de caráter endêmico denota-se que seus 

portadores podem ser produtores de representações que dão sentido às suas experiências de 

vida com e no mundo, compartilhando atitudes, crenças, valores e informações entre esses 

sujeitos a partir das diferentes classes sociais e nas diversas modalidades de comunicação. 

Estima-se que no Brasil existem cerca de oito milhões de pessoas portadoras de 

diabetes, embora 50% desse total desconheçam sua condição de portador da doença. Destes 

casos, 90% são de diabetes tipo 2; 5 a 10%, do tipo 1; 2% correspondem a outros tipos de 

diabetes associados a outras condições; enquanto 2 a 5% têm ocorrência em gestantes. 

(BRASIL, 2001).  

De acordo com a forma como se apresenta, o diabetes tem a seguinte classificação: 

diabetes tipo 1; diabetes tipo 2 e diabetes gestacional.  

No diabetes tipo 1, também conhecido como diabetes juvenil, o indivíduo necessita de 

uma ou mais aplicações diárias de injeções subcutâneas de insulina  exógena. A doença é 

caracterizada por um início repentino, tempestuoso, exigindo na maioria dos casos 
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atendimento médico de urgência e hospitalização. Ocorre especialmente na infância e na 

adolescência, podendo, entretanto, acometer outros grupos etários. Acredita-se que tais 

distúrbios resultem da destruição das células beta das ilhotas de Langerhans, situadas no 

pâncreas, órgão que produz a insulina.  

No diabetes tipo 2, o diagnóstico geralmente ocorre após os 40 anos de idade e a 

obesidade está sempre presente. O indivíduo não necessariamente depende de aplicações 

subcutâneas de insulina exógena para o controle glicêmicos, às vezes o controle pode ser feito 

com uso de hipoglicemiantes orais, dieta e exercícios físicos, exceto ocasionalmente, nas 

situações de estresse, em que é preciso fazer uso de aplicações subcutâneas de insulina para se 

conseguir normalizar os níveis glicêmicos (BRASIL, 2001).  

O diabetes gestacional é uma condição transitória, diagnosticada durante a gravidez, 

que pode levar à morbi-mortalidade materna e fetal. As modificações hormonais ocorrentes 

durante a gestação criam condições favoráveis à intolerância à glicose. Após a gravidez, na 

maioria dos casos há um retorno à normalidade da taxa de glicose no sangue. Entretanto, 

permanece o risco de a mulher no futuro desenvolver a doença.  

Ainda dentro da classificação clínica de diabetes, são definidos dois grupos que têm 

tolerância normal à glicose, mas que apresentam risco comprovado, estatisticamente, para 

desenvolver a doença no futuro. O primeiro grupo dessa classificação é caracterizado pela 

anormalidade prévia da tolerância à glicose em indivíduos que apresentam curva glicêmica do 

tipo diabético, ou com intolerância à glicose durante a gravidez, períodos de obesidade, 

situações que favorecem ao estresse físico ou emocional; o segundo grupo é devido à 

anormalidade potencial da tolerância à glicose - refere-se aos indivíduos que nunca 

demonstraram intolerância à glicose, mas que apresentam grande potencial para desenvolver a 

doença (BRASIL, 2001). 
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Dentre esses grupos incluem-se aqueles com parentes próximos portadores de 

diabetes, obesidade, mulheres com antecedentes obstétricos de fetos macrossômicos, defeitos 

congênitos e/ou morte perinatal inexplicável, além de presença de anticorpos circulantes 

contra as células pancreáticas produtoras de insulina (FRANCO, 1998).  

Alguns trabalhos têm sugerido a inclusão de um subgrupo denominado de diabetes 

associado à desnutrição, sendo alta a prevalência desta patologia nos países em 

desenvolvimento.  

Nas diversas formas de classificação de diabetes tipo 1, 2, gestacional, dentre outros, 

todos seus portadores estão incluídos num grupo de pertença que provavelmente produzem 

individualmente, mas, compartilham coletivamente as mesmas representações sociais sobre a 

doença, mesmo que a aquisição desse conhecimento seja adquirida a partir dos mais variados 

meios de comunicação e diferentes contextos sociais. Essas representações contribuem para 

os processos de formação de condutas, de orientação e das comunicações sociais.  

Como salienta Moscovici (1978, p. 26)  

As representações se mostram como um conjunto de preposições, reações e 
avaliações que dizem respeito a determinados pontos, emitidas aqui e ali, no 
discurso de uma pesquisa de opinião ou de uma conversação, pelo coro 
coletivo de que cada um faz parte, queira ou não[...] essas preposições, 
reações ou avaliações estão organizadas de maneira muito diversa segundo 
as classes sociais, as culturas ou os grupos.    

O diabetes mellitus é considerado uma das doenças crônicas que mais acometem o 

homem moderno nas últimas décadas, crescendo sua importância em decorrência de vários 

fatores: maior taxa de urbanização; aumento da expectativa de vida; industrialização; 

sedentarismo; atitudes estressantes; obesidade e dietas hipercalóricas, dentre outras 

características da vida moderna. Para Sontag (1989, p.31) cada vez mais, procura-se 
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estabelecer ligações entre órgãos vitais, ou aparelhos, e práticas específicas que as pessoas são 

aconselhadas a abandonar para evitar a doença .   

Entretanto, a clínica médica reconhece que o diabetes na sua grande maioria tem como 

causa o fator hereditário, seus portadores e familiares temem o diagnóstico pelo modo 

mistificador, despertando pavor, um cenário de novas expectativas. Por muitas vezes, o 

diagnóstico pode atuar como exacerbador de conflitos, agente de desequilíbrio da homeostase 

e até como desorganizador da estrutura familiar, pois essas famílias vivem verdadeiros dramas 

emocionais, cada um a seu modo. As reações emocionais dos portadores e de seus familiares 

de doença crônico-degenerativa, como culpa, medo, raiva, incertezas, dentre outros 

sentimentos, são tão relevantes quanto os dados fisiopatológicos para a compreensão da 

doença e da adesão ao tratamento.   

Devido aos inúmeros floreios metafóricos que convertem as doenças crônico-

degenerativas e as doenças incuráveis na mesma significação de maldição, a experiência de 

tê-las é vivenciada por muitos como sentimento penoso de humilhação, que deve ser 

escondido, e também como injustiça, uma deslealdade do próprio corpo, punição divina. Por 

que eu? Ou por que meu filho? exclama o portador ou seus responsáveis com amargura 

(SONTAG, 1989). 

    As respostas psicológicas ou estratégias de manejo do indivíduo ou familiares ao 

confrontar com um fator estressante (a doença incurável) variam desde o choque inicial até a 

tentativa de lidar com a situação. A doença às vezes pode ser percebida por um período de 

transtorno psicológico durante o qual a pessoa ou familiares sentem-se incapazes de enfrentar 

(HELMAN, 1994).   

   Sentimentos negativos, de rejeição, de incapacidade, impotência, podem causar 

irresponsabilidade na adesão ao tratamento por parte do individuo acometido pela doença, 
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tornando necessário a participação de alguém da família como responsável pelo cuidado 

domiciliar. Não raro, o familiar assume atividades complexas e difíceis, mesmo sem estar 

preparado, e por isso sente-se inseguro e temeroso em relação ao futuro da pessoa. O senso de 

responsabilidade consigo, ou com o outro, aumenta a resposta física ao estresse, e 

conseqüentemente a dificuldade em lidar com a doença e/ou o fracasso na adaptação ao novo 

estilo de vida.   

Em contrapartida, o modelo de intervenções vigente induz à segmentação dos sujeitos 

e a aderir às ações de prevenção e tratamento sem considerar as diferentes representações 

acerca do mesmo objeto. Ou seja, sua capacidade de apreensão de ação, sua interação com 

diferentes grupos num contexto dinâmico e ativo em que se origina a comunicação social e 

conduta dos indivíduos (BURSZTYN; TURA, 2001).  

Por sua vez Capra (2002, p. 131) argumenta:  

em virtude de suas dificuldades em lidar com doenças degenerativas dentro 
da estrutura conceitual biomédica, os médicos, em vez de ampliarem essa 
estrutura, parecem freqüentemente resignados à aceitação dessas doenças 
como conseqüências inevitáveis do desgaste geral, para o qual não existe 
cura [...] os médicos tratam as doenças mas não estão interessados nos 
pacientes.  

Obedecendo ao modelo cartesiano, ainda, nos deparamos com muitos profissionais de 

saúde que se limitam a compreender os mecanismos biológicos das várias partes do corpo, 

sem estarem interessados nas relações, inter-relações e acontecimentos da vida cotidiana dos 

portadores de determinada doença, que se constituem diversificadas visões de mundo. 

Ao falar das diferentes representações e relações sociais, presumo que o sentido 

atribuído a um dado objeto não é igual e nem tão pouco construído de forma isolada. Nesta 

ordem de idéias, a lógica que a rege nos faz crer como o diabetes tem uma alta prevalência em 
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todo o mundo. E esse grupo social específico constrói e expressa significados e significações 

que marcam as condições de percepções e de decodificação da doença. 

Para Madeira (2001, p.134)  

É na prática e pela prática que este processo se opera; é na prática e pela 
prática que o homem se faz e se expressa na relação com o outro. [...]. Neste 
movimento, a partir das informações de diversas ordens, o sujeito apropria-se 
do objeto, atribuindo-lhe sentido, num processo contínuo e sutil de 
reconstrução os faz e refaz.   

Esta argumentação permite associar a Teoria das Representações Sociais ao 

dinamismo da doença, conforme dados oficiais do Ministério da Saúde em 1990 ao realizar o 

Censo Nacional de Diabetes em nove capitais das cinco macro-regiões do país, onde foi 

detectada a prevalência global da doença, estimada em torno de 7,6% entre indivíduos na 

faixa etária de 30 a 69 anos, acrescida de mais 7,1% de intolerância à glicose (BRASIL, 

2001).  

Alguns estudos isolados voltados para a prevalência de diabetes no Brasil, merecem 

destaque: Lessa (1982), em Salvador-BA, detectou uma prevalência de 2,2% em indivíduos 

com faixa etária de quinze ou mais anos de idade; Achutti e Medeiros (1985), no Rio Grande 

do Sul, estimaram uma prevalência de 2,6% para uma população de vinte a setenta e quatro 

anos; Lebrão et al. (1991) relatam em 1,1% a prevalência para todas as faixas etárias na 

cidade de Botucatu-SP. Apud FRANCO (1998). Em uma pesquisa de campo realizada por 

Sales et al. (1995) no município de Jequié-BA, em uma população de 1.000 habitantes, foram 

identificados 10,6% de indivíduos portadores de diabetes e 7,9% de pessoas com alterações na 

taxa de glicemia plasmática, com uma prevalência acima do que foi encontrado na capital do 

Estado pelo Censo Nacional de Diabetes em 1990. 
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A prevalência de diabetes vem aumentando gradativamente em todos os continentes, 

podendo se caracterizada uma epidemia cuja projeção para o ano de 2025 é de que 300 

milhões de pessoas apresentem a doença (MILECH, 1998). Tal afirmação permite imaginar 

que essa doença é possuidora de atributos intrinsecamente recheados de representações sociais 

ligadas às dimensões psicológicas culturais e sociais, e seus portadores utilizam informações 

veiculadas na mídia sobre sua doença, e também experiências próprias guardadas, as quais são 

acionadas sempre que preciso.  

    Quanto à incidência de diabetes tipo 1, conforme as variações geográficas 

encontradas, está assim distribuída: Japão, em torno de 1,7%; Coréia e México, 0,6%; 

Finlândia, 35,3%; EUA, 28,8%; e, Brasil, 7,8% por 100.000 indivíduos com menos de 20 

anos. Os dados brasileiros referentes às cidades paulistas integram um grupo intermediário de 

incidência, sendo semelhantes aos coeficientes da Austrália, França, Grécia, Hungria e 

Polônia (FRANCO, 1998; BRASIL, 2001).   

Como doença crônica, o diabetes mellitus é considerado a quarta causa básica de 

morte no Brasil e os portadores dessa doença têm duas vezes mais chance de virem a 

desenvolver problemas cardiovasculares e dezessete vezes problemas renais, isso quando 

comparados com os não portadores de diabetes (BRASIL, 2000).  

Com a crescente prevalência e gravidade das complicações, o diabetes vem-se 

tornando uma das principais causas de hospitalização no Brasil, o que significa alto custo 

financeiro. A isso se soma o despreparo do sistema de saúde para o atendimento a essa 

clientela e as dificuldades de aprimoramento técnico-científico de uma parcela dos 

profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento, gerando acúmulo de clientes em alguns 

serviços. Conseqüentemente, mutiplica-se a ineficácia do tratamento, com aumento do 
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número de internações, cirurgias de amputações, procedimentos dialíticos e de laserterapia, 

onerando, significativamente, o orçamento do sistema de saúde (FRAIGE FILHO, 1999).   

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (1999), o Centro Internacional de 

Diabetes de Minneapolis, nos EUA, considera que cada dólar investido em atividades 

preventivas de educação e controle metabólico do cliente portador de diabetes resultaria em 

uma economia estimada de seis dólares nos gastos gerais com atendimento curativo na rede 

básica de saúde e retardaria o surgimento complicações, aposentadoria por invalidez e morte 

precoce.    

Em relação à detecção precoce e prevenção do surgimento da doença, muito tem sido 

o esforço de alguns pesquisadores, dentre eles Fraige Filho (1999); Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2000); Franse et al. (2001); Sales et al. (2001), em estudo realizado nos meses de 

novembro de 2000 a junho de 2001, no Hospital Universitário da Universidade Federal do 

Ceará, sob a coordenação de Damasceno, a pesquisa mostrou que dos 285 sujeitos, 39,6% 

foram considerados de alto risco para desenvolver a doença.   

Tais estudos têm o mérito de preencher parcialmente lacunas de informação nesta área, 

além de estimular nos indivíduos suscetíveis ao aparecimento da doença uma consciência 

crítica sobre a necessidade de mudanças no estilo de vida e que, consequentemente, seriam 

retardados o surgimento da doença e suas prováveis complicações.  

Por sua vez, na prevenção de complicações agudas e crônicas, o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2001) preconiza um modelo de assistência universalizada, baseado na prevenção, a 

partir dos indicadores de educação, dieta adequada e drogas hipoglicemiantes, usando-se as 

drogas apenas quando a dieta e a educação não funcionam. 
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Quanto ao tratamento de diabetes, sabe-se que sua evolução tem ocorrido de maneira 

significativa, em virtude do avanço científico e tecnológico representado pelos transplantes, 

implantes, equipamentos de uso individual, medicações de última geração, havendo, portanto, 

um aumento na expectativa de melhoria da qualidade de vida dessa população. Entretanto, 

mesmo com essa evolução, percebe-se certa tendência de valorização e implementação de 

programas ou serviços de saúde voltados para o modelo biomédico, tido como hegemônico, 

que trata o indivíduo a partir dos sinais e sintomas apresentados, isolado do contexto 

sociocultural, distanciando-se cada vez mais dos aspectos psicossociais da doença e 

desfavorecendo assim, a eficiência do plano terapêutico. 

Esta idéia possibilitará apropriar-se do discurso de Oliveira (1998) sobre as inúmeras 

definições concernentes à saúde e à doença que podem assumir diferenças entre os diversos 

grupos humanos, uma vez que constituem representações socialmente edificadas. As 

apreensões de suas variadas definições são pontos cruciais para os profissionais de saúde 

estabelecerem diferenças na abordagem terapêutica quanto aos fenômenos ligados à saúde e à 

doença. Assim sendo, é possível verificar como cada sujeito social compreende e interpreta 

cada doença vivenciada, comportando-se de maneira idêntica, em frente do processo 

semelhante. 

Essa diferença na abordagem terapêutica inclui necessariamente novas formas de 

cuidar, mesmo que o comportamento seja idêntico ou semelhante ao processo, entretanto, 

cada indivíduo está inserido em seu contexto social e deve ser considerado.        
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2.2  O CUIDADO HUMANO E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Para discutir o cuidado humano e as representações sociais pensa-se que seja 

interessante fazer uma alusão à fábula 

 
Mito sobre o cuidado (BOFF, 1999, p. 46) e a partir 

daí tentarei discorrer sobre o cuidado, essência do ser humano. Certo dia ao atravessar o rio, 

Cuidado viu um pedaço de barro, e teve uma idéia, pegou um pouco de barro e deu-lhe forma, 

criando o ser humano, o qual ficaria sobre os seus cuidados enquanto essa viver .   

A partir desse mito, a humanidade passou a cuidar de si como forma de sobrevivência, 

preservação da vida, e a cuidar do outro como atitude - atenção, zelo, e desvelo, 

responsabilidade e afeto com o outro.  

Para Collière (1999, p. 15) o cuidado é, e será sempre indispensável não à vida, mas à 

perenidade de todo grupo social. Esta função primordial, inerente à sobrevivência de todos 

seres vivos, foi profundamente alterada entre os homens à medida das grandes mutações 

socioeconômicas e culturais .  

Ao longo do seu desenvolvimento, os seres humanos deram ao fenômeno cuidado, 

significados e expressões diversas, e esse circulou, transformou e assumiu formas 

diferenciadas nas mais diversas culturas, tornando-se um processo experienciado, difundido e 

propagado pelas diversificadas formas de comunicação social.  

Como as representações sociais são pensamentos mentais, que circulam, cruzam-se, 

cristalizam-se incessantemente por meio da fala, gestos e encontros em nosso cotidiano, 

Moscovici (1978), pode-se argumentar que as várias maneiras de cuidado tornaram-se 

representações edificadas, e, desde que foi conferido à humanidade, este circulou, cruzou e se 

cristalizou por gerações a gerações, há milhares de anos, e é comparado com fenômeno 

endêmico. 
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O cuidado é um assunto de caráter universal multidimensional, singular em 
cada cultura, em cada sistema socioeconômico, em cada situação [...]. 
Durante milhares de anos, os cuidados não pertenciam a um ofício, menos 
ainda a uma profissão. Dizia respeito a qualquer pessoa que, ajudava 
qualquer outra a garantir o que lhe era necessário para continuar a sua vida 
(COLLIÈRE, 1999, p. 21-27).   

No cotidiano familiar, o cuidado era delegado às mulheres da família, escravas ou 

servas. As mulheres eram responsáveis pela tarefa de alívio de um desconforto, até na cura de 

doença, e essas experiências eram transmitidas de mãe para filha Colliére (1999). Contudo, 

com o processo de evolução da humanidade e a caracterização de cada doença no âmbito 

sociocultural, os indivíduos buscavam absorver o fenômeno e representá-lo segundo as suas 

necessidades e seus hábitos de vida.   

Conforme Oliveira, Siqueira e Alvarenga (1998), as práticas familiares, como 

expressão do conhecimento do senso comum, e as práticas profissionais, como expressão do 

conhecimento científico, inscrevem-se num campo de forças representacionais que as 

colocam numa relação potencial de conflito entre população de usuários e serviços.  

 Constata-se que, tanto a população quanto os profissionais, têm representações 

próprias a respeito do que seja cuidado, e essas representações são expressas nas práticas 

familiares e dos profissionais e que é preciso considerar que essas práticas de cuidado se dão 

em campos sociais distintos, dentre os quais a vida social e individual.  

Segundo definição clássica apresentada por Jodelet (1994, p. 360),  

As representações sociais são modalidades de conhecimento prático oriundos 
para a comunicação e para a compreensão do contexto social, material e 
ideativo em que vivemos. São, conseqüentemente, formas de conhecimento 
que se manifestam como elementos cognitivos. Sendo socialmente 
elaboradas e compartilhadas, contribuem para a construção de uma realidade 
comum, que possibilita a comunicação.  
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Sendo assim, as representações permitem interpretar os acontecimentos, classificar as 

situações, os fenômenos, estabelecer opiniões e representá-las. Ao representar a partir do 

psiquismo individual e pelo social estamos reconstruindo, interpretando, retocando e 

modificando algo. Nessa perspectiva, a tarefa do cuidado vem sofrendo influências ao longo 

dos tempos, se dinamizando, moldando condutas, adquirindo novos conhecimentos que são 

cíclicos como forma representacional do cuidado.  

Como salienta Moscovici (1978, p. 53)  

Representações Sociais acontecem, à medida que a conversa coletiva 
progride, a elocução regulariza-se, as expressões ganham em precisão. As 
atitudes ordenam-se, os valores tomam seus lugares, a sociedade começa a 
ser habitada por novas frase e visões. E cada um fica ávido por transmitir o 
seu saber.   

Graças à propagação do senso comum, as informações e hábitos de grupos sociais em 

frente do fenômeno cuidado, esse se tornou familiar aos mais variados grupos pelo processo 

de elaboração cognitiva e simbólica no âmbito das relações e comunicações sociais, dando 

oportunidade aos indivíduos para agrupá-lo a outros saberes e produzindo, assim, uma visão 

de mundo para a prática do cuidado. 

   Para Abric (1994), as representações sociais funcionam como um sistema de 

interpretação da realidade, que permeia as relações dos sujeitos com o seu ambiente, 

moldando seus comportamentos e guiando as suas práticas.  

Observa-se que o modo de cuidado se iniciou a partir da necessidade de sobrevivência 

das espécies pela busca de alimentos, água, abrigo, proteção, e atitude assumida por homens e 

mulheres, dentre outros atributos necessários para se cuidar da vida e garantir a continuidade 

da espécie, tendo um caráter de representações hegemônicas 

 

compreendidas como 

representações partilhadas por todos os membros de um grupo, sem ter sido elaboradas pelo 



 

SALES, Zenilda Nogueira 

54

mesmo, prevalecendo em todas as práticas simbólicas ou afetivas, e parecendo ser uniformes 

e coerentes (Moscovici, 1978).   

Com o transcorrer dos tempos, esse cuidado ganhou dimensões e proporções 

ascendentes, ancoradas em prática de sobrevivência, preservação da vida e cuidado familiar, 

permitindo, dessa forma, a função do saber, dando identidade ao seres humanos, orientando 

comportamentos e permitindo a esse grupo explicar e justificar suas condutas em relação ao 

fenômeno; Moscovici (1978); Abric (1994), assumindo muitas vezes característica 

holomórfica de representações edificadas.    

Evocando o pensamento de Moscovici (1978), quando diz que as RS atuam por meio 

de observações, de análises dessas observações e de noções de linguagem nas diversas 

ciências, pode-se dizer que a tendência hoje é buscar uma forma mais ampla do fenômeno do 

cuidado, pautado no senso comum mediante dois processos sociocognitivos: a ancoragem e a 

objetivação.  

Para Maciel, Moreira e Gontiés (2001), tais processos permitem entender como o 

social transforma um conhecimento em representação e a maneira como esta representação 

transforma o social, sendo estas atividades cíclicas imbricadas e interdependentes entre a 

atividade psicológica e suas condições sociais, destacando, assim, as mudanças na 

representação de paradigma do cuidado em várias profissões da área de saúde.  

Uma representação faz circular e reúne experiências, vocabulários, conceitos 
e condutas que provêm de origens muito diversas [...] é somente nessa 
condição que o mundo mental e real se torna sempre um outro e continua 
sendo um pouco o mesmo, o estranho penetra na brecha do familiar, e este 
abre fissuras no estranho (MOSCOVICI, 1978, p. 62).    

Na realidade, o cuidado não é só atributo dos profissionais de saúde, faz parte da 

história da humanidade, sendo utilizado nas diversas culturas, sem separação de nível 
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socioeconômico, existindo um núcleo consensual de significações e significado, ocorrendo 

variações entre as diversas culturas.   

Nesse sentido, inúmeros estudiosos visualizam o construto do cuidado em suas várias 

dimensões: moral, ético, espiritual, transcultural, transpessoal, terapêutico, transdimensional, 

cuidado cotidiano, cuidado essencial, todos esses voltados para o indivíduo na sua 

complexidade, resgatando a experiência individual e social, que constituem o processo de 

elaboração das representações sociais.  

Conseqüentemente esta perspectiva é caracterizada por uma forma inovadora 
de sentir-pensar e desenvolver o cuidado, que deverá ser  construída a partir 
de uma intervenção dialética dos profissionais, através de um permanente 
diálogo com indivíduo, grupos, famílias, comunidades e sociedades, sem 
perder de vista a realidade sócio-cultural-política-econômica-ecológica-ética-
espiritual [...]. A nova expressão do cuidado requererá novas 
habilidades/capacidades do cuidado/racionais, com amor, sabedoria, 
intuição, criatividade, sensibilidade, novas formas de percepção, além dos 
cinco sentidos, [...] extrapolar as tradicionais barreiras do espaço-tempo, em 
uma perspectiva interdimensional (SILVA, 1996, p. 29).   

Porém, como salienta Capra (2002), essa visão não é compartilhada por toda 

comunidade científica da área da saúde, mas está sendo discutida e elaborada por muitos 

estudiosos eminentes da área. Estes cientistas se mostram profundamente interessados nas 

implicações ética, espiritual, filosófica e cultural, e estão tentando melhorar sua compreensão 

sobre a natureza do cuidado. Acrescenta ainda que:  

em contraste com a concepção mecanicista  cartesiana, a visão de mundo que 
está surgindo a partir da física moderna pode caracterizar-se por palavras 
como orgânica, holística e ecológica. Pode ser também denominada visão 
sistêmica, no sentido da teoria geral dos sistemas. O universo deixa de ser 
visto como uma máquina, composta de uma infinidade de objetos, para ser 
descrito como um todo dinâmico, indivisível, cujas partes estão 
essencialmente inter-relacionadas e só podem ser entendidas como modelos 
de um processo cósmico (CAPRA, p. 72).  
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É verdade que o paradigma científico das ciências da saúde tem avançado, contudo, 

ainda se norteiam pelo modelo mecanicista, cartesiano e não dá conta dos aspectos subjetivos 

do cuidado, contudo, Guattari (2001) defende um paradigma que rompe com a visão 

mecanicista e cartesiana. Para ele, é preciso apreender a realidade de maneira que dê conta 

tanto dos aspectos biológicos quanto dos sociais, estéticos e tecnológicos.  

Esta nova concepção do cuidado só pode ter efeitos tangíveis com o contributo 

estimável das ciências humanas e sociais, que permitem o alargamento dos conhecimentos e 

compreender melhor a importância da antropologia - hábitos de vida, costumes, crenças; da 

sociologia - os fenômenos institucionais; da demografia - números e gêneros da população 

assistida; e da economia - dimensão econômica do cuidado (COLLIÈRE, 1999).   

A noção de complementariedade entre um paradigma e outro se torna parte essencial 

do modo como os profissionais da saúde avaliam e prestam cuidado aos diferentes indivíduos, 

levando em consideração as necessidades individuais, as inter-relações e interações com o 

meio ambiente.  

Para Capra (2002, p. 35)  

A ciência moderna tomou consciência de que todas as teorias cientificas são 
aproximação da verdadeira natureza da realidade; e de que cada teoria é 
válida em relação a uma certa gama de fenômenos [...] Novas teorias têm 
quer ser encontradas para substituir a antiga, para ampliá-la, aperfeiçoando a 
abordagem, embora nenhuma represente uma descrição completa e final do 
fenômeno.  

Coadunando com a citação acima, é preciso aperfeiçoamento na abordagem das 

teorias científicas da medicina contemporânea e surgimento de novas tendências, que dêem 

lugar a um enfoque mais amplo, holístico da saúde. Pois o cuidado direcionado para o 

portador de qualquer doença tem algumas especificidades para todo o grupo de pertença, 

todavia, apesar de necessidades ïgualitárias

 

no tratamento, são diversificadas na sua 
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manutenção; isso porque os indivíduos têm hábitos de vida, crenças, culturas, condições de 

moradia, trabalho, lazer, pensamentos e idéias diferentes, isso é, experiência individual e 

social.  

O modo de vida e as práticas de cuidados constroem a maneira como os indivíduos 

apreendem e utilizam o meio ambiente que os cerca, daí a infinitude da diversidade das 

práticas que geram rituais, crenças, atitudes e condutas de comportamento diferenciados 

(COLLIÉRE, 1999).  

Esses comportamentos motivados pelas suas experiências individuais e o contexto 

social asseguram a diversidade do cuidado a qualquer grupo. Pois, como discute Rouquette 

(2001, p. 36):  

o indivíduo não é uma máquina de codificar e decodificar a informação 
segundo uma lógica interna imutável, mesmo sendo ela imperfeita, mas um 
sujeito inteiramente socializado; suas performances assim como seus erros 
são socialmente motivados por suas experiências e suas aflições.   

Acessar a representação social do cuidado ao portador de diabetes é tentar não só 

compreender como esses indivíduos as utilizam para administrar o seu próprio cuidado, como 

também conhecer seus pensamentos, percepções, experiências de vida compartilhadas por 

crenças, atitudes, valores, informações adquiridas nas diversas modalidades de comunicação, 

de acordo com a classe social a que pertencem, pois, como adverte Waldow (1999), o cuidado 

deve ser percebido tanto como uma forma de viver, como de se relacionar.   

A complexidade do fenômeno do cuidado e as suas múltiplas facetas iniciaram-se com 

a historia da humanidade, como promoção da vida, criando consonância com o clima, os 

lugares, o ambiente, um conjunto de hábitos de vida de rituais, de crenças que são profusos e 

com mais intensidade em certos períodos da vida, como na infância, na maternidade, no 

nascimento, na doença, na velhice e no prelúdio da morte (COLLIÈRE, 1999). 
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Todas essas nuances do cuidado possuem uma função construtiva da realidade que 

cada indivíduo conhece, experiencia e se movimenta a partir de um sistema de valores, de 

noções e práticas a ele conferido. Ou seja, tais indivíduos selecionam e descontextualizam a 

mensagem, atribuindo-lhe significados a partir dos valores preexistentes na sua cultura, 

conferindo-lhe um valor funcional à medida que sirva de referência para compreender a 

realidade e guiar sua conduta. Essa forma de aquisição do conhecimento designa a formação 

da representação de um dado objeto, pois uma representação social é:  

um corpus organizado de conhecimento e uma das atividades psíquicas 
graças às quais os homens tornam inteligível a realidade física e social, 
insere-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas, e liberam os 
poderes de sua imaginação (MOSCOVICI, 1978, p. 28).    

Se uma representação social é um corpus de conhecimento organizado, em que se 

torna inteligível uma realidade física e social a partir da inserção do indivíduo no seu contexto 

social, onde há um favorecimento das trocas de saberes, o cuidado humano é um 

compromisso com o estar no mundo e contribui com o bem-estar geral, a partir dos campos 

cognitivos e cultural para a construção do conhecimento, o que permitirá a compreensão e a 

explicação do fenômeno e a definição da identidade do grupo, situando o grupo no seu campo 

social e pessoal, visando construir uma ação sobre a realidade e a tornando real conforme 

representada.   

No que tange à nossa sociedade, a questão dos meios pelos quais se chega a formar 

uma concepção concreta dos processos materiais, psíquico, culturais sobre o cuidado, a fim de 

compreender ou de agir, é uma decorrência das mudanças do paradigma associado à ciência. 

As suas preocupações teóricas e práticas circulam entre um grupo e outro e geram a convicção 

do uso do senso comum, das ciências humanas e sociais, bem como pelos meios de 

comunicação e pela organização social dos que comunicam. Essa comunicação se restringe ão 
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a traduzir, interpretar, mas sim a combinar, inventar, diferenciar ou interpretar os fenômenos 

sociais ou as representações de um dado grupo social.  

Saber interpretar e utilizar os conhecimentos apreendidos no âmbito do cotidiano 

exige compreender o significado e as significações que remontam à compreensão das 

diferentes culturas e meios de vida, nos quais se desenvolvem diferentes atividades humanas, 

dentre outras, a prática do cuidado. 

   Novos horizontes, até então inexplorados pelos profissionais da saúde, vêm abrindo 

outras perspectivas à prática do cuidado, permitindo-lhes apreender a relatividade da saúde e 

compreender a doença como resultado de um conjunto de fenômenos, cujo aspecto orgânico 

constitui apenas uma das muitas facetas.   

As pistas abertas por múltiplas vias diferentes, como as práticas alternativas, vêm 

alimentando esses profissionais que procuram associar os novos saberes na sua prática 

cotidiana do cuidado, não eliminando a alopatia, mas relativizando. Os estudos efetuados, 

nesse domínio, são ainda pouco conhecidos e experimentados por uma gama de profissionais 

da área da saúde, mas fortalece novas perspectivas, novas investigações que assegurem a 

continuidade do cuidado, a partir, de uma nova concepção de saúde e doença.  

Centrados no desenvolvimento da medicina alopática, investigadores que adotam esse 

pensamento denunciam o crescimento incontrolável das tecnologias pesadas e reabilitam as 

tecnologias simples que podem ser compreendidas e utilizadas pelas pessoas, conforme seus 

recursos econômicos. Contudo, não podemos negar que a pesquisa no âmbito biomédico foi e 

continuará sendo muito importante para uma futura assistência à saúde, ainda que integrada 

numa abordagem mais ampla (REMEM, 1992; COLLIÈRE, 1999; CAPRA, 2002). 
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Na medida que ocorra maior conscientização por parte de uma gama de profissionais 

de saúde, articulando os paradigmas clássicos com os novos paradigmas, cujas técnicas e 

modelos conceituais sejam diferentes, mas coerentes, basicamente alcançará um equilíbrio 

entre as necessidades paradigmáticas, em que há necessidades de analisar e classificar o 

processo da doença e a necessidade de conhecer e compreender melhor o ser humano. A 

aproximação dos problemas e fenômenos sociais em diferentes vertentes nos dá uma visão 

global e diferenciada de um mesmo fenômeno.   

Em se tratando de pesquisar o cuidado na visão de mundo dos portadores de diabetes, 

isto na verdade nos aproximará das diferentes representações de um mesmo objeto que 

emerge de contextos variados e de conhecimentos das muitas ciências sociais. Isso porque 

com a construção histórica, acumulada a partir do conhecimento individual, e das interações 

sociais produzem representações e práticas comuns que nutrem e modelam a conduta 

cotidiana.                 
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CAPÍTULO 2  

BASE TEÓRICA  

2.1 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  TRS   

A Teoria das Representações Sociais surgiu na Europa na década de 1960, embora 

por muito tempo tenha sido negligenciada pela comunidade científica. Atualmente, constitui 

um referencial importante, não apenas na psicologia social, mas também em outros campos do 

conhecimento, e vem crescendo substancialmente, tanto que, em diversos países, vários 

estudiosos vêm trabalhando com a TRS nas diversas áreas do conhecimento, sobressaindo 

sete áreas temáticas: ciência, saúde, desenvolvimento, educação, trabalho, comunidade e 

exclusão social.    

No Brasil, inúmeras pesquisas vêm sendo desenvolvidas utilizando o referencial 

teórico da TRS, sendo o campo da saúde-doença a segunda temática mais freqüente. 

(MOREIRA; MORIYA, 1998; SÁ, 1998).  

Na Enfermagem, o paradigma das representações sociais tem se manifestado de forma 

intensa no cenário nacional. De uma forma resumida, são colocados aqui, em destaque, 

algumas das pesquisadoras enfermeiras que se dedicam a determinadas temáticas e que 

aplicam nas suas áreas de atuação a Teoria das Representações Sociais, na perspectiva 

moscoviciana.  

Dentre elas: Oliveira, em São Paulo, que vem analisando as práticas de saúde pública 

no Brasil; Rodrigues, em Ribeirão Preto, que vem trabalhando com a velhice; Moreira, em 

João Pessoa, que aborda as representações da epilepsia; apud SÁ (1998). Constatou-se 
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também Miranda (1999), em João Pessoa, que vem discutindo as representações da 

hanseníase, e Paiva (2000), em Salvador, ocupando-se com as representações das mulheres e 

aids.  

Em rigor, os temas relacionados são bastante diversificados e, cada vez mais, outros 

pesquisadores, tanto da área de enfermagem como de outras áreas, buscam fundamentar suas 

pesquisas, epistemologicamente, na TRS. Supõe-se que tal interesse deva-se ao fato dessa 

teoria possuir um caráter heurístico, podendo ser trabalhada com várias correntes filosóficas, 

além de oferecer facilidade para identificar a visão que os indivíduos e os grupos têm acerca 

do mundo, fazendo uso de suas verdades para agir e tomar decisões no seu cotidiano.  

Para Moscovici (1978); Vala, Monteiro (2002), os indivíduos constroem RS sobre 

determinados objetos, tornando-os viáveis à comunicação e à organização dos 

comportamentos. Isso porque as representações sociais se alimentam não só das teorias 

científicas, mas também das culturas, das ideologias, das experiências e das comunicações 

sociais. Ainda, nessa acepção, as representações sociais assumem a reprodução mental de um 

objeto elaborado e compartilhado por um grupo social. Essa reprodução mental parte de 

diversas modalidades de deslocamento através de formas de comunicação, como a difusão, a 

propagação e a propaganda.  

O sistema de difusão caracteriza-se pela mensagem ser dirigida não a um público 

específico, e sim a uma pluralidade de públicos na medida que ignora as diferenças sociais, e 

se refere às opiniões. A propagação consiste em uma modalidade de comunicação que se 

dirige a um público especifico, reflete uma visão bem organizada do mundo, um quadro de 

referência conhecido e aceito pelo grupo, traduz as atitudes; e a propaganda, considerada 

como forma de estereótipos oferece uma visão clara do mundo, salientando e alimentando 

relações sociais de conflitos. (ORDAZ; VALA, 1998). 



 

SALES, Zenilda Nogueira 

63

 
Dado o tipo de objeto de estudo, espera-se encontrar as representações sociais do 

cuidado estruturadas, ancoradas na propagação, pois o grupo que se estuda é um grupo 

particular, que individualmente elabora, mas coletivamente compartilha de interpretações ou 

símbolos, pois as representações funcionam como um sistema de interpretação da realidade 

que rege as relações dos indivíduos com o meio físico e social, determinando seus 

comportamentos, suas práticas e um conjunto de antecipações e expectativas (ABRIC, 1994).   

Para identificar as representações, partiu-se do conceito de representação social 

elaborado por Moscovici (1978, p. 26), que considera as representações sociais como uma 

modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos 

e a comunicação entre os indivíduos .  

Nessa mesma linha de pensamento, Jodelet (1994, p. 36) reafirma que as 

representações sociais são como uma forma de conhecimento socialmente elaborado e 

compartilhado, e que tem um objetivo prático, concorre para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social .  

Para Wagner (1998, p. 3):  

as representações sociais são entendidas como um conjunto coletivamente 
compartilhado de crenças, imagens, metáforas e símbolos num grupo, 
comunidade, sociedade ou cultura, são vistas como atributos individuais [...], 
como estruturas de conhecimento individualmente acessíveis, embora 
compartilhados.   

Retomando a questão de diabetes, pode-se adiantar que ela se encontra inserida dentro 

de um contexto ativo, dinâmico e participativo da vida das pessoas ou coletividades, 

estendendo-se entre os seus componentes. Por isso, dentro desse contexto, as representações 

sociais, apesar das suas limitações, têm uma importância relevante na análise dos fenômenos 

sociais que permeiam o processo saúde-doença, pelo seu poder explicativo, e por ter sido 
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elaborada para dar conta de uma representação emancipada, entendida como circulação do 

conhecimento e de idéias pertencentes a subgrupos que se encontram em contato mais ou 

menos restrito, em que resultam do intercâmbio e partilha um conjunto de interpretações ou 

símbolos (SÁ, 1996, p. 40).  

Por ser a Teoria das Representações Sociais, capaz de situar os indivíduos e os grupos 

dentro de um campo social, ela possibilita a identificação dos vários aspectos essenciais para 

as vivências psicossociais dos portadores de diabetes, enquanto fenômeno de conhecimento 

de sujeitos sociais particulares, haja vista lidar com os objetos sociais ambíguos, abstratos, 

controvertidos, dentre outros. Isso porque uma representação se constitui a partir de um 

conjunto de informações crenças, opiniões, atitudes e estereótipos a respeito de um dado 

objeto social.    

Moreira e Moriya (1998) salientam que, além das condições de produção de RS, suas 

funções articuladas, na prática profissional, contribuem em especial no fornecimento de pistas 

importantes para planejamento da assistência a indivíduos portadores de doenças 

estigmatizantes.  

Seguindo esse fluxo de pensamento, retomo as quatro funções da TRS: função do 

saber - ela permite compreender e explicar a realidade; função de orientação 

 

guia os 

comportamentos e as práticas; função identitária 

 

define a identidade permitindo a 

especificidade do grupo social; e função justificadora - permite as tomadas de posições, de 

atitudes e de comportamentos (SÁ, 1998; MOREIRA; MORIYA, 1998).  

As representações sobre determinados objetos de estudo são entendidas como uma 

forma de conhecimento socialmente elaborado e partilhado, originada do universo do 

cotidiano de cada indivíduo; além disso, é capaz de produzir influência na sua conduta, de 

contribuir para a reelaboração, modificação e edificação de uma realidade social, e para a 
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elaboração de uma identidade social e pessoal compatível com os padrões de normas e valores 

sociais e históricos determinados, estabelecendo configuração da RS no plano simbólico e 

social. (MOSCOVICI, 1978).  

No plano simbólico, as representações sociais envolvem três dimensões: informação 

e/ou dimensão ou conceito - organização dos conhecimentos de um grupo a respeito de um 

objeto social; atitude - focalizando a orientação global do objeto da representação social; e 

campo de representação ou imagem - aspecto preciso do objeto da representação 

(MOSCOVICI, 1978).    

No plano social, as RS remetem a três condições: pressão à inferência - elaboração de 

um saber informal de um dado objeto, colocado em foco, responsável pelo direcionamento do 

grupo; focalização - elaboração de uma representação mais sólida ou mais fluida, acerca de 

um dado objeto a partir do engajamento do indivíduo no grupo; e dispersão de informação - 

quando há uma diferença quantitativa e qualitativa entre a informação disponível e a 

necessária, para compreensão sólida de um problema ou de um objeto (MOSCOVICI, 1978).   

Do ponto de vista teórico, sendo as RS um processo social construído a partir do 

discurso de um grupo, com objetivo primordial de construção de um conhecimento pautado 

no senso comum, tornando algo não familiar em algo familiar, referencia-se o interesse, pois 

propicia a análise das representações dos portadores de diabetes, em que será priorizada a 

dimensão das RS configuradas na atitude que os sujeitos pesquisados têm acerca do objeto de 

estudo; e a função de orientação, ou seja, a função que guia as condutas de comportamentos e 

que orienta as práticas de cuidado dos sujeitos pesquisados.  

É de se acreditar que a TRS oferecerá relevante contribuição para o desenvolvimento 

desta pesquisa, porque ela é entendida como construção, fatores de reprodução de uma 
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realidade, um saber prático que liga o sujeito a um objeto , no discurso de Jodelet (1994, p. 

36), tornando-os capazes de mudanças nas suas condições de vida.  

Por sua vez, Wagner (1998, p. 10) argumenta que o processo de elaboração do senso 

comum raramente surge sem necessidades práticas, e com ele surgirá mudanças nas condições 

de vida dentro da sociedade, que dá surgimento a reelaboração e a modificação da concepção 

dos objetos sociais .  

No instante em que despendem um esforço incessante para tornar algo não familiar em 

algo familiar, as representações sociais apoiam-se em dois processos sociocognitivos: a 

ancoragem e a objetivação assim descritas (MOSCOVICI, 1978). A ancoragem - 

esquematização de alguma coisa que parece estranha, integrando o objeto representado a um 

sistema de pensamento preexistente, incorporando novos elementos de saber em uma rede de 

categorias familiares. Para tanto, é organizada sob três dimensões: 

a) atribuição de sentido, é o momento em que o indivíduo se apropria de uma rede de 

significações, atrelando e hierarquizando aos valores preexistentes na cultura; b) a 

instrumentalização do saber, confere um valor funcional à estrutura imagiante representada, à 

medida que esta se torna uma teoria de referência que permite aos indivíduos compreender a 

realidade e por fim o enraizamento no sistema do pensamento, que é a incorporação da 

novidade, familiarização do estranho a partir de três mecanismos: classificação, comparação e 

categorização (SÁ, 1996; MOREIRA; MORIYA, 1998).   

A objetivação para Moscovici (1978) é o ato de materializar as abstrações, 

corporificando os pensamentos, tornados palpáveis, transformando em objeto o que é 

representado; por sua vez, esse procedimento ocorre em três etapas: 
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a) construção seletiva, esta seleção dos elementos é feita em função de critérios 

culturais e critérios normativos. Os critérios culturais são determinados pela desigualdade de 

acesso às informações segundo o pertencimento do grupo. Os critérios normativos exercem a 

função de retenção dos elementos de informação, preservando a coerência com os sistemas de 

valores do próprio grupo; b) esquematização estruturante ou núcleo figurativo, ou seja, o 

elemento mais duro , o elemento mais estável da representação. O núcleo figurativo 

corresponde ao consenso de todos sobre um determinado objeto; c) neutralização dos 

elementos do núcleo figurativo, transformação das imagens em elementos da realidade, 

confere uma realidade plena ao que era uma abstração.   

No entendimento de Abric (1994), toda representação é organizada em torno de um 

núcleo central, este é o elemento fundamental da representação, pois é ele que determina ao 

mesmo tempo a significação e a organização da representação. Este núcleo figurativo tem 

duas funções: função geradora e função organizadora, a partir das quais se atribui sentido e se 

determinam os elos de unificação entre os elementos periféricos que se entrelaçam para 

formar o tecido representacional.  

Salienta ainda que uma representação constitui um conjunto de informações, crenças, 

opiniões e atitudes a respeito de um dado objeto social, e este conjunto de elementos se 

organiza, estrutura-se e constitui-se num sistema sociocognitivo que permite aos indivíduos 

ou grupos compreender a realidade e dar sentido às suas condutas, assim como o tipo de 

relações que o grupo sustenta com esse objeto, e pelos sistemas de valores, normas e contexto 

ideológico do grupo.  

Em torno do núcleo central organizam-se os elementos periféricos que são partes 

essenciais do conteúdo da representação. O núcleo central assegura a significação, 

consistência e a permanência da representação, dando-lhe resistência à mudança. Por sua vez, 
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o sistema periférico é mais flexível, protege o núcleo central, permitindo a fusão de diferentes 

informações e práticas sociais, sendo de fundamental importância para o núcleo central 

porque permite a ancoragem da realidade.  

O referido autor chama a atenção, dizendo que a abstração do simples conteúdo de 

uma representação não define, é preciso identificar os elementos centrais que vão dar à 

representação sua significação (função geradora), determinar os laços de união entre si e os 

elementos do conteúdo que regem sua evolução e transformação (função organizadora). 

Salienta, ainda, que no processo de percepção social aparecem elementos centrais, 

aparentemente constituídos do pensamento social, que permitem colocar em ordem e 

compreender a realidade vivida pelos indivíduos ou determinados grupos.   

O elemento central é o unificador e estabilizador da representação. Em torno desse 

elemento central, expressam-se os invariantes do conteúdo de uma representação, ramificam-

se os elementos periféricos, os quais vão expressar os elementos variantes da representação. 

(SOBRINHO, 1995).   

Dentro desse processo, a compreensão das representações sociais do cuidado permite 

não só conhecer, selecionar imagens, mas também modos de comportamentos e atitudes 

relacionadas ao objeto estudado. Nessa perspectiva, considera-se a TRS um referencial 

teórico, capaz de fundamentar teoricamente o objeto de estudo, oferecendo respostas aos 

achados e, conseqüentemente, permitindo uma atuação profissional e científica mais coerente, 

com inclusão de informações mais apropriadas para o indivíduo ou grupos e profissionais que 

vivem o fenômeno de diabetes.      
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CAPÍTULO 3  

PERCURSO METODOLÓGICO  

3.1  TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de um estudo de natureza exploratória, com abordagem multimétodo, 

considerando aspectos quantitativos e qualitativos, fundamentado nos pressupostos da Teoria 

das Representações Sociais, e que objetiva-se apropriar das representações do cuidado 

recebido na Unidade Básica de Saúde e do cuidado desejado pelos portadores de diabetes.  

Contemplando a base de edificação teórica que orienta este estudo, privilegiou-se, 

além dos conteúdos apreendidos pela técnica da associação livre de palavras, a fala dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa.  

Considerando o que foi construído ao longo da elaboração deste estudo, e as 

observações acumuladas durante a trajetória profissional em relação ao cuidado prestado nas 

instituições de saúde, há necessidade de buscar-se apreender como os clientes elaboram as 

representações do cuidado recebido e o cuidado desejado.  

Tudo leva a crer que os portadores de diabetes, assim como os demais usuários 

habituais das instituições de saúde que lhes prestam cuidados, elaboram o conhecimento 

originado das interações sociais cotidianas na instituição de saúde. Todavia, buscando ir além, 

sentiu-se a necessidade de ouvir os depoimentos desses sujeitos, para compreender como eles 

se apropriam do saber do senso comum para falar sobre o cuidado, e com isso apreender as 

representações sociais produzidas sobre o cuidado prestado aos mesmos. Assim, estaria 

adentrando em um universo rico de experiências, individual e coletiva, no qual os indivíduos 
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atribuem sentido a um dado objeto, incorporando-o aos seus saberes preexistentes, 

possibilitando a realização da descrição do conteúdo da mensagem para possível inferência.   

3.2  CENÁRIO DA PESQUISA  

A pesquisa foi realizada em uma Unidade Básica de Saúde do Município de Jequié, 

Região Sudoeste da Bahia, situada a 375 km da capital baiana. Trata-se de uma unidade da 

rede de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde da Secretaria Municipal de Jequié/BA.   

A escolha da referida unidade foi motivada por ser de referência no Município e 

regiões circunvizinhas no atendimento a portadores de diabetes, bem como por esse cenário 

fazer parte das minhas inquietações quando desenvolvia atividades como docente.  

A Unidade Básica de Saúde foi fundada na década de 1960 e passou por várias 

reformas no decorrer das últimas três décadas. Atualmente são desenvolvidos os seguintes 

programas e serviços: Diabetes, Hipertensão, Crescimento e Desenvolvimento, Tuberculose, 

Pré-natal, Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids-DST/HIV, Planejamento Familiar, 

Imunização, Prevenção do Câncer Cérvico-Uterino e de Mama, PNTN - Programa Nacional 

de Triagem Neonatal, conhecido popularmente como teste do pezinho , Núcleo de Saúde do 

Trabalhador, outros atendimentos, como clínica médica, ginecologia, assistência social, 

nutrição, exame de eletrocardiograma - ECG, grupos de gestantes (palestra), farmácia, 

laboratório de análise clínica, consultório odontológico, sala de curativo, drenagem e pequena 

cirurgia. 

Compõem seu quadro funcional sessenta e três funcionários, sendo dez enfermeiras, 

das quais nove atuam diretamente nos programas, e uma coordenadora da unidade; dois 

médicos na especialidade de clínico geral, uma endocrinologista, um cirurgião, dois pediatras, 
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três ginecologistas, uma assistente social, uma nutricionista, dois odontólogos, um 

bioquímico, nove auxiliares de enfermagem, nove técnicos e três auxiliares em laboratório de 

análise clínica, um técnico em ECG, uma atendente de odontologia, duas atendentes de 

serviços sociais, quatro oficiais administrativos, três agentes administrativos, quatro agentes 

de serviços gerais e três vigias. 

A referida unidade oferece os seus serviços à população nos turnos matutino e 

vespertino, de segunda à sexta-feira. O serviço de atenção primária a indivíduos portadores de 

diabetes funciona de segunda a quinta-feira, no período vespertino. A primeira consulta do 

cliente cadastrado no serviço é realizada pela enfermeira do serviço, momento em que é 

realizado o exame físico, bem como o relato da história da doença, solicitação de exames de 

rotina (glicemia, hemograma, dosagem de colesterol, sumário de urina). Neste momento, é 

avaliado o nível de conhecimento acerca da doença, e também as necessidades físicas e 

nutricionais, aproveitando a oportunidade para orientar quanto aos cuidados de higiene, 

exercícios físicos, dieta, terapêutica medicamentosa 

 

insulinoterapia ou hipoglicemiantes 

orais, sinais e sintomas de hiperglicemia e hipoglicemia e outros. 

Ao término da consulta é feito o aprazamento para o retorno do cliente ao serviço de 

enfermagem para a entrega do resultado dos exames solicitados, conforme descrição, cerca de 

oito dias após a primeira consulta. Ao retornar ao serviço, o cliente é mais uma vez avaliado 

pela enfermeira e encaminhado ao endocrinologista. 

Realizada a consulta médica, o cliente é novamente encaminhado ao serviço de 

enfermagem, para pós-consulta, onde mais uma vez recebe reforço das informações acerca da 

doença, do tratamento, da alimentação, da terapêutica medicamentosa: insulinoterapia, 

hipoglicemiantes orais, exercícios físicos, caminhadas e outras informações que se façam 

necessárias. Nessa oportunidade, são distribuídos folhetos informativos, seringas, tubo de 
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ensaio, reativo de Benedict, caso faça uso destes objetos para exame diário da presença de 

glicose na urina. 

As consultas subseqüentes são aprazadas pela enfermagem, conforme o estado 

clínico/metabólico e nutricional. Porém, os clientes são orientados a procurar o serviço de 

enfermagem sempre que sentirem necessidade.  

3.3  UNIVERSO DA PESQUISA  

3.3.1 Amostra e Sujeitos da Pesquisa 

A população estudada foi constituída de 100 sujeitos cadastrados no serviço de 

atendimento aos portadores de diabetes da Unidade de Saúde, com idade entre vinte e oitenta 

e cinco anos, que aceitaram participar do estudo e encontravam-se em condições psicológicas 

favoráveis para responder as perguntas norteadoras deste estudo.   

Para a apreensão do núcleo central ou estrutura da RS, a amostra constituiu-se de 100 

sujeitos. Em relação aos conteúdos representacionais sobre o cuidado, a técnica da entrevista 

foi aplicada a 25 sujeitos da amostra e a escolha deu-se de maneira aleatória. Não foram 

considerados como critérios de inclusão para participação na pesquisa, as diferenças de sexo, 

nacionalidade, estado civil, religião, grau de escolaridade, situação social e econômica, visto 

que a diabetes é uma doença de caráter universal que acomete indivíduos sem qualquer das 

distinções mencionadas, bem assim, por entender que ter um conjunto diversificado de 

informantes possibilitaria a apreensão de semelhanças e diferenças.  

A coleta das informações ocorreu no primeiro semestre de 2002, antecedendo a 

aplicação dos instrumentos para coleta dos dados, procurei reaproximar-me do campo de 

pesquisa, já que havia ocorrido o meu afastamento das atividades acadêmicas e do campo de 

pesquisa, para cursar o doutorado. 
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Inicialmente, participei como observadora das atividades desenvolvidas na unidade de 

saúde selecionada, especialmente as consultas de enfermagem, por um período de quatro 

semanas, diariamente de segunda a quinta-feira, das 14 às 17 horas (janeiro/2002). Essa 

conduta é sempre recomendada quando se trabalha com as representações sociais, por ser uma 

estratégia bastante válida e indispensável, um prévio envolvimento com o grupo em que se 

pretende desenvolver a pesquisa, com o intuito de estabelecer uma familiaridade com a 

clientela. Dessa forma, pude manter uma reaproximação com a clientela, testar os 

instrumentos de pesquisa e definir o local e horário para a aplicação dos instrumentos.   

3.4  ASPECTOS ÉTICO-LEGAIS DA PESQUISA 

Obedecendo aos preceitos éticos e legais da pesquisa em seres humanos, conforme 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

 

CNS (BRASIL-MS, 1997). Antes de ser 

iniciada a presente investigação, foi encaminhada uma cópia do projeto ao Conselho 

Municipal de Saúde de Jequié-BA-CMSJ, mediante oficio, (apêndice 1) para fins de 

apreciação e aprovação, uma vez que este Município ainda não dispõe do Comitê de Ética em 

Pesquisa.  

Após a obtenção da referida autorização, (anexo 1) o parecer técnico foi apresentado à 

autoridade responsável pela Rede Básica de Saúde, onde a pesquisa foi realizada. Nesse 

momento me comprometi a manter sigilo sobre as informações, respeitar as normas e rotinas 

da instituição, atender à Resolução 196/96, do CNS, código de Ética de Enfermagem, assim 

como, após cumprir os requisitos da defesa pública e buscar qualquer meio de divulgação da 

presente tese, apresentar os resultados para a Secretaria de Saúde do Município e para a 

instituição onde foi desenvolvida a investigação, como meio de colaborar para reflexões da 

prática profissional daqueles que cuidam das pessoas portadoras de diabetes. 
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Ainda obedecendo aos preceitos éticos e legais da Resolução 196/96, foi solicitada 

dos sujeitos da pesquisa a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(apêndice 2), após esclarecimentos necessários sobre os objetivos da pesquisa, assegurando o 

anonimato e o direito de participarem ou não da pesquisa, ou interrompê-la, se assim o 

desejassem.   

3.5  ESTRATÉGIAS PARA A COLETA DOS DADOS - PROCEDIMENTOS  

Na coleta dos dados utilizei as seguintes técnicas: teste da associação livre de palavras 

e entrevista semi-estruturada, com questões orientadoras embasadas no referencial teórico das 

representações sociais.  

A utilização de uma abordagem multimétodo justifica-se à medida que permite o 

acesso de ampla amostra, variadas interações do indivíduo com o seu meio ambiente, assim 

como a análise conjunta, que permite contemplar e comparar os significados atribuídos 

conscientemente às suas comunicações, como forma de inquirir até que ponto a elaboração do 

pensamento inconsciente encontra-se relacionada com a elaboração do pensamento cognitivo 

(COUTINHO, 2001).  

A opção pela técnica da associação livre de palavras e a entrevista deu-se pelo fato de 

poder pormenorizar os conteúdos. Segundo Moscovici (1978, p. 32)   

a codificação centrada no grupo tende a definir as modalidades de expressão 
do grupo, a propósito de um objeto dado. O objeto é pensado em termos 
abstratos ou concretos, e o grupo tem dele uma imagem real ou uma 
imagem ideal . A codificação centrada no conteúdo é orientada para a 
separação dos temas que se apresentam mais freqüentemente a respeito do 
nosso problema. Ela também autoriza a definir o vocabulário que o exprime. 
As categorias e os temas ajudam-nos a isolar e a generalizar, combinando 
discursos muito individualizados, assim como operar estatisticamente como 
se tratasse de perguntas e respostas.  
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A seguir apresento cada método utilizado, suas principais características e forma de 

avaliação. 

a) Entrevista Semi-estruturada 

A entrevista do tipo semi-estruturada contém uma primeira parte que abrange os itens 

idade, sexo, religião, renda familiar, escolaridade, tempo de convivência com a doença, tipo 

de medicação utilizada para a diabetes e tempo de atendimento de diabetes no serviço de 

enfermagem. Embora este não seja o objetivo dessa investigação, considerei importante 

apresentar algumas características sociodemográficas, que poderão subsidiar em alguns 

momentos o entendimento das discussões.   

A opção pela entrevista semi-estruturada é justificada por sua função de revelar 

aspectos do objeto estudado, nos quais o pesquisador não teria pensado por si mesmo, 

contemplando assim as pistas sugeridas pelas suas leituras. Desse modo, Quivy e 

Campenhoudt (1998) dizem ser indispensável que a entrevista ocorra de forma aberta e 

flexível e que o pesquisador evite muitas perguntas.  

Ainda sobre a entrevista, como método para coleta de dados qualitativos, além de 

valorizar a presença do pesquisador, também oferece todas as perspectivas possíveis para que 

o pesquisado alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a pesquisa.  

Nos estudos das representações, a técnica da entrevista possibilita abstrair as funções 

da representação, os conteúdos, caso seja o objetivo do pesquisador, sendo que, para as 

práticas dos profissionais de saúde, a mais importante é a função de orientação, a qual se 

refere ao conjunto de conhecimentos cognitivos que o indivíduo tem de um objeto, e esses 

conhecimentos provêm das experiências, das observações, das comunicações cotidianas e das 

suas crenças, o que possibilita sugerir e/ou intervir nessas práticas.  
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A entrevista semi-estruturada neste estudo foi aplicada, após o teste da associação 

livre de palavras, a 25 informantes do total da amostra. Os dados foram coletados, após 

consulta de enfermagem, em um local reservado da unidade de saúde, que foi disponibilizado 

pela coordenação para a aplicação dos instrumentos da pesquisa.   

É importante frisar que foi utilizado o critério de saturação dos dados na aplicação da 

técnica de entrevista, isto é, encerrei a coleta dos dados quando os mesmos começaram a se 

repetir, não se mostrando mais importantes para a discussão dos resultados (KEATUS, 1992).  

A coleta deu-se de forma aleatória e individual, com o auxílio de um gravador, 

duração mínima de trinta minutos, após consentimento dos entrevistados, a partir de duas 

proposições orientadoras: 

 

Fale sobre o cuidado que você recebe no serviço de saúde; 

como você gostaria de ser cuidado;  

b) Teste de Associação Livre de Palavras  

O teste de associação livre de palavras é um tipo de investigação aberta, estruturada na 

evocação de respostas dadas a partir de um estímulo ou mais estímulos indutores, o que 

permite evidenciar universos semânticos de palavras agrupadas por determinados grupos. A 

associação livre ou evocação de palavras, enquanto técnica para coleta de dados constitutivos 

de uma representação, permite ao entrevistado falar, escrever palavras ou expressões que lhe 

tenham vindo à mente, após ser estimulado por uma palavra indutora que caracteriza o objeto 

de estudo.   

Esta técnica tem-se mostrado útil nos estudos de estereótipos, percepções e atitudes, 

que são elementos da estrutura e/ou organização das representações sociais. Este teste permite 

identificar a freqüência média e a ordem média de evocação das palavras, propiciando uma 
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aproximação dos elementos de uma representação, e compreende as distâncias estabelecidas 

entre as representações distribuídas sobre o plano gráfico (SÁ, 1996; TURA, 1998; 

CAMARGO, 2000; COUTINHO, 2001).  

Cabe salientar que antes da aplicação do teste de evocações foi efetuado um treino 

com os sujeitos do estudo para que ficasse clara a proposta da técnica aplicada. Nesta 

circunstância utilizei frases indutoras, com proposição diretamente ligada aos pesquisados. 

Ex: Diga três palavras que lhe vêm à mente quando você ouve falar em casa . Quando ficou 

claro que os sujeitos tinham entendido como funcionava o teste, passou-se a averiguar a 

respeito do cuidado. (TURA, 2001).  

A técnica foi aplicada individualmente em todos os 100 sujeitos da pesquisa e em 

decorrência da maioria dos sujeitos pesquisados não serem alfabetizados, foram gravadas as 

evocações de palavras, com o consentimento prévio dos entrevistados. Frase indutora: Quais 

as três palavras que lhe vêm à mente quando você ouve falar em cuidar de alguém? Após 

gravar as respostas solicitou-se que os sujeitos dissessem qual das três palavras era a mais 

importante para eles.  

Os dados concernentes da técnica de associação livre de palavras foram processados 

por meio do software Evoc e interpretado através da análise estrutural 

 

que determina o 

núcleo central e o núcleo periférico da representação social.   

O software Evoc é um programa informático de análise de dados, que consiste em uma 

espécie de análise lexicográfica (VERGÈS, 1992; 1999). Tal procedimento permite-nos a 

apreensão da estrutura ou organização da representação 

 

informação; campo da 

representação e a atitude, sendo essa última comum e mais freqüente ao grupo.  
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Nesta perspectiva de caracterização dos dois elementos das representações sociais, 

(central e periférico), Abric (1998) propõe três fases para análise: investigação do conteúdo da 

representação; o estudo da organização e da estrutura dessas representações; e a determinação 

do núcleo central. Para tanto, pode ser utilizado o teste de associação livre de palavras ou 

evocações de palavras.  

O uso do método de evocações de palavras para identificação dos elementos do núcleo 

central de uma representação tem sido pesquisado por Vergès (1992; 1999), que a apresenta 

como sendo uma técnica de análise que torna possível verificar os elementos do núcleo 

central através de um duplo critério - verificação da freqüência e da ordem média das palavras 

ou categorias evocadas. Isso facilitará indicar as evocações com maior freqüência e as 

manifestadas mais rapidamente (aspecto coletivo). Também, as evocações com menor 

freqüência estabelecidas pelos sujeitos, e com o tempo mais prolongado para sua verbalização 

(aspecto individual).  

Para estabelecer a freqüência de evocações, utiliza-se o somatório das freqüências em 

que a palavra foi evocada em cada posição. A ordem média das evocações é alcançada, 

ponderando-se peso 1 à evocação feita em primeiro lugar, peso 2, em segundo, e assim 

sucessivamente, sendo que nesse estudo o número de associações requeridas foi três.  

A ordem de evocação é feita com o somatório destes produtos dividido pelo somatório 

da freqüência das palavras nas diferentes posições. A média aritmética dos valores da ordem 

de evocação de cada palavra equivalerá à ordem média de evocação. A análise harmônica 

destes dois indicadores possibilitará realçar os elementos que provavelmente anunciam o 

núcleo central da representação (SÁ, 1996; TURA, 1997).  

Esta conduta consente que se distribua os resultados alcançados em um diagrama de 

quatro quadrantes, em que o eixo horizontal expõe a ordem média de evocação (valores 
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menores para o lado esquerdo) e o vertical, a freqüência de evocação (valores maiores para a 

parte superior). Deste modo, o quadrante superior esquerdo terá como conteúdo às evocações 

com maior freqüência e menor ordem média de evocações. No quadrante inferior direito 

encontram-se as evocações com menor freqüência e maior ordem média de evocações 

(TURA, 2001).  

Os elementos que têm probabilidade de participar do núcleo central da representação 

são os de maior freqüência e estão situados no quadrante superior esquerdo. Os de menor 

freqüência correspondem ao sistema periférico das representações e situam-se no quadrante 

inferior direito. Os elementos dos quadrantes superior direito e inferior esquerdo, que são os 

elementos intermediários, mantêm uma relação de proximidade com o núcleo central, que 

para Tura (1997) exigem uma explicação menos diretiva porque agregam-se a certa 

instabilidade que é própria da natureza da representação, que é consensual ou individual, 

estável ou fluida, rígida ou flexível.  

É importante ressaltar que a compreensão das representações sociais tem início 

quando o pesquisador e o pesquisado estabelecem um consenso em relação ao significado 

essencial do discurso, a partir da concepção do sujeito pesquisado. Para tanto, faz-se 

necessário selecionar, no discurso do sujeito, as representações que emergirem mais 

enfaticamente, ou seja, aquelas que revelarem o significado atribuído às suas experiências e 

expectativas do cuidado.  

Posteriormente, segue-se o tratamento das informações coletadas mediante análise de 

conteúdo e da análise estrutural, que segundo Vala (2001) tem como objetivo desvelar a 

atenção que os sujeitos dão ao manifesto, concedendo-lhes diferentes conteúdos 

inventariados, o que permite a inferência, nas falas dos sujeitos, a partir da concentração da 
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freqüência das unidades temáticas emergentes que compõem o conjunto de categorias e 

subcategorias apresentadas em figuras, tabelas, quadros, gráficos e unidades temáticas.   

3.6  TRATAMENTO DOS DADOS  

Na busca de coerência entre o contexto teórico-metodológico mais adequado para a 

análise dos conteúdos suscitados da associação livre de palavras e das entrevistas, elaborou-se 

um plano geral de análise e tratamento dos dados, com o objetivo de compreender, inferir 

novos conhecimentos a partir dos relatos dos sujeitos, e que ajudasse na definição da técnica 

mais adequada para possibilitar a discussão dos dados coletados. Esses dados foram 

submetidos à técnica de análise de conteúdo, compreendendo a análise temática e a estrutural.   

3.6.1 Técnica de Análise de Conteúdo  

A técnica de análise de conteúdo, segundo Bardin (1977, p. 42), é definida como:  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 
conhecimentos relevantes às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.    

Sendo a análise de conteúdo uma técnica que observa as condições de produção do 

discurso, efetua inferências sobre as mensagens inventariadas e sistematizadas, articulando 

com o contexto de produção (BARDIN, 1977). Obedeceu-se às seguintes etapas: a) leitura 

flutuante e constituição do corpus; b) preparação do material - seleção das unidades de 

análise; recorte, classificação, codificação; c) categorização; d) descrição das categorias, a 

partir do seguinte plano de análise estruturado e, a seguir, discriminado.  
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a) LEITURA FLUTUANTE E CONSTITUIÇÃO DO CORPUS: o corpus foi constituído por 

100 testes de associação livre de palavras e 25 entrevistas. Após a transcrição das vinte e 

cinco entrevistas, na íntegra, realizou-se a leitura flutuante, seguida de leitura exaustiva para 

se chegar à definição das categorias emergentes (empíricas), que posteriormente foram 

validadas por dois professores que trabalham com o referencial teórico das representações 

sociais, para que, assim, diminuíssem as possíveis margens de erro. No que concerne à técnica 

de associação livre de palavras, para caracterizar a estrutura representacional do cuidado, 

procedeu-se à construção de uma listagem com os temas emergentes concernentes ao estímulo 

indutor dado ao grupo, e, posteriormente, realizou-se a junção de termos com similaridade 

semântica.  

O levantamento preliminar das evocações teve por fim a exploração sumária do 

material através da verificação da freqüência simples de cada evocação. No desenvolvimento 

da pré-análise, prosseguiu-se com a verificação da relação mútua das categorias mencionadas 

nas três evocações, bem como as consideradas mais importantes. 

b) PREPARAÇÃO DO MATERIAL 

- Seleção das Unidades de Análise: para a escolha das unidades de análise, optou-se pelas 

unidades de contexto que correspondem a entrevistas, utilizando o critério de recortes 

semânticos que correspondem à unidade de registro 

 

frases e palavras. Vala (2001) diz que a 

unidade de contexto compreende os segmentos maiores do conteúdo, ou seja, corresponde aos 

temas maiores das entrevistas. Posteriormente, os temas emergentes das entrevistas foram 

decompostos em unidades temáticas, em temas mais simples. 

- Recorte, classificação, codificação: após decomposição das falas dos sujeitos da pesquisa, 

realizou-se a codificação dos temas, agrupando-os em categorias simbólicas e subcategorias, 
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e, em seguida, com o tratamento dos resultados, inferência e interpretações. Esses elementos 

são introduzidos no plano de análise, conforme mostra a Figura 1.      

                                                                            Subcategorias 
                                                                            Categorias 
                                                                           Tratamento e interpretação dos resultados                 

FIGURA 1. PLANO DE ANÁLISE.  

c) CATEGORIZAÇÃO: é um processo do tipo estruturalista realizado a partir do inventário, 

que tem como função isolar os elementos mais importantes que estão relacionados ao objeto 

de estudo. Bardin (1977). 

d) DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS: o corpus foi agrupado em cinco categorias com suas 

respectivas subcategorias. As quatro primeiras categorias e suas quatorze subcategorias foram 

estabelecidas a partir do material coletado das entrevistas. Com o teste de associação livre de 

palavras, abstraiu-se a quinta categoria, com suas 252 unidades temáticas. Vale destacar que 

se formou um total de 731 unidades temáticas que serão apresentadas no capítulo dos 

resultados.   
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CAPÍTULO 4   

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 4.1  O CUIDADO NO DIABETES: CONHECIMENTO DO SENSO COMUM 

Este capítulo visa a dar respostas às minhas inquietações sobre o cuidado prestado 

aos portadores de diabetes, sem a pretensão do certo ou errado, mas, sim, na tentativa de 

descrever e analisar o objeto estudado, numa perspectiva da Teoria das Representações 

Sociais como forma de conhecimento das funções socioafetivas e cognitivas que os 

portadores de diabetes têm sobre o cuidado. 

Conforme delineamento prévio deste estudo, passar-se-á a seqüência descritiva e 

apresentação dos dados. Embora não seja objetivo dessa investigação, considerou-se 

importante apresentar algumas características sociodemográficas, que poderão subsidiar em 

alguns momentos o entendimento das discussões. Dos dados das entrevistas foram 

selecionadas, nas falas dos sujeitos pesquisados, as representações sociais do cuidado e, por 

fim, a análise estrutural da associação livre de palavras com a da abstração da estrutura ou 

organização da representação do cuidado, promovendo, assim, inferências sobre as 

mensagens. 

É importante ressaltar, também, que a compreensão da análise dos dados concernentes 

aos cinco conjuntos das categorias e subcategorias, apenas a categoria de número cinco, 

correspondente à estrutura da representação sobre o cuidado, foi submetida à análise 

estrutural.  
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Os Sujeitos Sociais do Estudo  

O perfil dos sujeitos pesquisados foi constituído pelas variáveis sociodemográficas e 

clínica contidas na ficha de identificação, conforme o quadro a seguir:    

N.100

 

VARIÁVEIS Nº VARIÁVES Nº 
Idade 

20 30 anos 
31  40 anos 

41 e mais  

 2 
 2 
96 

Sexo 
Feminino 
Masculino  

81 
19 

Renda Pessoal 
s/renda 

½ salário 
1 salário 

1 ½ salários 
2  salários  

55 
34 
 9 
 1 
 1  

Escolaridade 
Não alfabetizado 

Alfabetizado 
Ens. Fundamental completo 

Ens. Fundamental incompleto 
2ograu completo 

2ograu incompleto 

54 
 6 

37 
  1 
 1 
 1 

Religião 
Católico 

Evangélico 
Espírita 

68 
31 
1 

Tipo de diabetes 
Tipo I 
Tipo II   

4 
96 

Tempo da doença 
1-5 anos 
6-10 anos 

11-20 anos 
21-30 anos  

38 
26 
32 
4 

Droga usada 
Hipoglicemiante oral 

Hipoglicemiante oral + insulina 
Insulinoterapia 

Correção alimentar 

68 
9 
4 

19  

FONTE: Entrevistas com os portadores de diabetes  

QUADRO 1. DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICA DOS SUJEITOS 
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002.   

Os sujeitos da pesquisa foram em número de 81 mulheres, 19 homens, dos quais 2 

deles se encontram na faixa etária de 20a 30 anos, 2, na faixa correspondente a 31 a 40 anos, 

sendo que 96, com mais de 40 anos. No tocante ao tipo de diabetes, 4 são portadores do tipo 

1, 96 são do tipo 2.  

Percebe-se que, a incidência e prevalência de diabetes tipo 2 tem aumentado 

acentuadamente com o progredir da idade, particularmente após os 40 anos, sendo 

respectivamente, 1,4 a 1,8 vezes mais freqüente nas mulheres do que nos homens (BRASIL, 

2000). 
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Quanto à escolaridade, 54 participantes não são alfabetizados, 6 são alfabetizados, 

sabem ler e escreve o nome, 37 possuem o ensino fundamental completo, 1 tem o 

fundamental incompleto, 1o ensino médio completo e 1possui o ensino médio incompleto.  

Destaca-se que, apesar da predominância da baixa escolaridade dos participantes do 

estudo, não se tornou inviável, e nem limitado à apreensão do conhecimento do senso comum 

do cuidado que circula no grupo de pertença de diabetes, pois, quando se pretende trabalhar 

com as representações sociais de um dado objeto, não necessariamente implica em que os 

sujeitos tenham um alto grau de escolaridade, isso porque o senso comum circula por diversos 

grupos existentes na sociedade, o que responde pelo universo consensual (FERREIRA, 1999).  

Com relação à religião, 78 são católicos, 31 evangélicos e 1 espírita. Vários estudos 

têm demonstrado a valia do apoio religioso em todas as fases da vida, essencialmente para os 

portadores de algum transtorno da saúde. Setién (1993); Boery (2003) referem que a religião é 

vista como um ponto de apoio no qual as pessoas buscam a salvação para os males do corpo e 

da alma, tendo traços individuais e sociais, pois o homem sente necessidade de sustentação e 

da busca de explicações sobre o mundo natural, sobrenatural e social em consonância com 

seus valores e crenças culturais.  

No que diz respeito à renda pessoal, 55 dos respondentes não possuem renda, 34 

ganham meio salário mínimo, 9 , um salário mínimo, 1 percebe um e meio salário e 1, dois 

salários mínimos1. Observou-se que mais da metade dos pesquisados não possui renda 

familiar, situação esperada em uma população usuária dos serviços públicos brasileiro. A 

baixa renda dos pesquisados possibilita deduzir que esses indivíduos vivenciam dificuldades 

no controle da doença, que é de alto custo, bem como na manutenção da saúde.  

                                                           

 

1 Salário mínimo na época da coleta de dados equivalia à R$ 180,00 (cento e oitenta reais) 
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Quanto ao tempo de convivência com a doença, 38 têm de 1 a 5 anos; 26, de 6  a 10  

anos; 32 de 11 a 20 anos e 4, de 21  a 30 anos. Todos os portadores de diabetes são atendidos 

no serviço de enfermagem há mais de um ano.   

No que se refere ao uso de drogas hipoglicemiantes, 68 desses sujeitos fazem uso de 

hipoglicemiante oral, 9 utilizam hipoglicemiante oral associado à insulina, 4 fazem uso 

exclusivo de insulinoterapia e 19 só utilizam a correção alimentar para o controle da glicose.  

A terapia medicamentosa baseia-se em vários parâmetros: diminuir a absorção de 

glicose, aumentar a secreção de insulina, tendo como coadjuvantes o plano alimentar e o 

exercício físico regular, que devem fazer parte do esquema terapêutico dos portadores de 

diabetes, com objetivo de controle da glicose. O plano alimentar, propicia energia suficiente 

para manter o peso ideal, boa saúde e bem-estar; previne as complicações e ajusta o indivíduo 

ao programa de treinamento físico (BRASIL, 2001).   

Todos os sujeitos pesquisados afirmam fazer uso de algum tipo de chá, recomendado 

popularmente para ajudar no controle da glicemia. Dentre as folhas, destacam-se: pata de vaca 

(BAUHINIA forficata Link), andu (CAJANUS cajan L. Millsp), insulina vegetal (CISSUS 

sicyoides L). A utilização de chás com o intuito de diminuir a taxa glicêmica, até então, não 

tem comprovação cientifica, de certa forma, são práticas reproduzidas e utilizadas como 

conhecimento do senso comum do grupo pesquisado.  

A seguir passa-se à análise dos conteúdos e da estrutura da representação social do 

cuidado. 

Existe uma conformidade de idéias entre diversos pesquisadores de que é preciso 

adotar uma abordagem multimetodológica nos estudos das representações sociais, dada a 

complexidade de situações que envolvem práticas, atitudes, opiniões, percepções, 
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informações que determinado grupo social constrói sobre um objeto (ABRIC, 1994; 

JODELET, 1994; SÁ, 1996).  

Como forma de legitimar os dados coletados com a técnica da entrevista, o presente 

estudo buscou por meio da abordagem estrutural evidenciar o sistema central e periférico das 

representações sociais sobre o cuidado, segundo os portadores de diabetes. A análise da 

estrutura representacional será discutida a partir da quinta categoria. 

Subsidiada neste argumento tentar-se-á abordar a análise do objeto de estudo tendo 

como base de sustentação teórica os conteúdos e a estrutura da representação social do 

cuidado.   

A entrevista, como técnica de apreensão do conhecimento das representações sociais, 

possibilitou, por meio da análise temática, a emersão de quatro categorias, com quatorze 

subcategorias, conforme apresentação no Quadro 2. A quinta categoria corresponde à 

estrutura da representação do cuidado que será analisada posteriormente.    

N.731

 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS NÚMERO DE UNIDADE DE ANÁLISE 
CATEGORIA 1- TCP 
TIPO DE CUIDADO PRESTADO 

Físico-biológico 
Educativo 
Psicoafetivo 

35 
22 
08 

CATEGORIA 2 PCR 
PERCEPÇÃO SOBRE O CUIDADO 
RECEBIDO 

Positiva 
Negativa 
Neutro 

114 
34 
14 

CATEGORIA 3 DPS 
DESCRIÇÃO SOBRE OS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE 

Enfermeira 
Positivo 
Negativo 
Médico 
Positivo 
Negativo 
Demais profissionais 
Positivo 
Negativo  

64 
03  

12 
02  

11 
20 

CATEGORIA 4 CCD 
CONCEPÇÃO SOBRE O CUIDADO 
DESEJADO 

Psicoafetivo 
Físico-biológico  
Sociocultural 
Atributos 
Socioeconômico 

68 
38 
15 
13 
12 

CATEGORIA  5 IC  
IMAGENS SOBRE O CUIDADO 

                           252 

TOTAL  731 
FONTE: Entrevistas com os portadores de diabetes.  

QUADRO 2. DISTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS SIMBÓLICAS DO CUIDADO, 
SEGUNDO OS PORTADOR DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, 

BAHIA, 2002 
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1ª Categoria  Tipo de Cuidado Prestado  TCP  

O TCP reúne as unidades de análise temática em que os sujeitos relatam como o 

cuidado é prestado na Unidade Básica de Saúde. Esta categoria foi decomposta em 65 

unidades de análise temática, agrupando as três subcategorias: Físico-biológico, Educativo e 

Psicoafetivo conforme figura a seguir:        

FIGURA 2. TIPO DE CUIDADO PRESTADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, SEGUNDO 
OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 

JEQUIÉ, BAHIA, 2002.   

A Tabela 1 apresenta as freqüências e percentagens das 65 unidades de análise 

temática distribuídas na categoria referente ao tipo de cuidado prestado pelos profissionais de 

saúde.   

TABELA 1. DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES TEMÁTICAS E PERCENTUAIS DAS SUBCATEGORIAS 
DO TIPO DE CUIDADO PRESTADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, SEGUNDO OS 

PORTADORES DE DIABETES, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002.    

N.65 
SUBCATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISE 

  

F % 

Físico-biológico 35 53,85 
Educativo 22 33,84 
Psicoafetivo 08 12,31 

TOTAL 65 100 

  

Fisico-biológico

 

examina 
dá remédio 
tira pressão 

         Educativo

 

Explica tudo 
Traz folhetos 
Ensina a gente a 
tomar o banho

 

        Psicoafetivo

  

amor 
carinho 

Tipo de Cuidado Prestado

 

CUIDADO 
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Na Tabela 1 encontram-se as unidades temáticas sobre o tipo de cuidado prestado 

pelos profissionais de saúde. Desse conjunto categorial de dados, sobressaem-se os aspectos 

físico-biológicos. Em relação ao cuidado com ênfase nos aspectos educativos, destacados 

pelos sujeitos, estão voltados para o ensino do autocuidado, como forma de controle da 

doença, com objetivo primordial de minimizar ou postergar as complicações agudas ou 

crônicas da doença. Verifica-se que na subcategoria psicoafetivo o conteúdo inventariado pelo 

grupo tem um percentual inferior, não havendo consonância com as duas primeiras 

subcategorias.   

A subcategoria físico-biológico, com o percentual de 53.85%, é parte integrante do 

conjunto do cuidado prestado pelos profissionais de saúde, e torna saliente o que há de 

particular nas práticas cotidianas, como a satisfação de algumas das necessidades básicas para 

manutenção da vida, a saber: alimentação, higiene, exercício físico, remédio.    

Segundo a Teria das Representações Sociais, essa subcategoria traduz a função de 

informação ou conhecimento que os portadores de diabetes têm sobre o cuidado prestado 

pelos profissionais de saúde.   

Como se pode observar, o senso comum desvela semelhanças em relação à 

significação do conhecimento técnico-científico, uma vez que os pressupostos teórico-

científicos e o senso comum confrontam-se com a proposta desenvolvida por diversas 

instituições básicas de saúde que atendem aos portadores de diabetes. Provavelmente, esta 

semelhança deve-se à propagação do cuidado em saúde, desde tempos imemoriais, veiculados 

pelos meios de comunicação social.  

Conforme o relato dos sujeitos, pode-se observar a sustentação para esta categoria no 

Quadro 3, que contém as unidades de análise temática.  
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SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANÁLISE 

Físico-biológico 
Dá remédio(22) (...) Eu cheguei aqui com problema da pressão alta, diabetes, fui bem atendida (..) Tem 
cuidado bem da minha saúde, me dado remédio (...) Eles explica para gente não comer muita coisa, só 
comer verdura, salada, tomate, pepino, couve, repolho (3) (...) Não comer farinha, arroz com macarrão, 
as duas coisas ao mesmo tempo (...) Não tomar açúcar, não comer nada doce (...)Tem quer ser uma 
comida leve(...) Orienta banho, tomar banho direitinho, enxugar as dobrinhas direitinho (2) (...) Saber 
cuidar das unhas, tomar o banho morno e cortar as unhas direitinho para não levar ferimento (5) (...) 
Ter cuidado com a sandália, não pode calçar  sandália sem traseira atrás porque é prejudicial, sapato 

 
fechado (4) (...) Ela ensina que eu não posso tomar banho frio e muitas coisas que eu comia o diabetes 
me prejudicava (...) Tem esse sapato que ela mandou comprar, que não podia calçar alpercatas  de dedo 
para não escorregar (...) Elas passa para a gente de três em três meses o exame de urina, exame de 
sangue para gente fazer (...) Ela fala para gente não andar descalço (...) Não comer coisa fora  dieta, 
Seguindo direitinho (2) (...) Para gente fazer caminhada (3) (...) Ela olha a pressão. Quando estamos 
aqui, mas hoje quero ver se converso com K3, para ver se converso consigo um exame com Dra. X. (...) 
Ensina assim, a gente secar direitinho, secar os dedos direitinho para não ralar (...) Não pode da 
massagem no cabelo (...) Ensina parte da dieta, orienta o que pode comer, pode comer o dia todo, mas 
não pode abusar da comida (3) (...) Tira a minha pressão (...) Me examina (...) 

 

QUADRO 3. UNIDADES TEMÁTICAS SOBRE TIPO DE CUIDADO PRESTADO PELOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE, SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002.   

Cabe a ressalva, visto que algumas unidades de análise estão repetidas em mais de 

uma subcategoria, porém, na contagem da freqüência, elas foram elucidadas uma só vez, isto 

é, na subcategoria em que demonstrou maior relevância para as discussões dos dados.  

A subcategoria referida como atividade educativa do cuidado como prática 

profissional, segundo os portadores de diabetes, direcionam-se para a prática do autocuidado. 

A referida subcategoria, com 33,84% das respostas evidentes nas descrições dos sujeitos, é 

um destaque na assistência ao portador de diabetes, uma vez que, em sua maioria, os serviços 

de assistência a esta clientela têm seus pressupostos teóricos metodológicos calcados no 

modelo de assistência para o autocuidado. 

As práticas educativas, como representação social do cuidado, parecem revelar o 

autocuidado pautado no modelo assistencial de Orem, que tem se tornado numa opção 

encontrada a fim de estimular a participação ativa do cliente no seu tratamento, bem como 

intensificar a sua responsabilidade no resultado da assistência. Segundo Orem (1991, p.84), 

                                                           

 

2 Número de vezes que foram citadas as unidades temáticas. 
3 Adotou-se letras fictícias para enfermeira e médico (enfermeira K e L. Médico X,Y,Z e W).   
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autocuidado é o desenvolvimento ou a prática de atividades que os indivíduos realizam em 

seu benefício para manter a vida, a saúde e o bem-estar .  

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), o tratamento ou programa para o 

enfrentamento das doenças crônicas, além do tratamento em si, deve se basear na educação 

sanitária dos pacientes e das pessoas com as quais eles vivem, que consiste em propagar 

conhecimentos científicos e práticas para a vida diária e o desenvolvimento físico e mental. 

Além disso, se considera a educação dos diabéticos como parte integrante do tratamento, o 

qual se fundamenta em quatro itens básicos: dieta, insulina/hipoglicemiantes orais, exercícios 

físicos, educação. 

O argumento central do Ministério da Saúde envolve disciplina e normas de 

comportamentos, que têm como objetivo primordial o controle da doença e promover a saúde, 

informando aos clientes como atingir hábitos de vida saudáveis. 

Como se pode constatar no quadro de análise temática referente a esta subcategoria, 

os profissionais de saúde, além de utilizar-se do modelo do autocuidado, reforçam os padrões 

de controle da doença e de saúde concebidos pelo MS.  

SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANÁLISE 

Educativo Explica como fazer, como não fazer (...) Ela tem a preocupação de todo mês na consulta ela explica tudo 
direitinho, como a gente deve fazer(3) (...) Com K é só pra gente conversar, verifica como a gente deve 
ter cuidado, traz folhetos (...) Nos dá bronca e chama atenção como a gente deve se cuidar (...) Quando 
chegar em casa leia com atenção (...) Ela ensina, dá indireta que eu não sabia(2) (...) Ela fala para 
gente não andar descalço, não comer coisa fora a dieta, seguindo direitinho(2) (...) Para gente fazer 
caminhada (...) Ensina assim, a gente tomar banho morno, secar direitinho, secar os dedos direitinho 
para não ralar (...) Não calçar qualquer tipo de sandália, só pode calçar sandália com traseira, 
sapatinho fechado (...) Cortar as unhas, tomar banho direitinho (...) Fazer as coisas direitinho (...) Não 
pode dar massagem no cabelo (...) Ensina tudo, parte da dieta, orienta o que pode comer (...) Pode 
comer o dia todo, mas não pode abusar da comida (...).   

 

QUADRO 4. UNIDADES TEMÁTICAS SOBRE TIPO DE CUIDADO PRESTADO PELOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE, SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002.   

Ainda em relação à categoria tipo de cuidado e na subcategoria psicoafetivo, com 

12,31%, percebe-se que ela emergiu de forma não significativa nas práticas profissionais, 
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visto que os sujeitos fazem alusão somente à enfermeira. Aqui convergem observações feitas 

pela pesquisadora no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão em que os 

aspectos psicoafetivos no atendimento ao cliente não se mostram relevantes.  

Silva (2002, p. 98) constatou em sua pesquisa que:  

a atenção dispensada aos pacientes com vistas a atender à demanda de 
cuidados tem enfoque biológico e, certamente, é medida pela utilização dos 
instrumentos tecnológicos; entretanto, não pode deixar de ser dito que tanto 
enfermeiras quanto auxiliares referem à preocupação em atender às 
necessidades bio-psico-sócio-espirituais dos pacientes. E ainda que este 
discurso é muito mais veemente para os profissionais de nível técnico.    

Contudo, no mesmo estudo e em outros, tais como o de Damasceno (1996); Zanetti 

(1898); Moreira (1998); Sales (1998); Miranda (1999); Sales (2002), entre outros, vêm 

comprovando a necessidade dos clientes de um cuidado que também valorize os aspectos 

psicoafetivos na prestação do cuidado, seja o portador de diabetes ou de qualquer outra 

doença crônica. 

O destaque dado pelos sujeitos de ser apenas a enfermeira que se aproxima mais dos 

aspectos psicoafetivos, deve-se ao fato de a profissão de enfermagem ter, desde a sua origem, 

raízes na humanização da assistência e, portanto, na valorização destes aspectos. Todavia, 

observa-se que não há uma preocupação com os aspectos psicoafetivos dos clientes, pois a 

grande maioria dos profissionais de saúde tem desempenhado um cuidado técnico, com 

enfoque mais voltado para os aspectos biológicos. Isto leva a crer que a relevância no enfoque 

técnico e biológico seja indispensável para o tratamento e controle da doença, principalmente 

no  diabetes que requer um aprendizado em seu manejo. 

Collière (1999) argumenta que o cuidado cada vez mais dissocia o indivíduo do seu 

ambiente, do seu meio ecológico, do seu contexto social e mesmo de si próprio como pessoa. 
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O objetivo do cuidado passa a ser cada vez mais a função orgânica, em detrimento da função 

mental, privilegiando uma parte do corpo isolada de um todo que pode determinar a 

significação do processo saúde-doença. Também parece haver uma certa dificuldade por parte 

desses profissionais de saúde em lidar com as dimensões humanas.  

Diante dessa realidade, seguem-se as unidades de análise temática referente a esta 

subcategoria.  

SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANÁLISE 
Psicoafetivo K tem me tratado com carinho (...) Precisa ver o carinho que ela tem pelos diabéticos, com as 

pessoas doentes(3) (...) L tem um carinho muito bom (2) (...)  

QUADRO 5. UNIDADES TEMÁTICAS SOBRE TIPO DE CUIDADO PRESTADO PELOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE, SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002.   

2ª Categoria - Percepção Sobre o Cuidado Recebido dos Profissionais de Saúde do 

Cuidado  PCR.  

A PCR compreende o conjunto de categoria e subcategorias referentes às imagens que 

os sujeitos elaboraram sobre o cuidado prestado pelos profissionais na Unidade Básica de 

Saúde. Sendo assim, destacaram-se imagens positivas, negativas e neutras, representadas na 

Figura 3.         

FIGURA 3. PERCEPÇÃO SOBRE O CUIDADO RECEBIDO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 

JEQUIÉ, BAHIA, 2002.  

Percepção do Cuidado Recebido

 

CUIDADO

  

Tem cuidado com a gente, 
mesmo que a gente não 
precise, trata bem, 
pergunta se a gente pode 
comprar o remédio se não 
pode passa o do posto.   

Positivo 

  

No atendimento médico tem 
diferença quando a pessoa tem 
boa aparência eles tem outro 
tratamento, não de atenção, 
não escuta; 
Sou massacrado em remédio.  

Negativo   

 

Neutro

 

Não tenho o que falar 
de ninguém, todo o 
pessoal trata bem. 

Neutro 
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Essa categoria e suas subcategorias abarcam 162 unidades de análise temática, 

conforme Tabela 2, e se refere às representações sociais sobre o cuidado oferecido pelos 

profissionais de saúde. Pode-se destacar que, dentre os profissionais, foram evidenciados 

pelos sujeitos as enfermeiras, os médicos e a assistente social, tendo sido incluídos alguns 

profissionais da área administrativa e farmácia. A polarização dos discursos entre enfermeiras 

e médicos deve-se, principalmente, ao fato de serem estes profissionais os que mais se 

interrelacionam com os portadores de diabetes na Unidade Básica de Saúde.  

TABELA 2. DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES TEMÁTICAS E PERCENTUAIS DAS SUBCATEGORIAS 
DAS OPINIÕES SOBRE O CUIDADO PRESTADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, 

SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, 
BAHIA, 2002.    

N.162
SUBCATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISE 

  

F % 

Positiva 114 70,38 
Negativa   34            20,98 
Neutra   14     8,64 

TOTAL 162 100 

   

A subcategoria positiva obteve o percentual de 70,38%, que é bastante significativo e 

favorável ao cuidado recebido. Observa-se, mediante as unidades de análise temática, a 

avaliação positiva da conduta dos profissionais de saúde. Para os respondentes, o cuidado 

recebido na instituição é satisfatório, e ressaltam comportamentos e atitudes com evidências 

de satisfação e segurança na atuação do profissional.   

SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANÁLISE 

  

Positiva           K tem cuidado com a gente, mesmo Quando a gente não precisa (10) (...) Sou atendido bem (3) (...) Me 
pergunta tudo, tá tomando o remédio, o Sr tem o remédio? Quando não tem ela diz para mim, vou 
conseguir para o senhor (...) Como é que tá a saúde, tira a pressão, como é que tá os exames, foi para 
mim uma felicidade ter meu tratamento aqui com K e Dra X (...) É boa pessoa, graças a Deus quem me 
deu a vida foi elas é muito boa(3) (...) Ela me atende direito, com muita paciência, é muito paciente (...) 
Quando venho fazer meus exames sou bem atendida (...) Atendimento muito bom, muito direito(2) (...) 
Estou satisfeita com meu tratamento(2) (...) Cuida bem, por sinal até do meu marido que é diabético, tem 
problema de depressão e tem problema de pressão alta, mais ela, a moça que é ótima, fala pra mim não 
precisa trazer ele, porque quando ele vem aqui ele fica muito agitado quer sair, quer entrar logo na 
frente (...) ela tem um coração bom, fala para mim dona E, a Sra. não precisa trazer seu J não, a Sra. 
pega duas senhas, a primeira e a segunda, ela me atende (...) Como é que pode falar mau de uma pessoa 
do coração tão bom assim, que nem todos iam fazer isso comigo, mas ela não (...) O setor de diabetes, a 
enfermeira de diabetes marca o  exame para  a gente, se tiver  sentindo ela  marca logo o exame para o  
médico, para fazer exame (...) A gente vem para ela todo mês, a gente já sai daqui com o remédio (...) 
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Era todo mês agora é de três em três meses, que marca para as pessoas que já tá com o tratamento aqui, 
que a diabetes tá alta (...) Agora eu to fazendo planos de ingressar nos cuidados da enfermeira que 
cuida da hipertensão que é L, eu acredito que ela vai me atender com muito carinho (...) O atendimento 
da enfermagem é bom, é ótimo, Quando a gente precisa ir para Dra X, ela marca pra gente(6) (...) Dr. 
Y, foi quem descobriu que eu estava com diabetes, operei com ele e me atendeu como se fosse particular 
(2) (...) Passei por Dr. Y. Dr. Z, todo mundo atende bem (...) A gente chega aqui e na consulta examina 
a gente direitinho, se a gente precisa do remédio passa o remédio direitinho (...) Ele pergunta se a gente 
pode comprar se a gente pode diz sim, se não pode ele passa o que tem no posto (...) Cuida de mim muito 
bem (...) A senhora tá com qual problema? Tá com aquele outro, tira a pressão, aquilo assim, tá me 
tratando bem, é assim eles lá tem muito cuidado(2) (...) É muito bom(7) (...) Assim no caso o posto aqui, 
muito bom, estou satisfeita(7) (...) Graças a Deus, ninguém faz pouco de mim, me recebe bem (...) 
Graças a Deus, bem muito bem(8) (...) Em uma parte aqui no CSAL sou atendido bem em uma parte, eu  

                 

tenho as minhas amizades aqui dentro, meu conhecimento, sou paciente bom, respeito todo mundo, 
agora quero a minha parte também (...) Aqui é muito bom, porque eu cheguei aqui com problema de 
pressão alta, diabetes, tem cuidado da minha saúde (...) Aqui sou bem cuidada, todas as vezes que eu 
venho aqui eles, o pessoal aqui me trata bem (...) eu sei que o pessoal faz aqui é tudo através da saúde 
da gente, é tanto que toda vez que marca eu não falto de jeito nenhum, eu sei que é bom para mim, é por 
isso que eu não deixo de vi (...) Um bom encaminhamento (...) Quando a pessoa chega no lugar e tem 
aquela atenção daquelas pessoas que está ali, a pessoa tem mais segurança, porque muitas vezes a 
pessoa chega no recinto, logo leva uma maior impressão no recebimento, daquelas pessoas que está 
atrás do balcão (...) Graças a Deus nunca achei uma pessoa bruta pra mim, nunca, eu não sei porque 
ainda quando a gente escuta uma coisa e não pode, muitos incham e fica falando mal, mais eu não vou 
sair, porque além deu não Ter a leitura tu entende (...) Você sabe disso, que o que tem leitura é uma 
coisa boa, tem a educação do que não tem, se eu não tenho a leitura e ainda se eu não ter educação, no 
caso não saber conversar, não saber respeitar o seu lado, assim como você é, a sua pessoa que você é 
como eu posso dizer, eu posso achar assim ignorância (...) sou bem recebida pelas enfermeiras(4) (...) 
Na minha parte que eu sou diabética to e sou bem tratada, bem que, a gente chega na hora marcada (...) 
Elas marcam o horário certo a gente vem, não sabe, nós temos que atender a elas, aqueles que chegam a 
falar mal porque marca o horário certo e não vem, vem passando, não pode (...) A gente tem que marcar 
e vim na hora certa, se a gente quer ser bem atendido tem que corresponder o horário certo, a 
orientação que elas dão pra gente, eu acho isso, mais tem gente que não entende e as vezes vem 
passando do hora e fica reclamando (...) Porque eu mesmo é assim venho mais para K (...) Sobre aqui 
eu não posso falar mal, porque eu recebo cuidado aqui, não sei os outros, mais eu acho como elas me 
tratam bem, tratam os outros também(2) (...) Desde que eu comecei a caminhar para aqui, eu não faço 
exame em outro lugar, só aqui (...) O cuidado que eu recebo aqui por parte do pessoal que eu ocupo é 
muito bom (...) Eu venho para aqui, porque o posto da um cuidado melhor relacionado o diabetes (...) 
Até agora não tenho o quer falar, eu sou bem atendida, nunca ninguém me tratou mal, então eu só posso 
falar bem (...) Durante esses Quatro anos que eu venho aqui não há ignorância nenhuma, mal atenção, 
grito nunca (...) As enfermeiras são duas (...) Desde que eu cheguei aqui, que eu passei a ser atendida 
(...) A gente pega o remédio no posto, quer dizer, são umas coisas (...) Eu tenho que agradecer, porque 
quando falta os meus remédios eu venho aqui e consigo tudo direitinho (...) Isso aqui é uma benção de 
que Deus me deu, as vezes que eu chego aqui sou atendida com as meninas (...) Você chega aqui nem K 
nem Dra X nem as meninas, nem as meninas, pra mim todas tem sido legal entendeu, graças a Deus eu 
sou fiel nessa parte, as vezes a gente encontra alguém que fala é eu não (...) Eu venho tira ficha aqui, 
para fazer exame como Terça feira mesmo as meninas me trata bem (...) Eu vou te falar, eu não tenho 
duvida, com certeza nessa parte todos pra mim é maravilhoso (...) Graças a Deus, quando eu chego aqui 
todo mundo me atende bem, tanto os médicos como também as enfermeiras (...) O cuidado aqui é bom, 
aqui no posto, graças a Deus enfermeira e médico é tudo bom pra mim (...) Nunca cheguei aqui pra 
voltar pra trás sem se atendida, graças a Deus, toda a vez que eu venho eu não saio sem ser atendida 
(...) Nunca cheguei aqui pra dizer assim, pra poder ser atendida tem que dormir no posto, graças a Deus 
(...). 

QUADRO 6. UNIDADES TEMÁTICAS SOBRE AS OPINIÕES POSITIVAS DO CUIDADO RECEBIDO, 
SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, 

BAHIA, 2002.   

A subcategoria negativa obteve um percentual de 20,98%; observa-se uma 

organização de conteúdos específicos acompanhados de opiniões negativas sobre o cuidado 

prestado pelos profissionais aos portadores de diabetes.  

No tocante às opiniões negativas sobre o cuidado recebido, os sujeitos fizeram menção 

ao atendimento dos médicos e dos demais profissionais. Segundo eles, os profissionais 
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médicos lhes tratam de forma diferente da enfermeira, não lhes dão atenção, pois nem sempre 

se preocupam em escutar as suas queixas, ansiedades, angústias.  

Como evidencia Helman (1994, p. 103):  

fatores como a personalidade, crença religiosa e status socioeconômico são, 
freqüentemente, considerados irrelevantes na realização do diagnóstico e na 
prescrição do tratamento, pois a medicina moderna valoriza mais as 
dimensões físicas da doença [...] ignora o paciente e seus atributos enquanto 
pessoa, enquanto ser humano.    

Julga-se que, neste contexto, provavelmente, a incorporação de opiniões negativas 

relacionadas aos profissionais pode traduzir atitudes e/ou comportamentos negativos ante os 

cuidados prescritos por esses profissionais, pois, segundo a Teoria das Representações 

Sociais, a atitude é um estado de preparação mental ou neural, organizada através da 

experiência, dinâmica, sobre as respostas individuais a todos os objectos ou situações a que se 

relaciona (ALLPORT, 1935 apud VALA; MONTEIRO, 2002, p. 188).  

No que se refere ao atendimento prestado pelos demais profissionais da instituição, os 

sujeitos queixam-se da dificuldade no recebimento dos medicamentos, bem como de alguns 

profissionais que não lhes prestam as considerações devidas, sendo que tal atendimento, às 

vezes, chega a provocar baixa na sua auto-estima. Conforme Sales (2002, p. 69) O paciente 

anseia ser visto como um ser humano com características próprias, capacidades, valores, 

crenças, expectativas e sentimentos, capaz de interagir com os outros entes e conviver com 

uma doença crônica que exige adaptações, controle e mudanças de vida .   

Deste modo, as falas dos sujeitos estudados demonstram o que foi dito anteriormente.     
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SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANÁLISE  
Negativa         No atendimento médico tem diferença, é, quando a pessoa tem boas aparências eles têm outro 

tratamento, quando a pessoa é mais humilde assim já muda o tratamento, já fica um pouco assim 
atrás, não quer dá muita atenção(3).(...) Às vezes a gente quer perguntar algumas coisas, eles não 
quer escutar, ouvir (...) Às vezes fico com vergonha de perguntar certos médicos, a gente fica com 
vergonha, dele ser assim com a gente(2) (...) Às vezes  a doença não é fácil, não é só causa da doença, 
é algum problema em casa, alguma coisa e nada disso ele vê é só remédio(2) (...) O médico não sabe 
o que tá acontecendo (...) Médicos são  difíceis (2) (...) É assim, se ai chegou no consultório falar com 
o médico, se o médico atende com aquela ignorância, com aquela estupidez, quer dizer não esta me 
atendendo bem, quer dizer, ele não cuida bem da gente (...) Eu falei pra Dra X. Dr. Z não atende a 
gente bem (...) Outro importante é o remédio a gente da não sei quantas viagem, não tem, não tem é 
difícil encontrar (4) (...) O que é para o diabetes, que é para baixar o diabetes, tomo depois do café e 
depois da janta, eu não encontrei, tá faltando (...) Sou massacrado em remédio ,agora mesmo  disse  
que não tinha, disse para a enfermeira eu não posso fazer o exame se não tem o remédio (...) Fui duas 
horas a moça disse que não tinha o remédio, voltei agora lá a moça não estava lá na farmácia, ai, a 
guarda chamou ela e ela disse o senhor teve aqui agora? O senhor é diabético? Porque o senhor não 
disse que era diabético e pegou o meu cartão (...) Quando eu disse que era diabético, minha comadre 
e precisava do remédio ela despachou, o outro eu ia comprar na farmácia (...) Eu disse a K, se for 
pra mim fazer o exame e não  ter o remédio eu não faço não (...) Posso falar a verdade, tem vez que a 
gente vem, a gente vem se sentindo mal não tem quem cuida, bota maior dificuldade, não tem médico, 
não tem no sei o quer, fica tirando a gente de tempo (...) Tem pessoas que atende mau , eu não vou 
negar, uma pessoa me atendeu mau , como muitas vezes, como aconteceu eu cheguei para fazer um 
exame já a moça me atendeu mal, ai logo a pessoa fica revoltada, nervosa (...) Muitas vezes a pessoa 
a pessoa grande, gorda, que tá morta de saúde, mais muitas vezes não tá, tá abalada assim, assim 
como eu, a pessoa fica revoltada (...) Quem trabalha na saúde precisa ter equilíbrio para poder da 
segurança aquelas pessoas que chega, para poder você se sentir Seguro e falar tudo que sente (...) Há 
umas inconvenienciazinhas e outras, eu posso falar claro, tem uns atendentes que não atende a gente 
muito bem como devia, porque definitivamente eles trabalham e ganham pra isso não é isso, o que 
falta é isso que eu procuro deixa pra lá, eu já conversei demais(2) (...).  

  

QUADRO 7. UNIDADES TEMÁTICAS SOBRE AS OPINIÕES NEGATIVAS DO CUIDADO RECEBIDO, 
SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, 

BAHIA, 2002.   

Na subcategoria opiniões neutras 8,64%, denota-se que a elas são atribuídos 

elementos que não possuem relação positiva ou negativa, mas que apresentam palavras que se 

referem ao cuidado prestado. A seguir são apresentadas as unidades de análise temática 

apreendidas dos discursos dos sujeitos do estudo.   

SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANÁLISE  
Neutra (...) Não tenho o quer dizer de ninguém, nem das enfermeiras nem dos médicos(9) (...) Não tenho o 

quer dizer da enfermeira da depressão (hipertensão) (...) Recebo cuidado como é que eu vou falar 
mau (...) Todos atendem muito bem, todas as pessoas, nos tratam muito bem aqui (...) O pessoal me 
atende bem (...)  

 

QUADRO 8. UNIDADES TEMÁTICAS SOBRE AS OPINIÕES NEUTRAS DO CUIDADO RECEBIDO, 
SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, 

BAHIA, 2002.        
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3ª Categoria  Descrições dos Profissionais de Saúde  DPS  

As DPS incluem as unidades temáticas, o conjunto de categoria e subcategorias 

referentes à descrição positiva ou negativa dos profissionais prestadores de cuidado. Esta 

categoria, compostas de 112 unidades de análise temática, representada na Figura 4, 

conglomera três subcategorias: Enfermeira, Médico e Demais profissionais.             

FIGURA 4. DESCRIÇÕES SOBRE OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SEGUNDO OS PORTADORES 
DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002   

Para Moscovici (1978), uma representação social é sempre a representação de alguma 

coisa, e esse laço intrínseco justifica a maneira como os portadores de diabetes interpretam e 

descrevem a conduta dos profissionais prestadores do cuidado, a partir de dispositivos 

afetivos positivos e negativos, conforme demonstra a Tabela 3.        

Enfermeira 

 

- Positivo  
Sabe receber a gente 
para exame; 
Incentiva, se preocupa 

- Negativo   
Demora um pouco.  

 

Demais profissionais

 

- Positivo 
As meninas me atende 
bem, precisa vê como 
elas tratam a gente, o 
carinho que as pessoas 
tem com a gente. 

- Negativo  
Eu posso falar claro, 
tem umas atendentes 
que não atende a gente 
muito bem. 

   Médico

 

- Positivo 
Tem médico que conversa, 
procura dialogar com a 
gente; saber qual é o 
problema.

 

- Negativo  
Hoje existe quatro médicos 
aqui, dois eu já conheço mal 
atendido o horário dele é 
pequeno para conversas 
com a gente. 

Descrição sobre o Cuidado Prestado 

CUIDADO 
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TABELA 3. DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES TEMÁTICAS E PERCENTUAIS DAS SUBCATEGORIAS 
DA DESCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002.  

   
N. 112

 
Nº DE UNIDADES DE ANÁLISE 
Positivo Negativo 

 
SUBCATEGORIAS 

F % F % 

Enfermeira  64 57,14 3 2,69 
Demais profissionais 12 10,71 2 1,78 
Médico 11 9,82 20 17,86 

TOTAL 87 77,67 25 22,33 

   

Os sujeitos da amostra destacam 57,14% de sentimentos positivos em relação à 

Enfermeira; 10,71% em relação aos demais profissionais e 9,82% em relação ao atendimento 

médico. Quanto aos sentimentos negativos, observa-se que os sujeitos do estudo apontam, 

2,69% para Enfermeira, 1,78% para o cuidado prestado pelos demais profissionais e 17,86% 

para o cuidado recebido dos profissionais médicos.  

Percebe-se que tanto as opiniões positivas quanto as negativas expressas nas falas 

representadas pelos sujeitos da pesquisa deixam explícitas as suas relações com os 

profissionais que os atendem. Como a TRS é caracterizada enquanto espaço de troca 

simbólica, entende-se que durante o atendimento entre cliente e profissionais de saúde existe 

uma troca simbólica de conhecimento e práticas que pode favorecer ou desfavorecer a 

qualidade do cuidado prestado.  

Os dispositivos positivos e negativos têm uma relação muito significativa com a 

categoria percepção sobre o cuidado prestado, pois, como salienta Abric (1994), não existe 

uma realidade objetiva, mas sim representada, em que os sujeitos ou grupo apropriam-se, 

reconstituem e integram, aos seus sistemas de valores, com a ideologia e com o contexto 

social, em que estão inseridos.  

Os sentimentos positivos podem ser identificados a partir da linguagem dos sujeitos 

pesquisados em que os mesmos verbalizam suas formas de pensamentos influenciados pela 
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vida cotidiana na unidade de saúde, onde o simbólico constitui um suporte para as suas 

interações positivas com os profissionais prestadores do cuidado.  

Neste sentido, aborda-se, no Quadro 9, os sentimentos positivos por eles expressos nas 

subcategorias enfermeira, médicos e demais profissionais. 

SUBCATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISE 

  

Enfermeira K sabe receber a gente para exame(20) (...) É muito boa (5) (...) Me trata muito bem(4) (...) Tem paciência 
comigo, tem muito cuidado com a gente, comigo e com a minha irmã principalmente que é cega (...) Tem 
muito cuidado com ela e comigo também (...) Ela é a pessoa que cuida da gente, recebe bem, não reclama a 
gente por nada, se tem alguma coisa que ela reclama, a gente tá merecendo, se a gente faz alguma coisa 
errada e por causa da gente mesmo, porque ela explica de um jeito a gente faz de outro (...) Gosto muito 
dela, tem hora que ela se dana, eu fico quieta (...) Incentiva muito a gente, entendeu (...) É gente boa para 
mim (...) Ela é uma pessoa ótima, ela se preocupa com os pacientes, incentivando, explicando (...). É muito 
paciente não tenho o quer dizer(6) (...) Minha enfermeira sobre o diabetes tem cuidado comigo, é uma 
pessoa muito especial, tem exercido a profissão dela com dignidade, isso é muito importante para nós, se 
não fosse assim a gente não vinha (...) Ela é uma pessoa especial para nós, portanto nós precisamos 
cooperar com ela, todas as pessoas que está aqui o tempo todo (...) Ela tem muito trabalho aqui (...) Tu 
sabe, durante seis anos que conheço ela que eu não deixo de passar nada para ela e ela para nós (...) 
Porque é uma pessoa excelente enfermeira, parabéns (...)Até hoje não tenho o quer dizer e tenho certeza 
que nunca vou ter o quer dizer, porque não é só não para mim é para todos (...) Ela tem muita paciência 
comigo(2) (...) Ela tem muito cuidado comigo, eu devo isso principalmente a Deus, Quando a gente acha 
uma pessoa legal (...) Tem um atendimento dez, é uma pessoa excepcional, é sem comentário é um 
espetáculo para a gente (...) Precisa ver o carinho que ela tem pelos diabéticos, com as pessoas doentes 
(...) A maneira como ela recebe as pessoas, por isso eu nunca sai daqui (...) É uma menina educada, 
atenciosa (...) Ela tem cuidado com os enfermos (...) Ela é uma pessoa muito humana(2) (...) São nota dez, 
elas me atende com muito carinho, muita atenção e educação(3) (...) O cuidado dela é todo especial com os 
pacientes dela sobre o diabetes (...) Ela tem muita atenção com os pacientes dela (...) L é uma pessoa 
excelente, não tenho o quer dizer, o meu esposo fala bem, é acompanhado por ela, porque ele tem um 
problema muito sério altíssimo de diabetes (...). Alegria que ela me dá, é carinhosa, boa(2), a ponto de não 
existir palavra pra falar, se me perguntasse sobre ela, eu dizia e minha enfermeira, eu amo ela do fundo do 
meu coração é ótima(2), é uma benção de Deus (...) As enfermeiras são boas, tem sido maravilhosa com a 
gente (...) Se eu tenho hora marcada Qualquer coisa ela me atende, se eu não marco ela atende e é a 
mesma coisa, nessa hora falando com ela, eu prefiro fazer a consulta com ela do que com Dr. Z (...) 

Médico Dra X é muito boa e muito paciente comigo e com todos nós, não é só comigo é com todas as pessoas que 
eu vejo ai(5) (...) Todos os médicos que eu ando aqui me trata bem (...) Tem médico que conversa muito, 
procura dialogar com a gente, procura saber qual é o problema e como foi que começou (...) Eu acho que 
médico é assim, é saber como começou essa doença, como é que a gente tá passando (...) É muito paciente 
comigo e com todas as pessoas que eu vejo ai, não tenho o quer dizer (...) Tem médico que a pessoa fica a 
vontade, tem oportunidade e a liberdade de falar tudo (...) Os médicos também me atendem bem graças a 
Deus, também tem paciência, eles não me respondem mal (...) Os médicos são ótimos não tenho o que falar, 
sabe conversar com a gente(2) (...) Não é ignorância (...) Os médicos são bons (...) Quem  me atende é 
ótima pessoa, Dr. W mais outros médicos (...). 

Demais profissionais As meninas me atendem muito bem(3) (...) Graças a Deus sou bem cuidada, trata bem (...) Tem lugar que 
você chega o pessoal não trata bem., fica nervoso (...) Esse pessoal, essas que trabalham ai atende bem a 
todo mundo, elas tudo graças a Deus (...) Elas tratam a gente com carinho as pessoas tem (...) Se somos 
bem tratados, vamos tratar bem o próximo, por isso eu nunca sair daqui (...) É ótima, eu não tenho 
palavras, elas todas, a guarda, todo mundo aqui, todo mundo, por isso eu não fui para o Jequiezinho, eu 
me acostumei aqui (...) As assistentes sociais são boas (...) aqui graças a Deus, eu chego aqui elas marca 
seis e meia é meu horário, eu não posso vi pra cá dormir no posto, eu sou sozinha não tenho ninguém vivo 
só e Deus dentro de casa com meus bichinhos, eu não posso vi três horas da manhã quatro horas da manhã 
pra o posto, então o horário que eles marca eu venho e sou atendida graças a Deus (...). 

 

QUADRO 9. UNIDADES TEMÁTICAS SOBRE AS DESCRIÇÕES POSITIVAS DOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE, SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002.  

A subcategoria negativa diz respeito ao posicionamento desfavorável ao atendimento 

recebido por parte dos profissionais prestadores do cuidado. Observa-se nesta subcategoria 

que o grupo estudado se opôs mais à conduta médica, pois, segundo os mesmos, alguns 



 

SALES, Zenilda Nogueira 

101

profissionais não lhes oferecem um cuidado humanizado, eles questionam a falta de tempo 

disponível para a consulta e o descompromisso com a dimensão humana; contraditoriamente, 

outro aspecto citado é a demora no atendimento de enfermagem, bem como o descaso por 

parte de outros profissionais que trabalham na instituição.  

É importante ressaltar que essa prática impessoal, descompromissada, expressa pelos 

sujeitos, com relação a alguns profissionais de saúde, perpassa pela política de saúde do nosso 

país e pela situação de precariedade das instituições de saúde do país. As normas e rotinas 

institucionais privilegiam a quantidade do atendimento, em detrimento à qualidade. Esta 

clientela só é atendida em âmbito primário na rede básica de saúde, aumentando assim o 

número de pessoas para esse atendimento, o que representa um tempo mínimo para cada 

consulta; ao meu ver há uma preocupação demasiada com atividades burocráticas, talvez por 

conta da produtividade, bem como carência de recursos humanos.  

Contudo, como já foi frisado na categoria anterior, quando os sujeitos emitiram 

opiniões negativas sobre a conduta dos profissionais, reforça que as expectativas do cuidado 

esperado pelos portadores de diabetes podem ter uma grande influência de como se processa o 

seu próprio cuidado. As experiências prévias com o profissional talvez influenciem no seu 

cotidiano profissional/cliente. Daí, observa-se o papel das representações sociais desses 

sujeitos na aceitação da doença, bem como a submissão a regras, limitações, restrições 

prescritas pelos profissionais e pela própria doença. 

Nos dispositivos negativos, os sujeitos verbalizaram as seguintes expressões, como se 

segue no Quadro 10:   



 

SALES, Zenilda Nogueira 

102

SUBCATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISE 
Enfermeira Na sala de enfermagem, tem vez que ela me acusa, ela diz assim, você não leva a sério (...) É assim, tem 

pessoa que não gosta da demora, ela demora um pouco, mais essa demora e para  ajudar a gente (...) 
Alguns reclamam porque para o pessoal não tem nada que seja bom, sempre tem alguma coisa que o 
pessoal bota defeito (...) 

Médico Da parte médica, os primeiros médicos que eu comecei aqui, hoje já não existe mais aqui dentro, hoje 
existe quatro médicos aqui dentro, dois eu já conheço mal atendido (...) O horário dele é pequeno para 
conversar com a gente, e acaba dele conversar, é nessa hora chega uma funcionária com papel para ele 
assinar, ele deixa, deixa a gente e vai assinar aquele papel (...) Não tira a pressão da gente, não procura 
saber se a gente tá sentindo alguma coisa, não olha os pés, não olha se a gente tá tomando algum 
remédio, só escreve, cadê o remédio que você tá tomando e pronto (...) Muitas vezes as pessoas chegam 
no médico, como acontece com muita gente vai sentindo muita coisa, quando chega lá fica nervoso a 
pessoa se sente e não tem oportunidade de conversar, faz o exame não conversa, não fala o que tá 
sentindo, acontecendo nem nada (...) Chega em casa disse que esqueceu , estava sofrendo a muito tempo 
e esqueceu de falar, mais é a maneira de ser recebido (...) Tem médico que a pessoa fica acanhada ai 
não fala(2) (...) Portanto isso é muito importante na saúde que a pessoa seja bem recebido, precisa 
sabedoria (2) (...) Dr. Z quando a gente vem entregar o resultado pra ele, nem para a cara da gente ele 
olha, não é só eu que falo isso, já vi o comentário, ele nem olha, não pega o aparelho para tirar a 
pressão da gente, como é que a gente tá, o que tá sentindo, como é que tá, o que é que você tá sentindo, 
a Dr. estou sentindo isso assim, assim (4) (...) Você é diabética? Ele já pega o meu remédio, pega o meu 
exame e já viu que eu sou diabética (...) Passa o remédio e nem tchau dá para gente, chama fulano de tal 
(...) Agora mesmo eu falei com K, ela disse você precisa ir para o médico clínico, ai eu falei há K, Dr. 
Z. não dá atenção para gente, eu falei isso e não peço segredo (...) Eu falei pra Dra X e para K. tu viu 
eu falando naquele dia para K, tu viu não viu?(...). 

Demais profissionais

 

Posso falar a verdade, tem vez que a gente vem, a gente vem se sentindo mal não tem quem dê cuidado, 
bota maior dificuldade, não tem médico, não tem no sei o quê, fica tirando a gente de tempo (...) Eu 
posso falar claro, tem umas atendentes que não atende a gente muito bem como devia, definitivamente 
eles trabalham e ganham pra isso (...). 

  

QUADRO 10. UNIDADES TEMÁTICAS SOBRE AS DESCRIÇÕES NEGATIVAS DOS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE, SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 

JEQUIÉ, BAHIA, 2002.  

4ª Categoria - Concepções do Cuidado Desejado 

 

CCD.  

As CCD compreendem 140 unidades de análise temáticas, em que os sujeitos 

manifestam sua opinião sobre o cuidado desejado. Esta categoria abrange as seguintes 

subcategorias: psicoafetivo, físico-biológico, sociocultural, atributos e socioeconômico. 

Figura 5.        

FIGURA 5. CONCEPÇÕES SOBRE O CUIDADO DESEJADO PELOS PORTADORES DE DIABETES DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002 
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Na Tabela 4 apresenta a distribuição das unidades temáticas encontradas na categoria 

concepção do cuidado desejado.  

TABELA 4. DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE TEMÁTICA, E PERCENTUAIS DAS 
SUBCATEGORIAS DA CONCEPÇÃO DO CUIDADO DESEJADO, SEGUNDO OS 

PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002.     

N. 140
SUBCATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISE 

  

F % 

Psicoafetivo 68 48,57 
Físico-biológico 32 22,86 

Sociocultural 15 10,71 

Atributos 13 9,29 
Socioeconômico 12 8,57 

TOTAL 140 100 

   

Observa-se, nestes dados, que os portadores de diabetes indicam para a concepção do 

cuidado desejado algumas das subcategorias já expressas para o tipo de cuidado prestado 

pelos profissionais de saúde. Todavia, acrescentam outras subcategorias e excluem a 

educativa. A exclusão da subcategoria educativa na concepção do cuidado desejado pelos 

sujeitos chama a atenção, pois foi o segundo tipo de cuidado prestado pelos profissionais, 

possivelmente em decorrência do fato de eles terem destacado que o processo educativo está 

muito voltado para os cuidados físicos-biológicos, ao tempo em que eles desejam que o 

cuidado se desenvolva no âmbito do psicoafetivo.   

O cuidado ancorado nos aspectos psicoafetivos aludiu maior percentual (48,57%), 

para os sujeitos pesquisados. Tais aspectos são importantes e fazem parte do cuidado que deve 

ser concedido a qualquer pessoa, pois favorecem a auto-estima e até mesmo a aceitação e 

controle da doença. Para tanto, Collière (1999, p. 239) evidencia que:  

a ruptura entre corpo e o espírito, entre o homem e o meio, que se opera nas 
sociedades ocidentais, a multiplicação das técnicas de investigação e de 
reparação centrada na doença, abandonaram, pouco a pouco, o questionar 
sobre as causas ligadas às maneiras de viver, às condições de vida, ao desejo 
de existir. 
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Incorporando o pensamento da autora, acredita-se que não seja possível prescrever um 

cuidado eficiente e eficaz para as pessoas portadoras de doenças crônicas sem levar em 

consideração os aspectos psicoafetivos, pois estas doenças, na sua grande maioria, mexem 

com toda estrutura biopsicossocial e econômica daqueles que são acometidos por tais doenças 

e, portanto, podem influenciar na adesão do cuidado. 

Todavia, tanto os depoimentos dos sujeitos quanto as constatações feitas na literatura 

e no cotidiano das práticas nos serviços de saúde apontam para um privilegiamento de 

aspectos fisico-biológicos em detrimento dos psicoafetivos, possivelmente, devido a um 

despreparo dos profissionais, como também, pela ausência do profissional específico nas 

unidades básicas de saúde ou mesmo de referência. A exclusão de tais aspectos no tratamento 

de diabetes e/ou de qualquer outra doença, pode promover deficiência no tratamento e 

controle da doença e, principalmente, da diabetes mellitus.  

Deste modo, seguem-se as descrições dos sujeitos no que se refere à subcategoria 

psicoafetivo.  

SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANÁLISE  

  

Psicoafetivo               Gostaria de ser cuidada com amor(13 ) (...) carinho(23) (...) Não fazer pouco de mim, não fazer pouco, 
não desfaz é dizer que a gente tá velha, tá doente, boa de morrer, a gente é uma coisa só, todo mundo 
vai ficar velho (...) As vezes a doença não é fácil, não é só causa da doença é algum problema em casa, 
alguma coisa (...) A gente que tem esse problema fica sempre, sempre se perguntado, toma remédio, faz 
as coisas necessárias e não fica boa(2) (...) Gostaria de ser cuidada com muito amor, porque as vezes eu 
sou muito carente (...) A gente cuida das pessoas e ai tem alguém que cuida, a gente não se sente isolado 
(...) Porque as vezes a gente observa Quando a pessoa tá cuidando da gente, porque se a gente não tiver 
carinho, dialogo com alguém, a gente vai ficar isolado (...) É como as vezes a gente vem aqui a procura 
de alguém, de uma palavra de conforto, um carinho, a gente sai daqui com outro aspecto (...) Para eu 
sai falando para o pessoal que fui bem tratada, bem cuidada (...) Não ficar assim sozinha (...) apoio (...) 
É preciso ter amor, as vezes acontece alguma coisa em casa e vem para o centro de saúde em busca de 
saúde, e também em busca de uma palavra de conforto, Quando não encontra atrapalha tudo, portanto 
tudo isso precisa na saúde (...) Gostaria muito de ser cuidada, mais por enquanto Deus sabe de todos 
nós, abaixo de Deus (...) Sou mãe de Quinze filhos, tenho nove vivos, nenhum tá lá, mora todo mundo 
fora, nenhum da nada tu tá entendendo, mora todo mundo fora (...) Minha filha caçula que vai lá jantar 
comigo, mas eu sou uma pessoa carente, era  muito importante se eles, eu tivesse eles, eu precisasse, 
tivesse lá (...) Eu tenho uma vizinha que mora ao lado que é mesmo como se fosse minha filha, outro dia 
eu me sentir mal, doze horas da noite, ela veio me tirar do chão porque meu marido não podia, eu me 
senti tão sozinha entende, mas como ela estava ao meu lado (...) Eu gostaria, gostaria mesmo se tivesse 
uma pessoa do meu lado, porque  eu não tenho quem me ajude, meu marido é idoso, só paciência com 
idoso, tá muito malcriado, mas eu tenho muita paciência, com Deus a gente supera tudo (...) Gostaria de 
ser cuidada da mesma maneira que eu cuido das pessoas carinhosamente (...) Os meus filhos tá tudo 
esparramado, um mora em Feira, uma mora no Rio de Janeiro, Sábado agora uma vai viajar, que tá 
comigo, mora perto, vai viajar, então eu queria assim, uma pessoa pra ficar comigo, tomar conta de 
mim (...) Cuidado eu dou a minha família e eles tem que corresponder comigo também (...) Só isso de 
quem cuidasse de mim sentisse bem, em paz com aquele cuidado e com quem cuidasse de mim, muita paz 
(...) Da mesma maneira que eu dou carinho para as pessoas, também quero receber carinho, as vezes 
recebem mais das pessoas que não sabe quem somos, aquelas pessoas que da muito carinho e muita paz 
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a gente, tem quer ser assim (...) Eu fico muito feliz do carinho da minha filha, muito feliz (...) meu filho 
me ama muito, me trata bem, me respeita (...) Não tenho queixa da minha família, nem do meu filho dos 
meus irmãos nem da minha mãe que mora praticamente comigo (...) No meu caso o meu filho viajou que 
eu moro com ele, meu filho ficou um ano em São Paulo e eu fiquei sozinha, nesse meio tempo adoeci 
fiquei morando ali sozinha (...) Eu gostaria que meus filhos me desse paz eu não queria nada só paz na 
minha vida ,como agora um ia se matando em São Paulo, de Sábado pra domingo foi  aquele desespero, 
to aqui com a cabeça que não to em mim, assim, estou assustada, preocupada com tudo isso, 
preocupada com minha saúde (...) Eu tenho uma filha que é não é uma filha, é uma mãe, mesmo de 
longe ela tá cuidando de mim, mãe comprou o remédio? tá passando bem o remédio?  tá precisando de 
alguma coisa? ela se preocupa tanto, isso já é cuidado que ela tem comigo(...) 

   

QUADRO 11. UNIDADES TEMÁTICAS SOBRE AS PERCEPÇÕES DO CUIDADO DESEJADO, 
SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 

JEQUIÉ, BAHIA, 2002.   

No que se refere à segunda subcategoria, ancorada no físico/biológico, com o 

percentual de 22,86%, os sujeitos expressam suas opiniões sobre o cuidado como funções 

cotidianas de manutenção da vida, ou seja, os cuidados que prestamos a nós mesmos, a algum 

familiar, ou mesmo o que a mãe presta ao filho, como pode ser visto nas falas seguintes.  

Tomar banho certinho (...) alimentação certinha (...) pentear os cabelos, dar 
remédio, fazer chá (4) (...) limpar as unhas, dedos dos pés, não andar com as 
unhas sujas, limpar os ouvidos (...)  

A abordagem feita no capitulo I, sobre o cuidado e as representações, aponta para a 

discussão de que ele surgiu como forma de representações hegemônicas de manutenção da 

vida e da espécie, contudo, ao longo de várias mutações, os cuidados tornaram-se 

representações edificadas. Este é um aspecto bastante interessante da Teoria das 

Representações Sociais, pois permite aos indivíduos incorporar novos conhecimentos a um 

sistema de valores preexistentes em sua cultura, conferindo-lhes uma linguagem comum.  

A esse respeito, Collière (1999, p. 237) diz que:  

os cuidados cotidianos e habituais da vida fundam-se em toda a espécie de 
hábitos de vida, de costumes, de crenças, À medida que se constituem a vida 
de um grupo, nasce todo ritual, toda uma cultura que programa e determina o 
que se considera bom ou mau para manter a vida.   



 

SALES, Zenilda Nogueira 

106

O quadro das unidades temáticas referentes às percepções do cuidado desejado é 

apresentado no quadro a seguir:  

SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANÁLISE  

Físico-biológico 
Tomar banho certinho (5) (...) Alimentação certinha (...) Cuidar de acordo a doença, com o problema 
(...) Do modo que eu cuidei dos outros, do modo que eu cuidei do meu pai e da minha mãe e de mais 
pessoas eu quero ser cuidada também (...) Pentear os cabelos, dá remédio, fazer chá(4) (...) Gostaria 
de se cuidada como eu cuidei da minha mãe, zelando, lavando (...) O melhor é que ninguém 
precisasse entrar no hospital nem com problema de saúde, problema de doença (...) Levar a pessoa 
ao médico, trazer(5) (...) Cuidar da saúde em geral (...) Enxugar bem, limpar as unhas, dedos dos 
pés, não andar com as unhas sujas, limpar os ouvidos (...) Quando eu precisar ir ao médico comigo 
(...) Marcar exame, as vezes a gente não pode marcar porque o CERAJE para marcar um exame é 
muito difícil, marca mais tem que esperar uma fila enorme para marcar, ai passa o tempo da gente, 
indo com uma pessoa porque a idade que nem eu estou com 62 anos, eu penso assim (...) Não deixar 
faltar as coisas dentro de casa, etc. (...) A minha filha bota água morna no banheiro, sandalha, roupa 
limpa de cama, se eu não puder ela me da banho, me seca direitinho, me da a toalhinha, um 
cafezinho, cuida direitinho(2) (...) Sei lá, se não tivesse ninguém a gente precisa de, se eu precisasse 
de uma pessoa para cuidar, lavar uma roupa, cuidar da casa (...) Assim, as vezes eu adoeço as mais 
nova aparece, chega, cuida, ali já faz um chá, faz uma coisa para mim, tá me tratando bem (...).   

 

QUADRO 12. UNIDADES TEMÁTICAS SOBRE AS PERCEPÇÕES DO CUIDADO DESEJADO, 
SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  

DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002.   

Do conjunto da categoria cuidado desejado manifestou-se a subcategoria 

sociocultural 10,71%, sob a qual repousam alguns comportamentos e significados do 

cuidado, segundo os sujeitos do estudo.  

O senso comum caracteriza o cuidado como modo de sobrevivência, proteção, abrigo, 

resguardo, alívio, preservação da espécie humana. O cuidado sociocultural salientado pelo 

grupo estudado traz no seu bojo algumas formas de pensar e agir arraigadas em nossa cultura, 

que, aos poucos, foram-se formando em um conjunto de representações ou idéias estruturadas 

e caracterizadas por forte impregnação cultural, as quais determinam as atitudes de um 

indivíduo, seu comportamento, crenças, valores, que são típicos de uma sociedade e 

transmitidos de gerações a gerações.  

Cultura, neste contexto, é entendida como conjunto de comportamentos, saberes e 

saber-fazer, características de um grupo humano ou de uma dada sociedade, sendo essas 

atividades adquiridas de um processo de aprendizagem e transmitidas ao conjunto de seus 

membros (LAPLANTINE, 2000, p. 120). 
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A cultura, ao contrário do conhecimento científico, é algo subjetivo, não é lei 

universal, ela se manifesta de forma distinta em várias sociedades, bem como há existência de 

alguns dos seus componentes que se tornam universalizados, comuns a todas as culturas. A 

cultura não se manifesta apenas nas suas diversificadas formas de comportamentos e atitudes, 

como alimentação, vestuário, habitação, mas também nas estruturas perspectivas, cognitivas e 

afetivas da própria pessoalidade (LEININGER, 1991; LAPLANTINE, 2000; KUPER, 2002).  

Nota-se, pelas unidades temáticas que serão expostas a seguir, que o cuidado 

sociocultural elaborado pelos sujeitos pesquisados demonstra uma construção do 

conhecimento pautado nas estruturas perspectivas, cognitivas e afetivas dos mesmos. Em 

concordância, Leininger (1991) evidencia que as orientações, tomadas de decisões e ações na 

promoção do cuidado perpassam pelo conhecimento das diversas práticas do cuidado a partir 

da visão de mundo do grupo, dos valores culturais e do contexto social.   

SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANÁLISE  

  

Sociocultural Gostaria de ser cuidada da mesma maneira que eu cuido dos outros(4) (...) Eu peço que a pessoa me 
trate bem, quando a pessoa me trata bem, trato bem (...) Eu gosto de tratar todo mundo bem (...) Todo 
mundo gosta de ser cuidado, respeitado (...) Eu não quero que ninguém me de nada, só Deus dá (...) 
Uma boa aparência, um bom atendimento isso é o dever (...) Cuidar da saúde em geral e também do 
conviver, a pessoa precisa da saúde mas também conviver, do ambiente bem asseado para viver em paz 
(...) tem gente de toda maneira, de todo tipo de cultura, gente nervoso, ignorante (...) É porque se nós 
maltratarmos alguém, cuidar mal é porque nós queremos pra nós isso também (...) Dessa maneira que 
cuidamos de alguém educadamente, se tratarmos alguém maltratando, sendo mau educado é porque é 
dessa maneira que queremos ser tratados também (...) Gente tem que da para sobrevir, hoje tem quer ser 
geral, a gente gostar do próximo, gostar da família, dos filhos, dos parentes, dos diversos as vezes ate do 
inimigo, a gente tem que gostar nem se ele não gostar da gente (...) Quando a pessoa me trata bem, para 
mim tá  bom (...). 

QUADRO 13. UNIDADES TEMÁTICAS SOBRE AS PERCEPÇÕES DO CUIDADO DESEJADO, 
SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 

JEQUIÉ, BAHIA, 2002.    

A penúltima subcategoria que emergiu em 9,29% das entrevistas, diz respeito aos 

atributos 

 

aquilo que é próprio de um ser. Pela complexidade do ser, esses atributos 

envolvem acepções do domínio da Filosofia, da Antropologia, da Psicologia Social, os quais 

atendem à abrangência das diversas dimensões do ser humano em sociedade. 
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Entre os atributos, o cuidado manifestado pelos informantes da amostra estudada, com 

duas significações básicas: a de prestação do serviço e a criação de um vínculo com o outro, 

ou seja, uma ligação moral com os profissionais de saúde que lhes permitam expressar seus 

problemas seus medos, angústias, tristezas e alegrias, sem se sentirem intimidados.  

Boff (1999, p. 91-92) explica essa bivalência do cuidado como atitudes de desvelo, 

de solicitude e de atenção para com o outro; a segunda, de preocupação e de inquietação, 

porque a pessoa que tem cuidado se sente envolvida, afetivamente ligada ao outro .    

Fica evidente, nos depoimentos dos sujeitos pesquisados, o compromisso que nós, 

seres, humanos devemos ter com o próximo, independente do cuidado ser para satisfação das 

necessidades humanas básicas (cuidado cotidiano), ou um cuidado reparador. Esse 

compromisso demonstra a afetividade do cuidado que envolve demonstrações de amor, 

fraternidade, carinho, paciência, dentre outros atributos identificados nas falas dos sujeitos 

pesquisados, conforme demonstra o Quadro 15:  

SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANÁLISE  

  

Atributos Gostaria de ser cuidada com carinho (...) Com amor (...) Com paz (...) Respeitando (...) Palavras bonitas 
(...) É um dever servir bem (...) Devemos tratar como ser humano, porque é dessa maneira que queremos 
ser tratados também (...) Tratar bem, é cuidar das pessoas bem, é ter responsabilidade, paciência, 
porque tem hora que a pessoa vai cuidar do outro e não tem  paciência(3) (...) Como eu cuido do meu 
próximo, é o que faço, tenho 55 anos e eu acho que nasci de coração muito bom, só para fazer o bem, 
cuidar, cuidar (...) Tenho testemunha, o pessoal me conhece sabe como eu sou, coração bom, espero que 
no final da minha vida eu ache quem faça por mim também, o que eu faço com as pessoas, os vizinhos, 
com os que necessitam de mim (...) Peço a Deus dia e noite que Deus me ajude que eu ache, que tenha 
recompensa (...) To pronta pra cuidar de mim e de mais alguém (...) Cuidar é ter paciência com as 
pessoas idosas, crianças, filhos da gente, com todo mundo (...) A pessoa que se prontifica ser um agente 
de saúde tem quer ter muita sabedoria e equilíbrio, não é fácil eu sei disso que não é, mais se a pessoa 
se prontifica a fazer isso tem que ter muita luz para vencer (...). 

  

QUADRO 14. UNIDADES TEMÁTICAS DAS PERCEPÇÕES DO PRESTADO, SEGUNDO OS 
PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 

2002.  

As representações ancoradas nos aspectos socioeconômicos, com índice 8,57%, 

apreendidas pelos atores sociais desta investigação, podem ser analisada de várias maneiras, 

arriscando-se mostrar seus alicerces político-econômicos, imaginando-as como um mito, 
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arrolando representações sociais e condutas políticas governamentais, mas o nosso interesse 

no momento atual é pelo caráter cognitivo das representações sociais do grupo, por este ser o 

objetivo da pesquisa. Contudo, a significação do cuidado ancorada nos aspectos 

socioeconômica na visão dos sujeitos pesquisada revela aspectos que guardam entre si 

importância substancial para a dignidade humana, independentemente da condição de 

portador ou não de uma doença.   

Desse modo, seguem-se as descrições das unidades temáticas referentes à essa 

subcategoria: 

SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANÁLISE  
Socioeconômico       Se eu pudesse ter uma vida melhor, ter um meio para que eu pudesse cuidar melhor da minha saúde, ter 

trabalho (...) Sou uma pessoa que não tenho casa, já tive Quase nesse Jequié todo, porque não tenho 
morada, hoje eu vi morar aqui  na casa da minha filha, ela fica em São Paulo e eu fico na casa dela aqui 
(...) Faz muita falta porque não tenho a quem me apegar, não é todas coisas que eu como, não tenho o que 
preciso, mas não é por isso que eu não vou viver (...) Eu não tenho condição de ter uma pessoa em casa 
comigo, para me ajudar no serviço do lar, (...) A gente vai chegando a idade, sempre quer um cuidado 
melhor, nem sempre a gente tem, mais a gente gostaria de ter um cuidado melhor (...) Uma situação 
financeira para poder se manter, não ficar dependendo dos outros pra poder comprar remédio, comprar 
uma alimentação e nem todo dia a gente tem, Quando a gente trabalha, tem emprego tem (...) Eu gostaria 
de ter, a casinha minha mesmo, não pagar alugue, não sentir falta de nada (...) Queria assim, que se a 
pessoa como é que diz, que as vezes a pessoa vive assim no seu canto mas não tem certo tipo de conforto e 
as vezes falta alguma coisa, não pode comprar, não pode só se alguém de a gente, se tem alguém que não 
dá, a gente não tem (...) Eu não peço mais nada a ninguém, uns da de coração, outros da mais fica falando 
assim, não sei o que, por isso ai eu não peço mais nada a ninguém (...) As vezes Quando eu vejo que a 
pessoa é legal ainda eu peço, mais se for uma pessoa que eu não, gente ruim, não merece, eu não peço não 
(...) Agora mesmo me falaram leva essa receita na comunidade São Lucas, eu falei para quer leva essa 
receita lá, se eu nunca mais fui lá (...) Leva lá talvez eles te ajuda (...) Eu não levei não, sou da comunidade 
São Lucas, ando na igreja católica do padre Tom mas agora fico com vergonha de tá pedindo nas igrejas 

na comunidade, fico com vergonha e fico sofrendo, mais não peço não, não levo, não faço nada(2) (...). 

 

QUADRO 15. UNIDADES TEMÁTICAS SOBRE AS PERCEPÇÕES DO CUIDADO DESEJADO, 
SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 

JEQUIÉ, BAHIA, 2002.  

Pode-se deduzir do processo de categorização que os sujeitos descrevem sobre a 

prática do cuidado tomando como fundamento os conhecimentos ancorados e objetivados a 

partir da sua participação na sociedade, de influências culturais e de seu envolvimento com 

os profissionais nas instituições de saúde. 

Até então, discutiu-se sobre as representações que emergiram dos discursos dos atores 

sociais apreendidos por meio da técnica da entrevista; passara-se a discutir a estrutura da 

representação do cuidado, segundo os portadores de diabetes. 
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5ª Categoria  Imagens sobre o Cuidado - IC.  

As IC formam um conjunto de categoria e suas respectivas 252 unidades de análise 

temáticas que diz respeito à estrutura organizacional da representação social que os sujeitos 

elaboraram sobre o cuidado.  

Os resultados mostraram que os 100 sujeitos entrevistados realizaram a tarefa 

solicitada, elaboraram 295 evocações com 42 palavras ou expressões diferentes entre si. No 

Quadro 16 pode-se observar a síntese do resultado do teste de associação livre de palavras dos 

sujeitos pesquisados.  

Número de sujeitos 100 

Número total de palavras evocadas 252 

Número de palavras diferentes 42 

Freqüência média de evocações 6 

Ordem média de evocações 2 

Números de sujeitos que indicaram a palavra mais importante 97 

Número total de evocações analisadas 42 

 

QUADRO 16. SÍNTESE DO RESULTADO DO TESTE DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 
SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 

JEQUIÉ, BAHIA 2002.    

Após evocações, 97% dos sujeitos pesquisados indicaram as palavras que 

consideravam as mais importantes. Essa modalidade permite não só conhecer os conteúdos da 

representação, mas também sua organização ou estrutura (SÁ, 1998). 

O Quadro 17 a seguir permite esta visualização da freqüência das palavras, segundo a 

ordem de evocação, e a freqüência de palavras indicadas como as mais importantes.          
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Palavras evocadas 1a evoc 2a evoc 3a evoc F  evoc Evoc + Imp OME 

1. Ajudar 6 10 11 33 11 2,18 

2. Alegria -- 1 1 2 -- 2,50 

3.Alimentação 3 9 3 15 3 2,00 

4. Amigo -- 1 1 2 -- 2,00 

5. Amizade 1 - 1 2 1 2,00 

6. Amor 9 13 8 30 12 1,96 

7. Amor ao próximo 1 1 1 3 1 2,00 

8. Atenção -- 3 2 5 2 1,40 

9. Banho 1 3 2 8 1 2,16 

10. Bem- estar 1 -- 1 2 -- 2,00 

11. Bom 1 1 -- 2 -- 1,50 

12. Caridade 2 -- 1 3 3 1,66 

13. Carinho 2 3 12 17 10 2,58 

14. competência 2 -- -- 2 -- 1,00 

15. Compreensão 1 -- 2 3 -- 2,33 

16. Conselho -- 2 -- 2 2 2,00 

17. Cuidado 2 -- 1 3 1 1,66 

18. Dedicação -- 2 1 3 1 2,33 

19. Dever 1 -- 1 2 1 2,00 

20. Doença 1 3 1 5 -- 2,00 

21. Favor 1 -- 1 2 -- 2,00 

22. Fazer -- 1 1 2 -- 2,50 

23. Fazer o bem 1 3 2 6 -- 2,16 

24. Gostar 2 3 1 6 1 1,83 

25. Importante -- 1 1 2 -- 2,5 

26. Levar ao médico 1 3 1 5 1 2,00 

27. Limpeza 1 1 1 3 1 2,00 

28. Obrigação 1 3 2 6 2 2,16 

29. Preocupação 1 2 -- 3 1 1,66 

30. Paciência 1 1 1 3 -- 1,00 

31. Proteção 2 -- -- 2 -- 2,00 

32. Palavra de conforto -- -- 3 3 2 2,00 

33. Paz -- -- 2 2 1 3,00 

34. Prazer 1 -- 1 2 1 2,00 

35. Querer bem 2 1 1 4 2 1,75 

36. Remédio 1 -- 1 7 -- 2,00 

37. Respeito 1 1 2 4 4 2,25 

38. Responsabilidade 2 1 1 4 1 1,75 

39. Saúde 1 1 2 4 2 2,25 

40. Tratar bem 6 3 5 14 3 1,92 

41. Vida 2 -- -- 2 -- 1,00 

42. Zelar 11 5 2 18 15 1,50 

TOTAL 72 82 81 252 89 292,83 

 

QUADRO 17. O CUIDADO SEGUNDO AS PALAVRAS EVOCADAS: ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO, 
E AS INDICADAS COMO MAIS IMPORTANTES SEGUNDO OS PORTADORES DE 

DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002. 
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Para a construção dos quadrantes, desprezou-se as palavras evocadas apenas uma vez 

(43 palavras), já que não era muito, num índice de 14,58% do total das palavras. Ao desprezar 

as palavras que apareceram apenas uma vez, à análise se mostrou mais consistente, 

representativa e limpa (TURA, 1997). Assim, utilizou-se para análise 85,42% do total das 

palavras evocadas.  

A partir do corpus, com 85,42% do total de palavras, efetuou-se o cálculo da 

freqüência média de aparecimento das palavras, dividindo o total (252) pelo número das 

diferentes entre si (42). Obteve-se, assim, a freqüência média 6. A ordem média foi obtida 

dividindo o número de evocações por sujeito pelo número de sujeitos. Como se pediu a todos 

que evocassem 3 palavras, a ordem média foi 2 evocações por sujeito.  

As dez primeiras palavras mais empregadas corresponderam a 57,53% do total 

associado, e foram: ajudar (33), amor (30), zelar (18), carinho (17), alimentação (15), tratar-

bem (14), banho (8), remédio (7), fazer-o-bem (6), gostar (6). As dez primeiras palavras mais 

importantes foram: zelar (15), amor (11), ajudar (11) carinho (10), respeito (4), tratar-bem (4), 

alimentação (3), caridade (3), atenção (2) conselho (2), correspondendo a 25,79% do total das 

indicações.   

Executou-se a análise ordenada das evocações relatadas que concernentemente fazem 

parte do núcleo central e do sistema periférico das representações do cuidado elaboradas pelos 

portadores de diabetes.  

Observa-se que amor, zelar, tratar-bem, remédio, atenção4, possivelmente, compõem 

o núcleo central do cuidado, isto por que se situam no quadrante superior esquerdo e 

apresenta maior saliência na amostra pesquisada. Compõem, provavelmente o sistema 

periférico e estão situados no quadrante inferior direito os elementos: respeito, saúde, 

                                                           

 

4 coloco em itálico as falas dos sujeitos pesquisados 
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compreensão, amor-ao-próximo, dedicação, limpeza, paciência, palavra-de-conforto, alegria, 

amigo, amizade, bem-estar, conselho, dever, favor, fazer, importante, paz e prazer. No 

quadrante superior direito encontram-se os elementos ajudar, carinho, alimentação, banho, 

doença, fazer-o-bem, obrigação, doença, levar-ao-médico, e no inferior esquerdo localiza-se 

gostar, querer-bem, responsabilidade, caridade, cuidado preocupação, bom, competência, 

proteção e vida. Esses elementos estão em relação mais estreita com o núcleo central. O 

Quadro 18 seguinte demonstra os elementos do núcleo central e o sistema periférico.   

Média  2 Media  e = 2 
Freq. 
>  6 

1º quadrante

 

Elementos Centrais 

 

Amor (30)  
Zelar (18) 
Tratar-bem  (14)          
Remédio  (7) 
Atenção (5)             

2º quadrante

 

Elementos Intermediários 

 

Ajudar (33)   
Carinho (17)                         
Alimentação (15)                             
Banho (8) 
Fazer-o-bem (6)  
Obrigação (6) 
Doença (5)                                  
Levar-ao-médico (5) 

Freq. 
< e = 6 

3º quadrante

 

Elementos Intermediários

 

Gostar (6)                          
Querer-bem (4)                   
Responsabilidade (4)          
Caridade (3)                       
Cuidado (3)                         
Preocupação (3)                 
Bom (2)                             
Competência (2)                 
Proteção (2)                      
Vida (2)                              

4º quadrante

 

Elementos Periféricos

 

Respeito (4)                                  
Saúde (4)                                     
Compreensão (3)           
Amor-ao-próximo (3)                    
Dedicação (3) 
Limpeza (3)                                 
Paciência (3)                               
Palavra-de-conforto(3)                                             
Alegria (2)                                  
Amigo (2)  
Amizade (2)                                  
Bem-estar (2)                                
Conselho (2)                                
Dever (2)                                    
Favor (2)                                   
Fazer (2)                                    
Importante (2)                              
Paz (2)                                     
Prazer (2)         

Nota. O número entre parênteses indica a freqüência com que a palavra foi evocada 

QUADRO 18. VISUALIZAÇÃO DO NÚCLEO CENTRAL, SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES 
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002.  

Observa-se que no 1o quadrante (superior esquerdo) os três primeiros elementos 

apresentam uma maior freqüência de evocação, enquanto que os dois últimos elementos 

apresentam freqüência inferior. Em síntese, é importante destacar que neste quadrante, 

encontra-se aglomerado o campo semântico da representação social sobre o cuidado, segundo 

os portadores de diabetes deste estudo. 
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Para o grupo pesquisado, o cuidado é sinônimo de amor, zelar, tratar-bem. O resultado 

reflete o posicionamento dos sujeitos em frente ao objeto representado, por meio de 

sentimentos afetivos e atitudes. O amor pode estar relacionado com o próprio sentimento 

humano que predispõe alguém a desejar o bem de outrem, ou de alguma coisa: amor ao 

próximo, ou dedicação absoluta de um ser a outro ser. Zelar e Tratar-bem podem estar 

relacionados com tomar conta de alguém, interesse; tratar com zelo ou desvelo; velar 

(FERREIRA, 2003). Isto consente acrescentar que as representações sociais do cuidado são 

elaboradas na interface sociocognitiva (individual), vinculadas à realidade sociocultural em 

que os sujeitos estão inseridos. 

As cognições remédio e atenção podem ser caracterizadas como elementos 

assistentes que não exercem ação, mas sua ativação pode ser determinada pela especificidade 

e natureza da relação do grupo com o cuidado e com a doença.  

Dentre os elementos que protegem o núcleo central, exercendo a função reguladora 

destacam-se: respeito, saúde, compreensão, amor-ao-próximo, dedicação, limpeza, paciência, 

palavra-de-conforto, alegria, amigo, amizade, bem-estar, conselho, dever, favor, fazer, 

importante, paz e prazer, constituindo o sistema periférico, que traduzem os conhecimentos ou 

informações, sentimentos e atitudes vivenciadas no cotidiano dos sujeitos pesquisados. 

Como o elemento periférico de uma representação social estabelece a interface entre o 

núcleo central e a realidade concreta, observa-se que o resultado apresentado é compatível 

com essa afirmativa, tendo em vista que os elementos do núcleo central expressam mais 

elementos subjetivos e, de igual forma, acontece no sistema periférico das representações 

sociais do cuidado (OLIVEIRA et al., 2003). 

Assim sendo, é possível confirmar que os conteúdos acerca do cuidado são 

largamente propagados, conduzindo a idéia de temporalidade e referindo-se ao aspecto 
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relacionado com a permanência de conteúdos das representações sociais, originárias ou 

recicladas. O cuidado ancorado na interface do sociocognitivo, articulando-se com o contexto 

sociocultural, se retroalimenta de imagens circulantes do imaginário social do grupo 

pesquisado. Resultados semelhantes foram encontrados com outros objetos nos estudos de 

(MOREIRA 1998; COUTINHO 2001). 

Contudo, esses aspectos vêm corroborar com o pensamento de Vala (2002) ao dizer 

que as representações sociais alimentam-se tanto das teorias científicas quanto da cultura, das 

ideologias e das experiências dos sujeitos e suas interações cotidianas.  

A força do contexto sociocultural e histórico espalha-se nas crenças e valores, visão de 

mundo e na ideologia que determinam a configuração do núcleo central, inteiramente 

implicado na teia do simbólico cultural que circunscreve o que é aceito em um grupo. Os 

símbolos não podem estar desagregados do objeto da representação, porque são estes que lhes 

dão significação e sentido e são a força de sua impregnação no imaginário social. Entretanto, 

Moscovici (1978), adverte para a existência de uma palavra mestra, que pode resumir uma 

série de composição que reforça significativamente o seu poder associativo.  

Tendo em vista a importância do sentido cultural, uma cognição pode ter várias 

acepções, pode modificar a significação do elemento de acordo com a palavra a ele associada. 

Com isso, crê-se que amor, zelar e tratar-bem são cognições que têm várias acepções de 

forte valor simbólico e representam metáforas que se associam à situações físicas, sociais, 

imaginárias e mentais. Por outro lado, quanto mais um termo é vazio de um sentido próprio, 

mais ele permite diferentes experiências e situações. Esta possibilidade de ordenar elementos 

diversos é uma propriedade das cognicões centrais (TURA, 1997).  

Conforme os resultados encontrados, o processo de objetivação do cuidado ocorre 

contextualizado a partir da cultura dos informantes e ancorado no senso comum, deixando de 
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lado o campo do saber da medicina clínica. Os sujeitos pesquisados valorizam mais a 

dimensão psicossociocultural do cuidado, expressam sobre a forma de necessidades 

psicossociais muito mais do que as necessidades física-biológicas. 

Como as representações sociais estão entrelaçadas em um conjunto de elementos de 

naturezas diversas, como sistemas de valores, processos cognitivos, fatores afetivos, inserção 

social, que são estruturadas ao longo de três dimensões: informação, imagem, ou campo da 

representação e atitudes, ousou-se agrupar as categorias que compõem as dimensões no plano 

simbólico sobre o cuidado, segundo os portadores de diabetes, Figuras 6, 7 e 8. 

                                          
           CATEGORIA 1                                                            CATEGORIA 4 

                                                  

FIGURA 6. INFORMAÇÃO OU CONHECIMENTO SOBRE O CUIDADO OFERECIDO E O CUIDADO 
DESEJADO, SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002.    

A Figura 6 se refere à organização dos conhecimentos do grupo sobre o cuidado 

prestado e o cuidado desejado. O cuidado oferecido e o cuidado desejado foram ancorados nas 

estruturas sociais, ou seja, nas práticas desenvolvidas pela instituição (práticas normatizadas e 

estratificadas) e as práticas desenvolvidas pelo grupo pesquisado (CAMPOS 2003).  

Constata-se que as representações do cuidado oferecido pelos profissionais de saúde, 

segundo os sujeitos pesquisados, demonstram um cuidado fragmentado, fundamentado no 

funcionamento do organismo que são demonstrados e quantificados com base nas 
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mensurações fisiológicas, e não incluem as dimensões sócio-psicológicas do processo saúde-

doença nem o contexto em que aparecem (HELMAN, 1994). 

As respostas dos sujeitos pesquisados em relação ao cuidado prestado confirmam 

estudos já realizados por Damasceno (1996); Sales (1998); Silva (2002); Sales (2002), dentre 

outros. Percebe-se que o atributo biofisiológico foi considerado o mais importante do cuidado. 

A atividade instrumental focaliza o atendimento das necessidades biológicas, tais como: 

medicação, dieta e ensino para o autocuidado. 

Nas respostas relacionadas ao cuidado desejado, as representações indicam um 

cuidado humanizado, em que possa haver uma articulação com as dimensões humanas. As 

expressões referidas pelos atores sociais desse estudo estão interrelacionadas em todas os 

questionamentos realizados o que demonstra que o cuidado em seu sentido legítimo exige 

uma harmonia de todos os atributos e elementos que o compõem.    

                               CATEGORIA 2                                                            CATEGORIA 3             

FIGURA 7. ATITUDE DOS PORTADORES DE DIABETES FRENTE AO CUIDADO OFERECIDO 
PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 

JEQUIÉ, BAHIA, 2002.    

A Figura 7 diz respeito à atitude que destaca a orientação global em relação ao objeto 

representado, tal dimensão é a mais freqüente das três dimensões, pois, segundo Moscovici 

(1978, p.74), uma pessoa se informa e representa alguma coisa depois de adotado uma 

posição e em função da posição tomada . Percebe-se que as atitudes favoráveis, 
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desfavoráveis, positivas, negativas e neutras são concernentes ao processo de comunicação e 

interação do grupo pesquisado com os profissionais prestadores do cuidado.        

   CATEGORIA 5           

FIGURA 8. IMAGEM OU CAMPO DE REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOBRE O CUIDADO, 
SEGUNDO OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

DE JEQUIÉ, BAHIA, 2002.   

A Figura 8 corresponde à imagem ou campo representacionais, e foram concluídas a 

partir da técnica de associação livre de palavras. A imagem representacional do cuidado diz 

respeito aos aspectos precisos que o grupo tem em relação ao cuidado. Nesse sentido, 

Moscovici (1978), salienta que as representações sociais caracterizam-se como produtos 

resultantes das atividades humanas elaboradas a partir da interação sujeito e objeto social, 

uma vez que cada indivíduo constrói uma dada realidade particular que guia os 

comportamentos frente a um determinado objeto. 

Observa-se que as representações do cuidado traduzem a relação do grupo com o 

objeto representado, socialmente valorizado pelo o número de suas dimensões, que refletem 

no seu convívio sociocultural, ou seja, a vida cotidiana desses indivíduos referi-se a uma 

realidade interpretada por eles.   
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4.2  RECONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DO SENSO-COMUM DO CUIDADO NO 

DIABETES 

As representações sociais regem as condutas e relações sociais dos indivíduos 

pesquisados do mesmo modo que a memória cultural fixa variáveis na elaboração das 

representações.  

Ao abordar o cuidado nos aspectos físico-biológicos, educativos, psicoafetivos, 

cultural, econômicos, e atributos, foi adotado o princípio de que esses aspectos representam 

um conjunto de atividades que asseguram a continuidade e desenvolvimento da vida não só 

em função do cuidado pessoal de saúde, mas também dizem respeito aos aspectos 

psicoafetivos e socioculturais, isso porque não podemos dissociar o corpo da mente, e o 

indivíduo da sociedade e de suas relações sociais.  

Nas representações dos sujeitos pesquisados, constata-se que o cuidado é um atributo 

cultural, que ultrapassa o círculo das ciências, refere-se à sociedade como um todo. Neste 

estudo as representações do cuidado se adaptam a outras necessidades, obedecendo a critérios 

do grupo social. Vala (2002) corrobora com este achado quando afirma que num contexto 

social determinante, um conhecimento armazenado não só se reproduz como também é 

reelaborado segundo as próprias necessidades e os meios encontrados, gerando as condições 

de sua própria realização e renovação, a partir do decorrer das necessidades individuais ou 

coletivas de um grupo social.  

Moscovici (1978) diz que as representações estão sempre vinculadas a um sistema de 

valores, de noções e práticas que conferem aos indivíduos orientação no meio social e 

material. Argumenta, ainda que o conhecimento construído propõe aos membros suas trocas 

de códigos para nomear, classificar de modo nítido, as partes do seu mundo, de sua história 

individual ou coletiva.  
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Nesta dinâmica, a reconstrução do conhecimento do senso comum contemplou as 

influências do contexto sócio-histórico-cultural e as representações sociais do cuidado e suas 

implicações para o cuidado aos portadores de diabetes. 

Os resultados apresentados mostram que a percepção do senso comum sobre o 

cuidado foi constituído de um modelo complexo e diversificado, com representações 

simbólicas estabelecidas a partir da memória cultural do grupo, associada às concepções 

físico-biológicas, psicoafetivas, socioeconômicas, socioculturais e aos atributos vivenciados 

pelo grupo. 

Para melhor percepção, a Figura 9 apresenta uma sinopse dos conteúdos das 

representações sociais sobre o conhecimento elaborado pelos sujeitos pesquisados. Depois, 

será estabelecida a evidência da aplicabilidade desse conhecimento na prática cotidiana.              
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FIGURA 9. SINOPSE DOS CONTEÚDOS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO CUIDADO SEGUNDO 
OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JEQUIÉ, BAHIA, 

2002.  

Identifica-se na análise da Figura 9 a presença de acepções atribuídas ao cuidado 

associadas às funções de orientação e de saber das representações sociais, resultantes da 

experiência dos sujeitos, cuja orientação serve como guia dos comportamentos e das práticas 

sociais. 
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A função do saber mostra-se na compreensão e explicação do cuidado, quando os 

sujeitos adquirem conhecimento sobre o referido objeto e interagem com o seu saber prático 

como forma de conhecimento, integrando-os, a partir dos valores e crenças do grupo.  

Observa-se, na Figura 9, que o pensamento elaborado das representações sociais do 

cuidado se reproduzem mediante quatro categorias e quatorze subcategorias. Cada uma delas 

responsável por uma parte da informação apreendida das falas dos sujeitos pesquisados. Nota-

se que as significações sobre o cuidado apreendido pelos portadores de diabetes foram 

ancoradas em diferentes campos de domínio das ciências humanas e das ciências naturais. 

No campo físico-biológico os sujeitos identificam a prática profissional no cotidiano 

da assistência recebida, quando os profissionais tentam estabelecer um cuidado voltado para a 

doença, o que converge para o conhecimento do senso comum, pois, quando os sujeitos são 

questionados sobre o cuidado desejado, referem-se a dar remédio, cuidar conforme a doença. 

Tudo leva a crê, que as representações do cuidado em saúde, ancoradas nos aspectos físico-

biológicos, se constituem em representações hegemônicas, isso porque o conhecimento 

preexistente se agrega a novos saberes sem afetá-los. Em que pesem novas perspectivas de 

olhar o cuidado (humanizado, transcultural, o entendimento da saúde como processo e sua 

relação com o contexto social, mudanças de modelos assistenciais, nada disso parece ter 

afetado o entendimento do cuidado na perspectiva do curativo)  

Vala (2002), ao discorrer sobre representações hegemônicas levanta a hipótese de que 

elas estabelecem alguma relação com a modalidade de comunicação do tipo propagação, pois 

esta modalidade de comunicação caracteriza-se por velar pela manutenção das representações 

já existentes, e integrar as novas representações num quadro de pensamentos que não afetam 

as outras. A sua função é regular os princípios tradicionais do grupo. O seu grau de coerência 
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está registrado no seu próprio conteúdo, basta evocar a reminiscência do grupo as suas normas 

e valores, e reler o novo nessa evocação.   

Como a relação de propagação é instituída pelos membros de um grupo que exibe 

uma visão de mundo bem organizada, que dispõe de uma crença a reproduzir, esforçando-se 

para acomodar outros saberes a este quadro instituído, os profissionais prestadores do cuidado 

trazem à tona essas representações quando visam a manutenção dos cuidados habituais, bem 

como, limitam sua ação à doença, intervindo com a intenção de retardar as suas 

conseqüências.   

Este conhecimento pautado no saber científico dos profissionais traz no seu bojo o 

conhecimento do senso comum, das práticas cotidianas exercidas há milhares de anos, que se 

perpetuaram ao longo dos tempos. Com diz Moreira (1998), as representações sociais se 

encontram ancoradas na cultura e estas são continuamente reelaboradas e reconstruídas pelos 

indivíduos. 

Quanto ao cuidado que se restringe à doença, Collière (1999) argumenta que, além do 

cuidado cotidiano, há necessidade de utilizarmos o cuidado reparador, isto é, tudo o que 

depende para o tratamento de determinada doença. Porém, o cuidado reparador não faz 

sentido se não houver manutenção de tudo o que concorre para o desenvolvimento ou 

continuidade da vida, mesmo que provisório. 

Corroborando com o pensamento da autora, não se pode cuidar do corpo esquecendo 

da mente, pois o ato de ser é um só. Desde o momento em que se nasce, mente e corpo estão 

imbricados num processo cíclico que favorece ao desenvolvimento humano, à medida que se 

adquire consciência do ser. Sendo assim, Crema (1998) chama atenção, salientando que o ser 

humano é corpo e alma. Cuidar do outro, então, não é cuidar só do corpo, é também cuidar da 

alma.  
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Nos aspectos educativos, o cuidado também está voltado para a doença, isto é, eles 

devem assegurar o controle através da medicação, dieta balanceada, exercícios físicos e 

higiene. Atenta-se que, mais uma vez, há convergências entre o cuidado oferecido e o cuidado 

desejado, quando os sujeitos argumentam que gostariam de ser cuidados como: como eu 

cuidei da minha mãe, zelando, lavando, dar remédio, chá. Boery (2003) e Trentini; Dias 

(1997) consideram a educação para a saúde como um dos principais elementos na promoção 

da saúde, e melhoria da qualidade de vida.  

Contudo, as atividades educativas, ressaltadas pelos sujeitos da pesquisa como prática 

profissional, estão associadas a fenômenos sociais, a fatores situacionais ou socioestruturais 

identificados na dinâmica das consultas, sem uma discussão ou planejamento com os sujeitos 

do processo educativo. Adotar este modo de atividade educativa conduz os indivíduos a 

compartilharem do processo como seres dominados, obedecendo a um tipo de funcionalidade, 

que lhes confere um controle sobre os acontecimentos cotidianos. Com esta prática o 

indivíduo é coibido da sua capacidade de autodeterminação, quando poderia reencontrar um 

novo modelo de cuidado mediante a participação na elaboração das estratégias de cuidado 

e/ou nas suas relações sociais no seu grupo de pertença.  

Gastaldo (1997, p. 154) reforça esse pensamento, quando argumenta que, cada 

participante deve oferecer informações sobre si mesmo, contribua para a discussão dos 

problemas identificados pelos profissionais, colabore com a implementação de ações 

planejadas para grupos ou indivíduos e discuta os resultados dos planos implementados . 

O processo educativo deve ser participativo e emancipatório, nos quais os indivíduos 

são atores na e da sua história, e são capazes de identificar seus problemas e buscar soluções, 

transformando-se e modificando contextos opressores (FREIRE, 1996). 
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O campo estruturante do cuidado ancorado no terreno psicoafetivo, adquiriu diferentes 

percepções que oscilaram entre amor, carinho, palavra de conforto, diálogo. Na concepção 

psicoafetivo o cuidado tem a mesma significação que amor, carinho. Os sujeitos pesquisados 

concluíram que é preciso ter amor para cuidar e ser cuidado. Mencionaram, ainda, que às 

vezes acontece alguma coisa em casa, vem pra o Centro de Saúde em busca de saúde, mas 

também, em busca de uma palavra de conforto, quando não encontra, atrapalha tudo, 

portanto tudo isso é preciso na saúde. 

A apropriação das representações do cuidado, segundo os portadores de diabetes, no 

que se refere à dimensão do cuidado desejado, demonstra partir das falas afloradas na técnica 

da entrevista, descritas no quadro 2 (p. 87), que elas coadunam com o mapeamento feito 

através da técnica de Associação Livre de Palavras, apresentada no 1o quadrante do quadro 18 

(p. 113).  

A dimensão psicoafetiva aparece de maneira bastante significativa para o cuidado, e 

apontam para um repensar na construção de um modelo de cuidado que busque a integração 

das dimensões humanas no âmbito das instituições de saúde. Revelam também que o cuidado 

deve ser pensado para além dos aspectos físico-biológicos. Como argumenta Remen (1992), a 

consideração desta dimensão por parte dos profissionais de saúde, em seu processo de cuidar, 

se torna tão importante na recuperação da saúde quanto os tratamentos médicos da mais alta 

tecnologia.  

Tais manifestos devem ser apreendidos pelos profissionais prestadores do cuidado, 

pois, como salienta Collière (1999), o cuidado para quem sofre de determinada doença, tem 

como única finalidade desenvolver a capacidade de viver, ou tentar compensar o prejuízo das 

funções limitadas pela doença, buscando superar a disfunção física, afetiva ou social.  
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Contudo, tomando como base às descrições e opiniões sobre os prestadores do 

cuidado, visualiza-se uma dissociação entre o anseio do cuidado desejado com o cuidado 

prestado, mesmo assim, alardeia-se dentre alguns profissionais os aspectos humanos do 

cuidado.Observa-se que, da equipe de profissionais da área de saúde que cuidam dos sujeitos 

pesquisados, a atuação da enfermeira se destaca em relação aos demais profissionais. 

Vale ressaltar que apesar do serviço de Enfermagem não apresentar diferença 

significativa dos demais e de seus exercentes utilizarem como referencial técnico para o 

atendimento o modelo biomédico, a enfermagem vem buscando oferecer um cuidado mais 

humanizado, valorizando a dimensão do ser humano, à medida que procura ouvir atentamente 

as queixas, os problemas do cliente no que tange ao seu convívio com a doença, procurando 

dar um melhor direcionamento, no intuito de amenizar tais dificuldades.  

Esta prática mais humanizada e integral adotada pela enfermeira confirma o que diz 

Remem (1992), a recognição de que muitos fatores, e não só a doença, influenciam a saúde. 

Exercer uma prática mais humanizada é um passo em direção à percepção de mudanças nos 

nossos serviços de saúde.  

Talvez, pelo desapontamento geral em relação aos nossos sistemas de saúde, nas 

últimas décadas, muitas áreas de pesquisa têm-se dedicado mais cuidadosamente às questões 

das dimensões humanas, para poderem obter uma percepção mais aprofundada do processo 

saúde-doença.  

Morin (2000, p. 15), preocupado com as dimensões humanas, argumenta que o ser humano é 

a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico . Seguindo esses 

preceitos, cada ser humano participa, ativamente, em um só tempo, e a partir desse processo 

cíclico surgem as representações que são produtos das experiências, pensamentos, 

conhecimentos que se transmitem e se reproduzem por meio dos vários segmentos da 
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sociedade. Portanto, o cuidado ancorado no aspecto psicoafetivo traduz a reprodução ou 

reação aos acontecimentos da vida cotidiana, isto é, o senso comum que muitas vezes foi 

transmitido de pais para filhos, embora, no conhecimento científico, esses aspectos ainda não 

sejam considerados como indícios para o cuidado.  

Na subcategoria sociocultural, os sujeitos atrelaram o cuidado a padrões de 

comportamento individuais e sociais típicos da nossa sociedade, ao afirmarem que: gostaria 

de ser cuidado da mesma forma que cuidam do outro, eu peço que a pessoa me trate bem, 

quando a pessoa me trata bem, trato bem, a pessoa precisa de saúde e também do conviver.   

Esse aspecto cultural perpassa pela antropologia, caracterizada por Ferreira (2003) 

como:  

o conjunto complexo dos códigos e padrões que regulam a ação humana 
individual e coletiva, tal como se desenvolvem em uma sociedade ou grupo 
específico, e que se manifestam em praticamente todos os aspectos da vida: 
modos de sobrevivência, normas de comportamento, crenças, instituições, 
valores espirituais, criações materiais, etc.    

Sendo a cultura engendrada de crenças, valores, normas de comportamentos que estão 

imbuídas no cotidiano social, as representações socioculturais remetem à realidade que os 

antropólogos chamam de tradições, pois são transmitidas de geração a geração, permitindo a 

determinação de padrões de comportamento a partir dos processos formadores das 

representações, a objetivação e a ancoragem que, conforme Jodelet (2001), explicam a 

dependência recíproca entre a atividade cognitiva e suas condições sociais da prática, nos 

planos da organização dos conteúdos, das significações e da satisfação necessária que lhes são 

conferidas. 

Assim, parece que não oferece dúvida que o agrupamento da singularidade do 

cuidado, baseado nos aspectos socioculturais, dá-se no seio das relações sociais que envolvem 

a edificação das representações como segmento essencial, favorável à circulação coletiva de 
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acepções e sentidos que tornam possível que o cuidado sociocultural venha a ser realmente 

um elemento de comunicação cultural e naturalizar-se no campo da ciência da saúde (TURA, 

1998).  

No que concerne à subcategoria atributos, o resultado remete à realidade particular 

cultural do ser humano. Os atores sociais deste estudo enunciam uma maneira particular de 

ver o cuidado como forma de cuidar, como respeito, dever, responsabilidade, paciência, 

sabedoria, com convergência e divergência em relação ao cuidado prestado e o cuidado 

desejado, quando eles exprimem opiniões positivas e negativas sobre o cuidado recebido.  

Os atributos encontrados nesse estudo evidenciam algumas similaridades com vários 

outros estudos, dentre estes: Leininger (1991), encontrou 175 construtos do cuidar/cuidado 

dos quais 54 foram identificados como culturais, a exemplo: ser paciente, respeitar, 

demonstrar conhecimento e ser responsável; Mayeroff (1971) expandiu a noção de 

cuidar/cuidado, sendo ter paciência, possibilita a participação com o outro 

 

ouvir o outro; 

Fromm (1963), apud Waldow (1992), relaciona o cuidar/cuidado como comportamento 

associado a responsabilidade e respeito com o outro; Boff (1999) diz que a atitude do 

cuidado provoca inquietação, preocupação e responsabilidade com o outro.  

Nesse sentido, considerando o cuidado como uma característica humana, uma 

interação interpessoal, elementos como respeito, dever, responsabilidade, paciência e 

sabedoria são ingredientes que devem estar sempre presentes ao se prestar cuidado a qualquer 

indivíduo, seja no cuidado às necessidades humanas básicas seja no cuidado reparador.  

Ao discorrerem sobre os atributos na subcategoria cuidado desejado, os sujeitos 

pesquisados salientam atributos positivos e negativos dos profissionais de saúde que cuidam 

deles, tais como: ela tem paciência; todo mundo atende bem; um bom encaminhamento; ela 

se preocupa com os pacientes dela; tem médico que conversa muito, às vezes a gente quer 
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perguntar alguma coisa, eles não querem escutar, ouvir, não dão atenção. Os próprios 

sujeitos argumentaram que quem trabalha na saúde precisa ter equilíbrio para poder dar 

segurança àquelas pessoas que chegam, para poder você se sentir seguro e falar tudo o que 

sente.  

As opiniões positivas e negativas suscitadas pelos sujeitos manifestam a posição 

específica que ocupam nas relações e na sua inserção no ambiente do cuidado, o que os 

permite avaliar o cuidado prestado pelos profissionais. Trata-se de princípios relacionais que 

estruturam as relações simbólicas entre usuários e profissionais, constituindo ao mesmo 

tempo um campo de trocas simbólicas e uma representação desse campo (DOISE, 2001).  

Como as representações se elucidam por meio das relações sociais, e, considerando o 

ângulo das mensagens elaboradas pelos emissores, percebe-se que os clientes sentem 

necessidade moral de serem respeitados como seres humanos ao longo de suas vidas, 

independentemente de serem portadores ou não de uma determinada doença. Demonstram, 

também, a vontade de compartilhar os seus conflitos, dúvidas, angústias com os profissionais 

prestadores do cuidado.   

Boery (2003) sustenta esse argumento quando diz que o convívio deve possibilitar o 

suporte à vida diária, principalmente quando o indivíduo se defronta com uma doença crônica, 

como é o caso de diabetes, pois necessita de forças para enfrentar a vida sem perder de vista a 

motivação para viver. 

No campo socioeconômico, os sujeitos atrelaram o cuidado à sua condição financeira. Neste 

estudo, 55% do grupo pesquisado não possuem nenhum tipo de renda mensal, e 34% 

percebem meio salário mínimo, perfazendo um total de 89% da amostra em condições 

insuficientes de sobrevivência econômica. Os atores sociais manifestaram várias relações 

entre o cuidado e a sua prática social em decorrência das dificuldades enfrentadas na vida 
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cotidiana, assim como o tratamento e controle da doença, que, por vez, torna-se de alto custo 

financeiro, podendo levar invalidez precoce, perda do emprego, dentre outros transtornos. As 

aposentadorias são baixas, há pouca escolaridade, levando a subempregos etc.  

Esse dado é muito importante neste estudo isto porque, sendo a diabetes uma doença 

global, metabólica e vascular de alto custo, requer uma alimentação balanceada, consultas 

médicas em várias especialidades, exames laboratoriais medicações específicas tanto para a 

doença quanto para as complicações advindas da mesma. A inserção desses indivíduos no 

mercado de trabalho, e a garantia de uma situação razoável possibilitam não somente a 

segurança, a auto-estima desses indivíduos, mas também garante a sua sobrevivência e de 

seus dependentes. 

Vergès (2001, p. 355-357), investigando as representações sociais da economia em 

quatro países, constatou que:  

as noções de economia podem ser utilizadas pelos diferentes níveis de 
complexidade [...] as representações econômicas dependem da estrutura 
social e seus temas. Os diferentes grupos não articulam da mesma maneira 
elementos econômicos e não econômicos. Inseridos em práticas sociais 
diferentes, em universos de significação diferentes, os atores sociais vão 
estabelecendo articulações econômicas / não econômicas bem específicas.    

Ainda, segundo o referido pesquisador, as representações econômicas são eficazes à 

medida que elas orientam comportamentos não apenas pessoais, mas também sociais e 

constroem a identidade de um grupo social.   

A esse respeito, pode se pensar que as representações do cuidado, ancoradas no 

aspecto socioeconômico pelo grupo, parecem ser de natureza atitudinal, ou seja, tais 

indivíduos respondem de maneira desfavorável ao acontecimento, isso porque perpassam pelo 

contexto socioeconômico do grupo, que destacam estratégias socioeconômicas que refletem 
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no seu cotidiano. Como podemos perceber na fala de um dos sujeitos pesquisados: ter uma 

vida melhor, ter uma casa, cuidar melhor da minha saúde.  

Abric (2001) lembra que a representação é um conjunto organizado de opiniões, de 

crenças de atitudes e de informações sobre um dado objeto ou situação que é determinada ao 

mesmo tempo pelo sujeito - sua história, sua vivência, assim como pelo sistema social e 

ideológico no qual ele está inserido.  

Para o grupo pesquisado, o cuidado prestado diverge do cuidado desejado no que se 

refere à subcategoria socioeconômica, principalmente, porque o acesso a melhores condições 

de saúde guarda uma interdependência com a situação financeira dos indivíduos e família. Por 

esta razão, vale o alerta para os profissionais da área da saúde, que devem estar atentos aos 

aspectos dessa natureza, para que possam prescrever e orientar um cuidado articulado com o 

contexto socioeconômico do grupo por eles assistido.   

Boery (2003) também tem esse entendimento e reconhece que é importante considerar 

que o afastamento do trabalho por causa da doença ou do tratamento pode ocasionar uma 

diminuição da auto-estima, sobrecarga econômico-financeira e, como conseqüência, 

dificuldades na manutenção de si e de seus familiares, o que poderá interferir na qualidade de 

vida desses indivíduos.   

Em relação à estrutura da representação, Abric (2003) evidencia que toda 

representação é regida por um duplo sistema: primeiro, o sistema central que, por estar 

fortemente ligado às condições históricas, sociológicas e ideológicas do grupo, sendo também 

ligado às normas e valores sociais, define a organização e o significado da representação; o 

segundo, refere-se ao sistema periférico, que está vinculado ao contexto imediato, à história 

pessoal do indivíduo ou grupo que permite a adaptação da representação às mudanças.  
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Como salienta Campos; Loureiro (2003) a estrutura da representação é um conjunto de 

elementos (crenças, opiniões, atitudes, cognemas, scripts etc.) que mantém entre si relações, e 

é essa estrutura que explica como as representações são consensuais, mas permitem a 

integração das nossas experiências cotidianas. 

Para a Teoria do Núcleo Central, o conjunto das cognições, que são os conhecimentos 

elementares referentes ao objeto representado, gera duas funções essenciais: a função 

geradora, que irá garantir as outras cognições das representações, permitindo adquirir um 

sentido e um valor específico para os indivíduos e a função organizadora que permitirá a 

combinação das outras cognições da representação e suas relações umas com as outras 

(MOLINER, 1996; ABRIC, 2003).  

Conforme a Teoria do Núcleo Central, os prováveis elementos estruturantes do 

cuidado parecem exercer as funções geradora e organizadora da representação, dando-lhes 

dimensão qualitativa e aparentemente configurando-se como elementos essenciais para a 

prática do cuidado dos sujeitos pesquisados. 

De algum modo pode-se considerar que a ancoragem que sustenta viva a estrutura da 

representação do cuidado diz respeito à ancoragem ideológica, essa entendida como o 

enraizamento das representações sociais nos grandes sistemas de crenças (ideologias, 

religiões, valores sociais) . (CAMPOS, 2003, p. 35).  

Verifica-se, na Figura 10, que o campo estruturante do cuidado organizou-se sobre 

cinco cognições: amor, zelar, tratar - bem, remédio e atenção, que constituem os elementos 

considerados mais importantes para a prática do cuidado, e determinam a atitude dos sujeitos 

que pode ser assinalada pelas dimensões funcional e normativa. Funcional, porque tais 

cognições estão inscritas nas práticas sociais e determinam as condutas do grupo em frente ao 
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cuidado, e normativa porque estão ligadas à história e ideologia do grupo pesquisado, 

permitindo-lhes os julgamentos e as tomadas de posições. 

Neste sentido, Abric (2003) argumenta que a coexistência dessas duas dimensões da 

liberdade, ao núcleo central realizar seu duplo papel: avaliativo e pragmático. Isto porque, de 

um lado, permite o julgamento de valores; e de outro, atribuir as práticas especificas.              

FIGURA 10. SINOPSE DA ESTRUTURA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO CUIDADO, SEGUNDO 
OS PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JEQUIÉ BAHIA, 

2002.   

Os cincos elementos do campo estruturante demonstram não só a evolução da prática 

do cuidado, mas também refletem os sistemas de valores e práticas adotadas pelo grupo 

pesquisado, que por sua vez é produto da relação entre os fenômenos históricos culturais 

simbólicos e sociais nos quais estão inseridos, tornando possível a comunicação social e 

compreender e explicar a realidade vivenciada. 
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A análise das respostas produzidas pelos sujeitos pesquisados mostram que eles 

denotam cognições sobre o objeto representado a partir das experiência e observações 

elaboradas pelo grupo, o que lhe confere o funcionamento da representação como marco de 

referência em frente às situações do cuidado. Tudo leva a crer que essas cognições têm 

características pessoais necessárias e são equivalentes aos scripts que, para Guimelli (2003, 

p. 63) corresponde à prescrição de conduta (o que é convivente ou não de se faz, em tal 

situação), ou seja, o script é essencialmente organizado pela seqüência ordenada das situações 

que compõem, (em tal situação eu faço isso, depois eu faço aquilo) .  

Nesse sentido, Guimelli (2003) identificou, em pesquisa realizada com enfermeiros, 

duas modalidades de condutas, uma relacionada à prescrição médica, na qual o enfermeiro se 

situa na execução das ações prescritas pelo médico que visualiza a doença, e a outra é o papel 

próprio da enfermagem, que centra as suas intervenções na pessoa cuidada.    

Do ponto de vista operacional, observa-se que os sujeitos do estudo demonstraram 

prescrição de condutas próprias, atribuindo sentido de maneira especifica e essencial para 

cuidar de si próprio ou do outro, colocando em evidência certos aspectos lógicos natural que 

determinam as relações do cuidado.    

Sobre esse prisma o núcleo central é unificador e estabilizador da representação 

enquanto que o sistema periférico, por ser o elemento variante, tem seu papel resumido em 

cinco funções: concretização, regulação, prescrição dos comportamentos, proteção do núcleo 

e modulações (ABRIC, 2003). Com isso admite-se que os sujeitos da pesquisa elaboraram 

elementos periféricos como: amor ao próximo, compreensão, dedicação, paciência, palavra de 

conforto, dentre outros, que correspondem à concretização da sua prática imediata que pode 

ser compreendida e transmitida. Assim como, prescrever seus comportamentos que irão guiar 

suas ações.  
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Os esquemas, ou roteiros periféricos dão liberdade às representações de funcionarem 

de maneira parcimoniosa, prescritiva, em relação ao princípio organizador a partir dos 

resultados de estruturas cognitivas específicas (núcleo central) que permitem aos sujeitos 

adotarem tais condutas em tais situações. Levando em conta a significação e a finalidade da 

situação, os sujeitos elaboraram scripts, tornados automáticos a partir das suas condutas e 

situações vivenciadas e experienciadas no seu contexto sociocultural, no qual o conhecimento 

é gerado e solidificado no dia-a-dia. 

Cabe a ressalva que, como produção social, as representações do cuidado, segundo os 

sujeitos pesquisados, encontram-se inseridas em um contexto social determinado: portadores 

de diabetes que são atendidos numa Unidade Básica de Saúde, por isso, nem todos os 

indivíduos portadores de diabetes vêem essas representações como indicadores para o 

cuidado. Contudo, para os atores sociais desse estudo, estes aspectos estão intrinsecamente 

arrolados à satisfação das suas necessidades pessoais, bem como ao tratamento e controle da 

doença, que estão ancorados em conhecimentos, crenças, ideologias. 

As representações do cuidado recebido, e o cuidado desejado ao serem elaboradas pelo 

grupo estudado, foram formadas a partir das suas experiências individuais e sociais, 

conseqüentemente, na interação do social com o individual, ou seja, onde a representação 

adquire um caráter eminentemente psicossocial, e fornece pista para a transformação da 

realidade social. 

Considerando as representações como condição da prática dos sujeitos pesquisados, 

certamente tal resultado não converge com o conhecimento do cuidado oferecido pelos 

profissionais da saúde, entretanto, não significa que esses não possam abstraí-los e 

circunscrevê-los. Pois como argumenta Campos (2003) que o estudo das representações 

sociais podem contribui para a compreensão de uma dada situação, sem, no entanto, permitir a 

formulação de hipóteses explicativas unidirecionais e inequívocas. 
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REFLEXÕES FINAIS   

Os estudos fundamentados na Teoria das Representações Sociais têm sido apreciados 

pelos mais variados modos de produção do conhecimento, das práticas profissionais da área 

da saúde, pelo seu aspecto fascinante, e em função da habilidade e do efeito positivo, na 

utilização da referida teoria no campo prático desses profissionais. Com isso, a apropriação da 

Teoria das Representações Sociais, nesta pesquisa, decorreu da busca de respostas às 

inquietações transcorridas durante minha trajetória acadêmica, profissional e pessoal frente ao 

cuidado oferecido aos portadores de diabetes.  

Considerando os objetivos propostos nesta pesquisa, buscou-se apreender as 

representações sociais do cuidado, analisando a sua relevância e suas implicações para a 

prática dos profissionais de saúde que prestam cuidados aos portadores de diabetes assistidos 

na Rede Básica de Saúde do Município de Jequié-BA. Para tanto, algumas questões foram 

propostas, dentre elas o cuidado recebido e o cuidado desejado pelos sujeitos da pesquisa.  

Utilizando-se dos aportes teóricos da TRS e da abordagem do multimétodo de análise, 

identificou-se os conteúdos e a estrutura da RS do cuidado. A abordagem do multimétodo de 

análise incluiu a entrevista semi-estruturada, que foi analisada à luz da de conteúdo proposta 

por Bardim (1977) e Vala (2002) que possibilitou a apreensão de quarto categorias com suas 

subcategorias que forneceram os conteúdos representacionais do cuidado. O segundo método, 

corresponde ao teste de associação livre de palavras foi processado por meio do Software 

Evoc, e interpretado através da análise estrutural, permitindo a construção da provável 

estrutura ou núcleo central da representação social do cuidado - amor zelar, tratar bem, 

remédio e atenção. 
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As técnicas utilizadas para coleta e análise dos dados revelam-se excelentes recursos 

na apreensão das representações sociais sobre o cuidado. De acordo com cada instrumento 

utilizado, observou-se maior fidedignidade no estudo.  

As representações sociais do cuidado mostram que os atores sociais detêm 

informações sobre suas diversas formas. As cognições apresentam, na maioria das vezes, 

confluência entre dois ou mais fatores, que contribuem para a prática do cuidado. É 

imprescindível perceber que as representações do cuidado evidenciadas nas falas dos sujeitos 

pesquisados foram influenciadas pelas concepções propagadas culturalmente e sustentadas no 

senso comum.  

Verifica-se, que, nas repostas dadas as minhas inquietações, os conteúdos e a estrutura 

da representação do cuidado revelam que o conhecimento do senso comum orienta os 

comportamentos sociais dos sujeitos nas suas experiências cotidianas, e que a maior parte 

desse conhecimento está intimamente ligado ao conhecimento preexistente. Ou seja, as 

produções e o contexto social em que o indivíduo está inserido respondem pela maneira e 

decisão do processo mental, isto é, as condições sociais em que se vive são responsáveis pelo 

julgamento, e deliberação da obtenção de um conhecimento prático e funcional que permite as 

interações na vida cotidiana. 

Conforme Figura 11, as representações dos sujeitos pesquisados mostraram que o 

cuidado é um constructo com características fisico-biológicas, psicoafetivas, socioeconômicas 

e culturais, com dimensão funcional significante para manter o vínculo com a vida e o seu 

meio social, favorecendo as trocas sociais e orientando as suas condutas.         
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FIGURA 11. SÍNTESE DAS REPRESENTAÇÒES SOCIAIS DO CUIDADO, SEGUNDO OS 
PORTADORES DE DIABETES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JEQUIÉ, BAHIA, 

2002.   

Cabe destacar que independentemente do contexto social em que os indivíduos 

estejam inseridos, as práticas sociais buscam explicar as relações, ações, pensamentos, 

concretude, em que a subjetividade não é consensual, mas, mesmo assim, elas procuram 

manter uma posição menos tradicional em que as representações sociais e as práticas 

encontram-se sobrepostas em um sistema dialético de relações.  

O fato de existirem algumas divergências entre o conhecimento científico e o 

conhecimento cotidiano, não o torna inválido, isso porque o conhecimento cotidiano é lícito 

para seus propósitos e poderá contribuir para a prática profissional do cuidado, tendo em vista 

que as representações norteiam as atividades humanas e ocupam uma posição intermediária 

da comunicação na vida cotidiana.  

Desse ponto de vista, a posição dos profissionais de saúde tem mostrado pouca 

consonância em atender às expectativas dos clientes e a considerar que as atividades humanas 

são mediadas por construções simbólicas, que lhes permitem guiar suas condutas e práticas 

dentro do seu contexto social. 
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Ainda seguindo essa teia de pensamento, as múltiplas dimensões do campo das 

representações sociais, em função de sua dupla face, facultam a compreensão do objeto social, 

como produto e processo social particular e socialmente partilhado, que por sua vez podem 

indicar e orientar os diferentes modos pelos quais os profissionais apreendem os objetos 

sociais, neste estudo entendido como o cuidado dos portadores de diabetes.   

Nesse sentido, é pertinente que os profissionais de saúde, em especial a enfermeira, 

por estarem mais próximos do cotidiano dessa clientela, e por ter o cuidado como atributo 

principal da profissão, considerem as representações sociais do cuidado manifestadas pelos 

portadores de diabetes, destacando o seu contexto sócio-psico-econômico e cultural, pois é a 

partir desses elementos que se dão às interações sociais que podem contribuir para uma nova 

abordagem do cuidado na perspectiva das representações elucidadas.  

Considerando-se o restrito número de trabalhos realizados na área, visando abordando 

as representações sociais na perspectiva traçada ao longo desta pesquisa, procurou-se destacar 

a dimensão do cuidado, analisando os conteúdos e estrutura da representação social do 

cuidado e sua contribuição para a prática profissional. Contudo, se faz necessária a realização 

de outros estudos com o intuito de melhorar a compreensão do fenômeno pesquisado, até 

porque existem várias direções que podem explicar um mesmo objeto, dentre elas o estudo 

dos produtos e processos do cuidado, à luz da Teoria das Representações Sociais. 

Como se pode observar, há muito que fazer para promover e aprimorar o enfoque do 

cuidado no âmbito das pesquisas e das instituições de saúde em que o cuidado possa favorecer 

o indivíduo a um melhor convívio com a doença, assim como contribuir para a sua 

completude como ser humano.  

Diante do exposto, a proposição desse estudo como se pode ver, é fornecer subsídio 

para a adoção de uma prática onde o cuidado deve se articular com o contexto sociocultural 
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dos sujeitos pesquisados, adequando os princípios de promoção à saúde, visando à qualidade 

de vida.   

Com esta pesquisa, espera-se contribuir com a prática profissional, seja no ensino, na 

pesquisa, seja na extensão ou na assistência daqueles que estão diretamente ligados à prática 

cotidiana do cuidado. Sendo assim, contribuir para as práticas de assistência aos portadores de 

diabetes, desenvolvidas nos cursos de graduação - Enfermagem, Fisioterapia e Educação 

Física da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, articulados com a Secretária de Saúde 

do Município de Jequié-BA. 

Espera-se, ainda, que as análises extraídas desse estudo sirvam de estímulos às novas 

investigações interdisciplinares, tão indispensáveis ao estudo do fenômeno cuidado/diabetes, 

que se encontram interpostos na interface do biopsicossociocultural, e que as representações 

sociais sejam um terreno fértil, apropriado para estes fins.   

Toda explicação fica pela metade, pois o homem não 
consegue terminá-la. O olho não se farta de ver, nem o 
ouvido de ouvir.                                        (Eclesiastes, 1:8)           
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Apêndice 1: Carta de Apresentação    

Da: Enfermeira Zenilda Nogueira Sales 

Para: o Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jequié 

Dr. Armando Nascimento  

Senhor Presidente,  

Venho, por meio deste, solicitar desse Conselho a necessária permissão para 

desenvolver a pesquisa intitulada Representações Sociais do Cuidado no Diabetes Mellitus , 

junto à clientela da unidade de Saúde da Rede Básica do Município de Jequié-Bahia. 

Cabe informar que da pesquisa resultará a tese de doutorado em enfermagem, referente 

ao curso que ora realizo na Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, sob a 

orientação da Profa. Dra. Marta Maria Coelho Damasceno. 

Nesta oportunidade, informo que, caso seja permitida a realização do trabalho na 

unidade referida, serão utilizadas as fichas de identificação pessoal dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa, tendo em vista à coleta de dados sociodemográficos e testagem dos instrumentos. 

Esclareço que, conforme a metodologia que pretendo desenvolver, os clientes serão 

consultados e esclarecidos acerca dos objetivos da pesquisa, pelo que deverão assinar um 

termo de consentimento, se concordarem em participar do estudo. 

Coloco-me à disposição desse Conselho Municipal para quaisquer esclarecimentos 

acerca do que se pretende e, desde já, agradeço toda atenção recebida.  

Atenciosamente, 

Zenilda Nogueira Sales  

Enfermeira  COREn/BA 50132   
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Apêndice 2: Termo de Consentimento  

CONSENTIMENTO FORMAL ESCLARECIDO  

Eu, _______________________________________________, concordo em 

participar do estudo intitulado Representações Sociais do Cuidado no Diabetes Mellitus e 

declaro compreender os objetivos desta pesquisa e tudo o mais que me foi explicado e que é 

esperado de mim, enquanto participante. Entendo que poderei ter minha entrevista utilizada 

na elaboração e apresentação da pesquisa. Estou ciente de que poderei retirar-me do estudo, 

segundo minha própria vontade e/ou conveniência, e que as informações por mim fornecidas 

e registradas são de caráter absolutamente confidencial. Manifesto-me, ainda, de acordo com 

a publicação dos resultados do estudo, mas que seja garantido sigilo sobre minha identidade.  

Jequié,______ de _____________de___________  

_________________________________________________ 

Participante              
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Apêndice 3: Associação livre de palavras    

PALAVRAS ASSOCIADAS AO ESTIMULO INDUTOR  CUIDADO   

001 1 ajudar* 2 amor 3 responsabilidade 
002 1 médico 2 alimentação 3 saúde* 
003 1zelar 2 não maltratar 3 respeito* 
004 1 dá a mão ao outro ajudar 2 amor* 
005 1 confiar 2 carinho* 3 asseio 
006 1 vida 2 amor 3 carinho* 
007 1 bom 2 gostar 3 comida 
008 1tratar bem 2 fazer o bem 3 ajudar* 
009 1 bem estar 2 saúde* 3 doença 
010 1carinho* 2 gostar 3 corpo 
011 1 saúde 2 alimentação* 3 bem estar 
012 1 necessário* 2 fazer o bem 3 importante 
013 1 zelar* 2 importante 3 médico 
014 1 querer bem 2 amar* 3coisa de Deus 
015 1 zelar da pessoa* 2 lavar roupa 3 alimentação na hora certa 
016 1 pessoa 2 família* 3 casa 
017 1 Tranqüilidade 2 amor 3 paz* 
018 1 ajudar o próximo* 2 levar ao médico 3 alimentação se tiver com fome 
019 1 ajudar 2 atenção* 3 amor 
020 1 prazer 2 carinho* 3 amor 
021 1 servir 2 ajudar 3 tratar bem  
022 1 amor 2 zelar 3 obrigação 
023 1 tratar bem 2 zelar* 3ajudar  
024 1 alimentação* 2 comida 3 remédio 
025 1 atenção 2 alimentação 3 zelar* 
026 1 ajudar 2 ajudar 3 cuidar do outro como de si mesmo 
027 1 respeito * 2 direito 3 dever  
028 1 proteger 2 zelar* 3 ajudar 
029 1 dever* 2 obrigação 3 carinho 
030 1dar conselho 2 ajudar 3 tratar bem* 
031 1paciência 2 dedicação* 3 amor 
032 1 ajudar 2 preocupação* 3 tranqüilidade 
033 1 competência 2 carinho* 3 amor 
034 1 competência 2 alimentação 3 carinho* 
035 1 cuidado com os pés* 2 asseio 3 tomar banho 
036 1 prevenir 2 ajudar 3 prestar favor* 
037 1 zelar* 2 paciência 3 compreensão 
038 1 ajudar as pessoas 2 obrigação* 3 ajudar 
039 1 vida 2 amor* 3 carinho 
040 1 tratar bem 2 zelar das pessoas* 3 ajudar 
041 1ajudar o próximo* 2 alimentação 3 tratar bem 
042 1 zelar das pessoas* 2 banho 3 paz 
043 1 ajudar ao próximo * 2 prosperidade 3 amizade 
044 1 amor 2 atenção* 3 carinho 
045 1 humanidade 2 amor ao próximo* 3 ajudar 
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046 1 proteção 2 amor* 3 carinho 
047 1 zelar 2 alimentação 3 apoio moral* 
048 1 tratar bem 2 zelar* 3 favor 
049 1 preocupação 2 conselho*3 querer bem 
050 1 obrigação 2 ajudar o próximo 3 apoio espiritual 
051 1 amor 2 querer bem* 3 dedicação 
052 1 humildade 2 ajudar o outro* 3 fazer pelo outro 
053 1 limpeza 2 doença 3 carinho* 
054 1 tomar conta 2 responsabilidade 3 ajudar 
055 1 ajudar* 2 médico 3 remédio 
056 1 zelar* 2 ajudar 3 informação correta 
057 1 fazer o bem 2 ajudar* 3 alimentação 
058 1 bondade 2 remédio 3 amor* 
059 1 olhar pela pessoa 2 ajudar 3 palavra de conforto* 
060 1 caridade* 2 ajudar 3 banho 
061 1 levar ao médico* 2 ajudar 3 fazer o bem 
062 1 tratar bem* 2 remédio 3carinho 
063 1 amor* 2 levar ao médico 3 cuidado 
064 1 amor 2 conforto* 3 tratar bem 
065 1 amor ao próximo 2 amor* 3 compreensão 
068 1 zelo* 2 gostar 3 amor ao próximo* 
069 1 amor* 2 amigo 3 boa vontade 
070 1 gostar 2 amor 3 caridade* 
071 1 ensinar 2 amor* 3ajudar 
072 1 banho 2 alimentação 3 palavra de conforto* 
073 1 querer bem* 2 amor 3 fazer o bem 
074 1 atenção 2 alegria 3 carinho* 
075 1 amor 2 fraternidade* 3 paciência 
076 1 zelar* 2 limpeza 3 limpeza 
077 1 zelar 2 tratar bem* 3 amor 
078 1 orientar* 2 necessário 3 saúde 
079 1 gostar 2 tratar bem 3 respeito* 
080 1 compreensão* 2 bom 3 fazer 
081 1 remédio 2 alimentação* 3 ajudar 
082 1 favor 2 obrigação* 3 alegria 
083 1 amor* 2 dedicação 3 palavra de conforto 
084 1 zelar* 2 tratar bem 3 carinho 
085 1 medicação 2 alimentação 3 carinho* 
086 1 tratar bem 2 respeito* 3 amigo 
087 1 amor 2 doente 3 suprir carência* 
088 1 responsabilidade* 2 cuidado com o outro 3 obrigação 
089 1 ajuda 2 amor* 3 carinho 
090 1 cuidado* 2 fazer 3 alimentação 
091 1 doença 2 velhice* 3 ajudar 
092 1 alimentação 2 banho* 3 gostar 
093 1 amizade* 2 doença 3 amor 
094 1 medicação 2 banho 3 zelar* 
095 1 carinho* 2 amor  3 tratar bem 
096 1 atenção* 2 preocupação 3 bem estar 
097 1 alimentação 2 conselho* 3 ajudar 
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098 1 higiene* 2 doença 3 prazer 
099 1 responsabilidade 2 amor* 3 alimentação 
100 1 caridade* 2 fazer o bem 3 banho                                              
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Anexos                      
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