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RESUMO 

A experiência do transplante é uma situação extremamente grave do ponto de vista 
clínico. Assim sendo, deve haver algum desdobramento subjetivo e social nas 
pessoas que foram submetidas a esse tipo de procedimento. Produto recente da 
modernidade, o transplantado é alguém que deve sua recuperação aos avanços 
científicos da sociedade contemporânea e a um doador falecido. Este trabalho 
pretende analisar as implicações, a partir das mudanças de padrões de 
comportamento e pensamento, que ocorrem após a vivência de uma situação 
extrema e crítica, como o processo de adoecimento e sua conseqüente cirurgia de 
transplante. O simbolismo do coração leva a pensar que algumas impressões sociais 
sobre o órgão também fazem eco na forma como o transplantado interpreta a 
experiência deste tipo de procedimento. Portanto investigar como as mudanças 
ocorridas ao longo do processo interferem na re-inserção dessas pessoas ao 
convívio social, após sua recuperação, será objeto do presente trabalho. O conceito 
de habitus cunhado por Pierre Bourdieu servirá para aferir conceitualmente como 
essa experiência (clínica, moderna e simbólica) se enquadra no debate 
contemporâneo da sociologia. 

Palavras-chaves: Transplante – Simbolismo – Coração. 
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ABSTRACT 

The experience of transplantation is a very serious situation from the clinical 
standpoint. Therefore, there must be some subjective and social breakdown in 
people who have been undergone such a procedure. Recent product of modernity, 
the transplanted is someone who owns his recover to the scientific advances of 
contemporary society and a deceased donor. This paper aims at examine the 
implications, from the changes in patterns of behavior and thought that occur after 
the experience of an extreme and critical situation, as the process of illness and its 
consequent transplant surgery. The symbolism of the heart suggests that some 
social impressions about the organ itself are also reflected in how the transplanted 
interprets the experience of this type of procedure. So investigating how the changes 
occurred throughout the process interfere in the re-insertion of these people to social 
life, after his recovery, is the purpose of this work. The concept of habitus coined by 
Pierre Bourdieu will be used to measure conceptually how this experience (clinical, 
modern and symbolic) fits in the contemporary discussion of sociology. 

Key words: transplantation – symbolism - heart 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo vem vivenciando importantes mudanças. Impensável há 

algumas décadas, o transplante do coração é, atualmente, uma realidade. 

Transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na troca de um órgão 

(coração, rim, pulmão e outros) de um paciente doente (receptor) por outro órgão 

normal (sadio) de alguém (doador). No caso do transplante cardíaco, significa trocar, 

no indivíduo com cardiopatia terminal, seu coração fraco, desgastado, inútil, por 

outro órgão forte e sadio, Silva, (1996). Esse procedimento é realizado, somente, 

quando outras terapias e tratamentos já não dão mais resultados. Para alguns, 

portanto, é o único tratamento viável para possibilitar a continuidade da vida. 

Quais são as conseqüências sociais para o indivíduo transplantando do 

coração? Responder a essa indagação exige que analisemos algumas dimensões 

que dizem respeito à reconstrução dessa experiência-limite. Todo processo 

patológico traz ao indivíduo algum tipo de transtorno subjetivo, que pode ser mais ou 

menos intenso. Porém, quando imaginamos que se trata de um caso aonde se 

caracteriza uma implicação radical (a substituição de órgão), é perceptível que essa 

experiência não seja comparada apenas a mais um tipo de enfermidade corriqueira, 

mas que signifique uma situação de ruptura na vida de alguém. 

Um dos objetivos deste trabalho é traçar os elos sociais entre o avanço do 

conhecimento científico da área médica e a viabilidade atual do transplante do 

coração, que permite uma referência a pessoas que possuem órgãos de doadores 

funcionando em seus corpos. Vejamos que fatores científicos estão presentes, 

nesse tipo de procedimento médico, destacando sua novidade em termos de 

tratamento, para os casos em que não há mais alternativas que possibilitem 

restabelecer a saúde do paciente.  

O coração não é apenas um órgão funcional de bombeamento do sangue 

que irriga o corpo. Ele possui também uma simbologia própria encontrada, sem 

dificuldade, nos mais diversos contextos social que queiram simbolizar graficamente 

as emoções amorosas. Há séculos o coração vem sendo símbolo do amor e do 

desejo sexual. Frases como: “coração partido”, “coração doendo”, “coração feliz”, 

“coração dilacerado”, “uma pedra no lugar do coração”, “de peito aberto” entre 

outras, nos remetem à ligação entre as emoções e esse órgão que habita nosso 
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interior. Em termos de representações socialmente existentes sobre esse órgão, 

fazer um transplante de tal natureza pode também provocar alguma redefinição da 

experiência do transplantado, e das pessoas de seu convívio, por se tratar de um 

órgão que possui uma representação que difere de outros órgãos que são também 

passíveis de substituição.  

Nos últimos 30 anos, o transplante deixou de ser um procedimento 

experimental tornando-se um tratamento seguro e eficiente. Casos de consecutivos 

sucessos se devem à melhoria das técnicas cirúrgicas e aperfeiçoamento das 

condições de acondicionamento dos órgãos, e também à descoberta de novos 

agentes imunossupressores, que diminuem as chances de rejeição ao órgão 

recebido. 

A idéia de transplante de partes de corpos provenientes de doadores 

(vivos ou mortos), apesar de não ser nova, só se efetiva satisfatoriamente a partir de 

progressos e descobertas atuais. Pretendemos conectar a existência de pessoas 

transplantadas com o resultado dos processos científico-tecnológicos que se iniciam 

nos fins do séc. XIX e que se estendem até o presente. A figura do transplantado é 

produto desse momento de aceleração das descobertas científicas aliado à 

confiança nas pesquisas e resultados apresentados. Suas dificuldades e seus 

dilemas são, não apenas expressão de sua condição clínica, mas também de um 

fenômeno social mais amplo que traz novos desafios até mesmo para pessoas que 

não passam pelos mesmos problemas de saúde do transplantado do coração.  

Para fins da pesquisa, iremos propor algumas interferências entre o 

procedimento operatório e os desdobramentos que tal evento pode trazer na vida da 

pessoa. Para isso, nos utilizaremos do conceito de habitus, de Pierre Bourdieu, 

como forma de analisar se essa experiência constitui alguma transformação 

significativa em nível de disposições psicológicas e sociais do indivíduo. 

Sabendo que a noção de habitus também precisa de pesquisas para 

determinar sua relevância teórica, será realizada uma investigação que está 

sintonizada com procedimentos metodológicos que nos permitirão aferir quais as 

noções que os transplantados fazem de sua experiência, e se há alguma 

modificação nos seus padrões de comportamentos subjetivo e social. 

A reconstrução dos aspectos que inserem o transplantado nesse novo 

panorama social é sinal de que fatores semelhantes, que possibilitaram os ganhos 

tecnológicos incomparáveis do séc. XX, são os mesmos que definitivamente 
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permitiram a existência desse personagem social chamado de “transplantado”. As 

discussões sociológicas são úteis, nesse sentido, para inserir o transplantado do 

coração num período histórico e social que lhe deu origem. 

Tendo participado do processo de acompanhamento de alguns destes 

pacientes desde a fase pré-cirúrgica, até o re-estabelecimento completo, após o 

transplante, pretendemos analisar como, após essa experiência, sua vivência no dia 

a dia foi modificada. 
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2  O CORAÇÃO, SIMBOLISMO, TECNOLOGIA CARDIOLÓGICA E O 

TRANSPLANTE. 

2.1 SOBRE A SIMBOLOGIA DO CORAÇÃO 

Como símbolo, o coração já foi e é fonte de inspiração de grandes 

escritores: “quanto menor o coração, mais ódio abriga”, Vitor Hugo ou dos filósofos 

de estrada: “antes de magoar um coração, lembre-se que você pode estar dentro 

dele”, inscrito no pára-choque de um caminhão, de autor desconhecido. Quando se 

diz: “como prova de amor eu lhe dou meu coração” ou “sinta o meu coração”, 

significa, e também sugere alegria, felicidade, caridade, generosidade, vínculo. Em 

se tratando de “pessoas de bom coração”, fala de sentimentos, quando “abrimos 

nosso coração” para alguém, ou quando nos referimos àqueles de “coração de 

pedra”, ou, ainda, quando assustados ficamos com “o coração na mão”. 

A representação que se encontra no coração é indício de que algumas 

idéias, experiências sociais e subjetivas se cristalizam na linguagem. A linguagem 

social consagra as noções enraizadas nas práticas, como também a relação que o 

indivíduo estabelece com o seu próprio corpo. “O termo latino para coração, cor, 

fornece a base para o termo cerne, definido como a parte central de um objeto.” 

(Lowen, 1990), enfatizando, portanto, a profundidade do conceito e da simbologia 

que acompanha todos os assuntos relativos ao órgão e seus significados. 

O que se observa nas falas cotidianas é que, o apelo simbólico que o 

coração adquiriu, ainda perpassa as representações sociais quanto às emoções. A 

descoberta de que a sede das emoções está no cérebro: “amamos com o cérebro e 

não com o coração” (Marino Jr., 2005) não eliminou o peso metafórico do coração 

legado pelo passado. Isso revela que as impressões subjetivas e sociais se 

distanciam do conhecimento e dos processos ocultos no interior do organismo. 

Pearsall, (1999) descreve pesquisas que insinuam que “o coração pensa, que as 

células têm memória e que os dois processos são relacionados a uma energia muito 

sutil, ainda misteriosa, extremamente poderosa e que possui propriedades diferentes 
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de qualquer outra força conhecida”. Então, para alguém que tenha recebido 

literalmente um coração alheio, as implicações para a sua subjetividade extrapolam 

a simples metáfora comum, que faz do órgão o símbolo do amor e da vida.  

A concepção ocidental do coração, sua experiência de “naturalidade”, não 

é igualmente válida para o restante do mundo. Outras sociedades podem privilegiar 

outros órgãos ou partes do corpo como a sede de suas representações mais 

fundamentais a respeito da vida. No Japão, por exemplo, o abdômen tem esse papel 

sob a denominação de hara, Adam e Herzlich, (2001). Na cultura ocidental, no 

entanto, tem-se a divisão entre o racional (cérebro) e o emocional (coração). Para os 

japoneses esses dois atributos humanos se encontram ligados em uma parte distinta 

de seus pontos corporais.  

O simbolismo do coração pulsante, como indício de vida, é ainda bastante 

forte. Se observarmos casos clínicos em que a morte encefálica já foi diagnosticada, 

mas que o coração continua batendo, mesmo que artificialmente com o intuito de 

preservação do órgão, a possibilidade da autorização para doação se torna remota, 

já que a família mantém a esperança de recuperação do paciente. Portanto, fica 

claro que ainda permanece a idéia de que os batimentos cardíacos são sinais de 

vida.     

A separação entre o centro emocional e o centro racional era feita 

normalmente no uso comum das noções tradicionais que se tinha dos órgãos. 

Porém, de forma concreta, a idéia de coração como metáfora das emoções, 

encontrada no cotidiano, não aparece nos consultórios médicos. Ninguém diz que 

medicará o coração para tratar algum distúrbio emocional. Se há alguma terapia que 

possa remediar os sofrimentos emocionais diz-se, quando muito, que para superar 

as “dores de amor” é preciso um novo amor. Não há continuidade entre a idéia 

simbólica do coração, como centro das emoções, e uma abordagem médica que 

faça eco a essa representação.  

Porém a Medicina Psicossomática já aborda essa questão de maneira 

objetiva, quando analisa os danos relativos à exposição ao estresse e seu prejuízo 

ao coração:  

Se levarmos em conta a análise feita a respeito da escolha somática, 
compreenderemos a opção pelo coração. Em primeiro lugar há que 
se considerar a participação do sistema cardiovascular nas situações 
de estresse. Tal sistema é fundamental à manutenção do equilíbrio 
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homeostático do organismo. A ele compete manter uma perfusão 
tecidual adequada às necessidades orgânicas, estando, por isso, a 
todo momento, sujeito às influências internas e externas, 
aumentando, diminuindo ou redistribuindo o fluxo conforme as 
circunstâncias. De tudo isso se deduz a profunda sensibilidade do 
sistema cardiovascular a qualquer agente que possa, de algum 
modo, pôr em risco a integridade do organismo (ou seu equilíbrio 
homeostático). Quanto mais duradoura e intensa for a ação dos 
agentes estressantes, mais significativa será a repercussão sobre o 
sistema cardiovascular. (MELLO FILHO, 1992, p. 240)  

Portanto, verificamos na linguagem comum a existência da conexão e 

importância dada ao coração, e às emoções, aparecendo de forma marcada. O 

coração como símbolo do amor é a identificação imediata que traduz a idéia geral de 

centro das emoções. Além disso, há outras aparições que mostram a sintonia fina 

entre a carga simbólica, que conecta o órgão, com uma infinidade de emoções e de 

traços de personalidade. 

Ter um grande coração. (ser generoso) 

Ter o coração de mãe. (acolhimento) 

Agir com o coração. (privilegiar os sentimentos de empatia) 

Estar como o coração na mão. (sofrer de um grande temor) 

Tem um coração de pedra. (ser arrogante, cínico) 

Ter um coração corinthiano. (ter adoração pelo time do Corinthians) 

Pensar com o coração. (subordinar os conteúdos do pensamento aos 

afetos) 

Saber de “cor”. (a memória e sua carga de emoção para se fixar) 

Não ter coração. (ser cruel) 

Estar com o coração apertado. (sentir angústia) 

Ter o coração mole. (sentir piedade) 

Ter um coração mau. (ter intenções criminosas) 

O coração tem razões que a própria razão desconhece. (a primazia do 

coração X cérebro)   

Essas expressões cotidianas também estão presentes na literatura. O 

peso do simbolismo é uma forma de tornar as construções verbais mais poéticas.  

A Lenda do Dragão Dourado (CHIANG SING) 

Comovido... parecia que seu coração ia quebrar-se como uma frágil 
porcelana...Yu desconhecia o amor. Suas experiências anteriores 
nunca o impressionaram. Mas Dragão Dourado era uma mulher 
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diferente. Tinha o fascínio sobrenatural. Uma inquieta ansiedade 
apoderou-se dele. Com a razão ele lutava, mas com o coração 
estava perdido. (RAMOS E SILVA, 1996, p.73) 

Vê-se que o coração significa o lado irracional da personalidade, que se 

aparta da razão. Como uma força autônoma que se apodera do personagem, o 

transformado numa marionete dos seus impulsos mais essenciais. Ser movido por 

uma paixão intensa, que supera as capacidades reflexivas do indivíduo, é 

representado pela oposição entre razão/coração revelando o lado potencialmente 

destrutivo de não se ter domínio sobre as emoções. O coração assume, nesse 

contexto, o papel de inimigo íntimo que leva o personagem a um comportamento do 

qual, provavelmente, se arrependerá posteriormente como resultado de algum 

“entorpecimento” temporário da percepção e julgamento.   

A Máscara de Prata (SIR SEYMON WALPOLE) 

Miss Sônia Harris.... Embora inteligente, sofria tremendamente 
devido a sua impulsiva bondade. Durante toda a vida fora assim. Os 
erros que cometera – e os havia cometido muitos – tinham sido todos 
causados pela vitória de seu coração sobre seu cérebro....Ao chegar 
ao seu qüinquagésimo aniversário, disse a si mesma: Bem, agora 
finalmente estou velha demais para continuar a ser tola. E ali estava 
ela, a ajudar um jovem inteiramente desconhecido a entrar em sua 
casa... sendo que se tratava, com toda a probabilidade, de um 
criminoso da pior espécie.... Sônia Harris era uma mulher.... 
sobretudo, maternal e tinha um coração fraco....” Contos do livro O 
mundo do faz de conta, de Edgard S. dos Anjos e Aidelita A. 
Bernardez. In (RAMOS E SILVA, 1996, p.73) 

Aqui encontramos uma disposição de caráter que também se vale da 

noção básica do coração como figura expressiva para descrever uma relação de 

generosidade que pode trazer conseqüências trágicas para a personagem. O 

“coração fraco” representa a incapacidade de se abster de ajudar o próximo, cujas 

intenções subjetivas são desconhecidas pela personagem. Vê-se que a 

interpretação das ações autodestrutivas, “guiadas” pelo coração, se dá como algo 

naturalmente correto e garantido nestas narrativas, como se a razão, a justiça e o 

senso de medida já nascessem com o indivíduo. 

 A caridade excessiva, a confiança de um coração ingênuo, o julgamento 

dos atos impensados advindos da impulsividade, também podem ser vistos como 

um traço de caráter negativo.  
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O Mito de Tristão e Isolda (Idade Média) 

- Ha! Agora meu coração me diz que agi mal.... Quão errado estive 
ao acusar-vos de traição, Isolda, a Bela, pois fui eu que vos traí! 
Casei-me com outra e agora que pena sinto de minha esposa, pela 
sua confiança e pelo seu coração ingênuo.... O coração de um 
homem vale todo o ouro de um país – disse Tristão. 

- Amigo, disse ela, envolvei-me num abraço estreitai-me fortemente, 
e tanto, que nossos corações se rompam e vossa alma e a minha 
finalmente se libertem”. Com esta profecia de morte, Tristão afastou-
se e Isolda nunca mais o viu em vida. (RAMOS E SILVA, 1996, p.73). 

Neste trecho de Tristão e Isolda o coração é uma forma metafórica de 

indicar e interpretar os erros das ações. Num segundo momento é o símbolo de uma 

característica pessoal (a confiança e a ingenuidade). Aparece também a idéia de um 

centro vital de onde emergem todas as características positivas de um homem. E 

finalmente vemos que o coração pode se “romper”, no último trecho, porque 

simboliza tanto a parte vital quanto o aspecto físico do órgão.  

A literatura se utiliza livremente da ligação que se cristalizou na linguagem 

entre o órgão cardíaco, as emoções e traços de caráter dos personagens. O 

interessante é que na maioria das vezes o coração, e sua simbologia, são 

representados como o lado irracional, irrefletido, que leva os personagens a ações 

insensatas e à ruína. Ou seja, que desencadeia comportamentos impulsivos, mas 

prazerosos, e ao mesmo tempo pode cobrar um preço alto ao final do espetáculo. 

Assim, observa-se que na literatura o coração tem forte simbolismo de ações 

perigosas significando que, em troca de alguma satisfação extraordinária, se 

seguirão altos custos ao indivíduo. 

Não resta dúvida que a representação histórica mais pungente fala sobre 

os vários níveis de atribuições que o coração possui: emoções positivas e negativas, 

intuições, traços de caráter, o lado irracional, etc. Se tomássemos esses significados 

de forma concreta e não metafórica, ao cérebro restaria pouca coisa, já que o 

mesmo não consegue explicar sentimentos, como o amor, que são absolutamente 

bem compreendidos pela “linguagem” do coração. Ou seja, o coração agrega as 

funções de circulação sangüínea e também o locus da individualidade: as 

características mais pessoais que são resultado de traços essenciais que cada 

pessoa possui.  

Cada indivíduo carrega as marcas de sua intimidade emocional como 

uma aura energética que está atrelada ao órgão, mas que não diz respeito, nessas 
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representações líricas, à função circulatória. Se as várias adjetivações fossem 

tomadas ao pé da letra, elas seriam sintomas de doenças cardíacas graves em 

estado terminal.      

Para além das representações comuns, existe também uma ligação 

concreta entre emoções e problemas cardíacos reais. Precisamos analisar algumas 

situações em que há um intercâmbio entre emoções e o coração, que de certa forma 

se aproxima desse entendimento comum nas relações cotidianas.  

Lowen (1990) fala que “embora a associação do coração com o amor seja 

amplamente conhecida em nossa cultura, os cardiologistas e a maioria dos leigos 

consideram simbólico esse vínculo”. Relaciona, então, as expressões com o sentido 

real que emerge e aparece na vivência corporal. “Seja como for que as 

descrevamos, as sensações não são vôos da imaginação; referem-se a processos 

reais do corpo que lhes deram surgimento”, ressalta o referido autor.  

Assim, podemos constatar que há alguma objetividade nesses usos 

comuns que fazem a ligação entre emoções como desencadeadas pelo coração e 

não pelo cérebro. Mello Filho (1992) descreve, em seu livro Psicossomática Hoje, 

vários estudos recentes que demonstram as interações emoções-coração e suas 

influências nos sistemas simpático e parassimpático. Como o coração é inervado por 

ramificações destes sistemas, “estimulações do simpático de modo geral excitam o 

coração, aumentando a freqüência cardíaca, a força da contração e a pressão 

arterial. Estimulações do parassimpático modulam estas respostas e tem 

direcionalmente um sentido oposto”. Mello Filho (1992). 

Ocorre atualmente uma representação interessante sobre a relação entre 

patologias e o coração. Diz-se querer evitar “emoções fortes” para se prevenir de um 

ataque cardíaco. Uma pressão sangüínea em disparada pode ocasionar de fato um 

ataque em pessoas que já tenham algum problema pré-existente.  

Por outro lado, existe a síndrome do coração partido, Lowen, (1990) que 

acomete as pessoas que sofreram algum profundo desgosto emocional e que 

reforça a idéia de que uma enfermidade séria nunca é um evento isolado, mas sim 

algo relacionado ao estilo de vida da pessoa. No primeiro caso, existe uma 

preocupação em evitar as emoções que sobrecarregariam as capacidades 

funcionais do coração. São anedóticos os casos de torcedores de futebol que 

literalmente morrem de infarto quando da vitória de seu time. Déficit cardíaco aliado 

à vivência de alguma experiência emocional de euforia pode provocar a morte. Tem-
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se aqui um exemplo de como aparece uma relação fatal, também, entre emoções 

positivas e morte iminente.  

A representação do coração, como centro emocional do indivíduo, se 

manifesta no discurso como o coração produzindo os efeitos emocionais e 

patológicos. É como se o coração agisse contra si mesmo. Uma satisfação 

emocional muito intensa provoca o agravamento de um problema circulatório: uma 

emoção “positiva” causando um ataque cardíaco. 

A síndrome do coração partido é o exemplo oposto do caso mencionado 

acima. Quando alguém sofre alguma frustração, como um rompimento amoroso, ou 

outra situação desagradável, pode ocorrer uma depressão tão acentuada que é 

passível de atingir fisicamente o coração, provocando uma parada cardíaca e a 

morte. Neste tipo, tensões corporais, expressões de raiva, pressão e/ou emoções 

negativas afetam patologicamente o coração.  

Problemas latentes podem influenciar no desdobramento da síndrome, 

mas a diferença importante é que o indivíduo experimenta um recolhimento 

emocional que o atordoa deixando-o num estado de passividade. Um estado 

emocional de grave debilidade psíquica ou grande tensão corporal afeta 

concretamente o coração. O agente desencadeador da síndrome não foi o coração, 

mas como toda a carga emocional se materializa no órgão cardíaco, esse adoece 

efetivamente.  

O que aparenta ser um problema cardíaco pode confundir o especialista 

cardiovascular, por isso se faz necessário saber do paciente, ou de seus familiares, 

em que condições de vida houve o desencadeamento do problema cardíaco. 

Os cardiologistas Meyer Friedman e Samuel Rosenman fizeram uma 

pesquisa pioneira a respeito das causas da doença coronariana com a finalidade de 

responder a esse tipo de questionamento. Com esse trabalho conseguiram distinguir 

dois tipos de personalidade chamados de “A” e “B”, com características comuns de 

comportamento que levavam ao aumento ou queda das possibilidades de 

desenvolver doenças cardiovasculares, Lowen (1990). O que daí se pode concluir é 

que a metáfora do coração, como o órgão do corpo que responde pelas emoções de 

todas as espécies, realmente “sofre” por causa de experiências relativas ao mundo 

emocional.   

Porém, os usos metafóricos que reúnem no coração o centro emocional e 

vital do ser humano, não significam que as pessoas desconhecem que problemas 
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emocionais (diríamos, psicológicos) não são tratados com intervenção direta no 

coração. Na cultura ocidental, ninguém vai ao médico cardiologista para se curar de 

transtornos de ansiedade ou de algum rompimento amoroso. O médico cardiologista 

tem a tarefa estrita de diagnosticar problemas circulatórios.  

Encontra-se então o divórcio entre a expressividade encontrada nas falas 

do cotidiano e os procedimentos médicos que tratam de forma distinta os problemas 

de saúde específicos do coração e os de natureza psicológica. O coração só 

aparece, às vistas do leigo, como um problema efetivo quando se trata de problemas 

circulatórios.   

Então, com base no que foi dito, podemos entender que existem alguns 

níveis de interpretação que encontramos na simbologia do coração. O centro das 

emoções pode ser visto como uma maneira de representar figurativamente 

sentimentos que só o indivíduo tem acesso. Um cartão de dia dos namorados, com 

imagens deste tipo, é um símbolo de algo que não é explícito, e sim abstrato, mas 

que emana a mensagem que permeia o inconsciente coletivo de amor, carinho, 

saudade, encontro/desencontro, declaração, etc. 

Como exemplo podemos também citar a edição de revistas de grande 

circulação (Veja, Isto é) trazendo como matéria de capa os seguintes assuntos: Paz 

no coração (29 de agosto de 2007), Emoções e Saúde (05 de dezembro de 2007), O 

coração e as emoções (02 de abril de 2008), A saúde sem neurose (20 de fevereiro 

de 2008), além de reportagens como O drama emocional dos transplantados 

(Revista Viver Mente&Cérebro, ano XIII, nº 151) e Coisa de Mulher, doenças 

cardíacas no sexo feminino (Folha Equilíbrio, 22 de março de 2006). 

Há, portanto, contextos em que o simbolismo do coração indica 

irracionalidade do comportamento, outros em que é o ponto vital do ser vivo (de 

pensamentos e características subjetivas). Porém, quando o paciente coronariopata 

chega ao hospital, ele traz para a intervenção cirúrgica o que de mais valioso e 

importante tem de si: seu coração. O entendimento médico, por sua vez, dá conta de 

problemas metabólicos, fisiológicos e mesmo emocionais que acometem o órgão, já 

que, para esses, isto é uma rotina, enquanto para aqueles se trata do evento mais 

dramático de suas vidas. 

O simbolismo do coração na cultura ocidental mostra que a relação de 

intimidade que ele representa com centro vital, deve ser, supostamente, devido ao 

seu funcionamento “palpável” (a idéia do coração saltando do peito). As metáforas 
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cardíacas se aplicam às situações sociais que pedem uma forma de expressividade 

que já está sintetizada na imagem internalizada do coração em atividade.  Por outro 

lado, essa porção “abstrata” que o órgão recebe é um viés que pode ser explorado 

pelos poetas e literatos em geral. A vitalidade do coração (ou perda de vitalidade) se 

associa às emoções. Em contrapartida, o entendimento que se refere à parte física 

também aparece como problema de saúde nos pacientes. Os transplantados, além 

da carga de metáforas que o órgão pode receber, também podem ser vistos como 

indivíduos que têm limitações e que nem sempre serão capazes de voltar a 

desempenhar algum papel produtivo na sociedade.  

Ou seja, há uma manifestação física, como palpitações que se 

transformam em imagens concretas, servindo posteriormente como metáforas, se 

tornando agora uma abstração poética. 

É preciso saber qual é o entendimento corrente, a fim de ter uma noção 

geral do que socialmente representa o coração, principalmente em relação a uma 

pessoa que tenha recebido um órgão como este que é tão simbolicamente 

carregado. Embora haja a distinção entre os fenômenos emocionais e os 

estritamente circulatórios, as significações compartilhadas que o coração recebe, 

devem possuir alguma influência na percepção dispensada a um transplantado.  

A experiência diferencial entre problemas emocionais e o aspecto físico 

(doenças cardíacas), embora possam estar metaforicamente unidas, são 

normalmente separadas no cotidiano. Porém, para o transplantado não há uma 

distinção tão clara entre o conteúdo puramente emocional e a parte física: sua 

experiência pessoal tende de alguma forma a unificar os dois aspectos.  

Para este, as metáforas socialmente produzidas podem ter significações 

especiais, principalmente se lembrarmos que se trata de alguém que quase morreu 

e que vive com um órgão alheio – que representa historicamente a vida e as 

emoções. Este é o caso exemplar em que o peso das representações sociais do 

coração não é mera forma de expressividade que seria para uma pessoa que não 

enfrentou o mesmo problema. Ou seja, as metáforas falam, neste caso, não de uma 

expressividade costumeira, isenta de maiores conseqüências, mas da consumação 

de ter sido salvo através do coração de alguém.  

A representação subjetiva reinterpreta os usos sociais dotando assim de 

sentido mais vivo (mais subjetivamente relevante) a experiência pessoal, do que as 

idéias correntes. O coração terá uma conotação especial, íntima, que se distancia do 
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seu significado social mais comum que é, por isso mesmo, longínquo e vago. A 

literalidade de receber mais anos de vida por meio de um coração proveniente de 

um doador falecido faz mudar o significado subjetivo, que antes era apenas a 

reprodução cultural de padrões de representação.  

Por isso, descobrir qual é na prática a importância de uma doença 

cardíaca, e a representatividade do coração transplantado, é um passo para 

reconstruirmos as relações sociais de alguém que foi submetido a tal experiência.  

2.2 ASPECTOS TÉCNICOS E MEDICINA PSICOSSOMÁTICA CARDIOLOGIA E 

TRANSPLANTE:

Para entendermos as possíveis re-significações subjetivas e sociais que 

farão parte da realidade social do transplantado do coração, faz-se necessário 

inicialmente discorrermos sobre questões técnicas e afins que fazem parte do 

processo de transplante propriamente dito.  

O coração representa a “vida” e sem ele nenhum ser humano sobrevive. 

Por esse motivo, a cirurgia cardíaca é um grande evento na vida das pessoas, não 

somente por ser um procedimento complexo, mas porque pode preservar a vida e 

melhorá-la, tanto quanto extingui-la.   

Do ponto de vista da literatura médica, o órgão é reduzido a uma simples 

bomba, com sistema de energia próprio, capaz de gerar uma potência milhares de 

vezes menores do que a potência do motor de um carro popular. Entretanto, 

enquanto a vida útil do motor do carro, mesmo funcionando em regime intermitente, 

é de poucos anos, o “motor” do coração é capaz de fazê-lo contrair-se e relaxar-se 

80 vezes por minuto, 4.800 por hora, 115.200 por dia, 42.048.000 por ano e num 

indivíduo de 50 anos, 2.102.400.000, segundo Dr. Fernando Borges (2005). 

Portanto, constatamos que o coração é uma “bomba” muito especial, sendo 

responsável pela distribuição da energia necessária para que o nosso corpo faça 

tudo o que sabemos que ele é capaz de fazer: trabalhar, brincar, dormir e amar. 

Tendo como fatores de risco hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, 

tabagismo, sedentarismo, alcoolismo, etc., amplamente divulgados pela mídia 

escrita e falada, as cardiopatias vêm acometendo um público cada vez maior e mais 
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diversificado, atingindo indivíduos de diferentes sexos e idades, atualmente sendo 

considerada a quinta causa de óbito em todo o mundo. (Ruchel 2006). No Brasil é a 

principal causa de mortalidade, representando 35% dos óbitos registrados. 

As doenças cardiovasculares causam: 

65% do total de mortes na faixa etária de 30 a 69 anos de idade e 
atingem a população adulta em plena fase produtiva. No SUS 
(Sistema Único de Saúde), essas doenças são responsáveis por 1,15 
milhão de internações por ano, com um custo aproximado de R$ 475 
milhões. Desse total, 25,7% são gastos com internações de 
pacientes por acidente vascular encefálico (AVE) ou infarto agudo do 
miocárdio (IAM). Nesses números não estão incluídos gastos com 
procedimentos de alta complexidade. (MINISTÉRIO DA SAÚDE – 
REVISTA VIDA, 2005). 

A aterosclerose é uma forma de arteriosclerose (endurecimento/esclerose 

das artérias), onde a parte interior das artérias torna-se mais volumosa, devido ao 

depósito, em suas paredes, de placas de colesterol (ateroma), o que impede o fluir 

adequado de sangue para o coração. Dessa maneira, provoca a diminuição do fluxo 

sanguíneo (isquemia) e, consequentemente, a obstrução completa (infarto e necrose 

do tecido muscular cardíaco), sendo considerada uma doença silenciosa, tendo 

como primeira manifestação, muitas vezes, a morte súbita.  

A cada ano morrem mais pessoas de doenças cardíacas e vasculares do 

que a soma de todas outras causas de morte, inclusive câncer, aids e outras 

doenças infecciosas, acidentes e homicídios. Lotufo (1996); Gus, Zielinski, (1999); 

Nesralla, (1999), In: Ruchel, (2006). Enquanto a doença física tem etiologia, (forma e 

funções visíveis e diagnosticáveis pela medicina), aspectos psicossociais, apesar de 

exercerem fortes influências sobre o bem estar e a saúde, ficam na esfera do 

hipotético, sendo tratados com certo distanciamento e desprezo. 

O transplante de coração, fenômeno médico recente, possui várias etapas 

e procedimentos profissionais e logísticos. Localizar os meandros sociais que são 

necessários para seu sucesso nos mostra sua identificação com a evolução 

científico-tecnológica do séc. XX.  

A capacidade de, não apenas ser idealmente possível, mas efetivamente 

viável retirar órgãos de um doador e transplantá-los em outras pessoas com 

problemas de saúde graves, implica a superação de várias limitações e restrições. 

Limitações estas que eram o pouco conhecimento dos mecanismos funcionais dos 
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órgãos, a falta de meios que tornassem o novo órgão aceitável pelo organismo do 

seu novo possuidor, acondicionamento, manutenção e transporte do órgão a ser 

transplantado, etc. Se o transplante é hoje realidade, isso se deve às conquistas 

científicas que caracterizam em grande parte o momento histórico resultante da 

revolução industrial.  

As descobertas médico-científicas se inserem nesse contexto geral de 

desenvolvimento, que ampliaram as opções terapêuticas, na medida em que houve 

um aumento do conhecimento a respeito de fenômenos microscópicos que seriam 

impossíveis de teorização e experimentação em tempos passados. As descobertas, 

e os desvendamentos desse mundo microscópico, de vírus e bactérias ignorados até 

então, trouxe luz sobre mecanismos da reprodução de doenças de várias espécies, 

inéditas para as gerações anteriores.   

A especialidade médica cardiológica, que centraliza as suas 

preocupações num ramo determinado de eventos biológicos, também se beneficiou 

do aumento desse conhecimento médico generalizado. As subdivisões, dentro da 

área médica, são também resultados do processo de especializações que 

caracterizam a reprodução social mais ampla: a revolução técnico-científica do séc. 

XIX e XX. Por hora, podemos afirmar que o transplante cardíaco é um desses 

produtos que tão bem confirmam a proeza de combinar conhecimento teórico e 

empírico. A evolução das ciências médicas mostra de que forma o saber está a 

serviço de salvar diretamente vidas.  

A história da medicina possui muitos casos de conquistas sobre um 

universo de fenômenos sutis que precisaram de um avanço tanto técnico quanto 

científico. O conhecimento sobre os processos patológicos que acometem o coração 

é um exemplo de como, somente num contexto científico-social adequado, tal 

procedimento se tornou possível.  

A idéia de substituição de partes do corpo lesionadas ou perdidas não é 

recente. Basta lembrarmos-nos das próteses de membros superiores e inferiores 

que antigamente eram comuns após os casos de amputação de membros, que no 

cinema nos remete aos filmes de piratas. A inovação do transplante, que estudamos 

aqui, diz respeito à sua implicação fundamental, que se refere à possibilidade de 

uma parte biológica (e não simplesmente material) poder ser reaproveitada por outra 

pessoa.  
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Pode-se viver sem um braço ou uma perna. O mesmo não é verdadeiro, 

quando se lesiona seriamente algum órgão interno, que compromete as funções 

essenciais de manutenção da vida do indivíduo. As conseqüências são, neste caso, 

fatais. Assim, a mudanças conceituais que o transplante de órgãos sugere, são de 

uma gravidade superior. Mas a possibilidade concreta para o que na antiguidade era 

apenas uma hipótese fantasiosa só se tornou realidade a partir dos descobrimentos 

médicos e técnicos que ocorreram entre o séc. XIX e XX.    

A simples idéia de alguma parte do corpo de um doador poder se integrar 

a outra pessoa é antiga. Em termos mitológicos, existem citações fantásticas de uma 

parte do corpo de um doador substituindo a parte perdida correspondente no 

receptor. O mito cristão de Adão e Eva mostra como parte de um corpo (a costela) 

origina ou dá a vida à mulher.  Ou seja, uma parte que gera a existência de outro 

ser, de sexo diferente. De forma mais explícita, temos dois médicos, depois tornados 

santos, São Cosme e São Damião que em 280 d. C. realizaram o transplante de 

uma perna de um doador morto para um vivo, mostrando que já circulava no 

imaginário social a possibilidade ideal de uma parte do corpo de alguém se integrar 

ao lugar correspondente de um receptor. Por este feito, visto na época como um 

milagre, até hoje são considerados os patronos da Medicina. 

Mas é somente no séc. XIX que, a partir das novas descobertas no 

terreno da biologia, foram criadas as primeiras condições para que os transplantes 

de órgãos se tornassem uma realidade possível.  Uma dessas descobertas 

preliminares é o descobrimento de tipos sangüíneos diferentes A, B, AB e O. Essa 

divisão de tipos sangüíneos proporcionou, num segundo momento, a possibilidade 

de transfusões de sangue. Gregor Mendel descobriu os princípios da 

hereditariedade por volta de 1900, o que abriu caminho para a área da genética. 

Associam-se a essas descobertas técnicas como os mecanismos de diálise, 

cirurgias minuciosas como a união de vasos sangüíneos, o desenvolvimento de 

equipamentos menos invasivos para diagnósticos diferenciais, entre outras ocorridas 

no séc. XX como pré-condições para garantir o sucesso da cirurgia e a sobrevida do 

paciente após a operação. 

Em 1962, finalmente acontece o primeiro transplante com doador morto, 

seguido, um ano após, pelo primeiro transplante de fígado e pulmão, em humanos. 

Basicamente, o transplante cardíaco se define pela remoção de um coração doente 

por um outro coração saudável oriundo de um doador. Este último deve ter tido sua 
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morte clínica confirmada, por protocolos específicos e rigorosos, para que os 

encaminhamentos se tornassem legalmente possíveis. 

Historicamente, a primeira cirurgia bem-sucedida ocorre na África do Sul, 

em 1967 sob a responsabilidade do Dr. Christian Barnard. No Brasil houve a atuação 

pioneira do Dr. Euríclides Zerbini, no Hospital das Clínicas, da Universidade de São 

Paulo, aonde se realiza o primeiro transplante cardíaco da América Latina. O 

receptor goiano, João Ferreira da Cunha (João Boiadeiro) sobreviveu 18 dias, 

morrendo em decorrência da rejeição. Não se sabia ainda como evitar que 

anticorpos do paciente não atacassem o órgão recém-recebido. Devido às 

complicações decorrentes da rejeição do órgão, a efetivação desse tipo de 

substituição de órgão não obteve sucesso em longo prazo. Apesar de algumas 

dificuldades técnicas terem sido superadas, existia ainda uma lacuna: como evitar 

que o organismo do transplantado rejeite o órgão recém-adquirido?  

A resposta veio em 1978, com a descoberta da Cyclosporina, o 

imunossupressor que faltava para que o sucesso do transplante fosse completo, 

impedindo assim o processo de rejeição que, até então, era a grande ameaça à vida 

do paciente. Nota-se que essa inovação farmacológica vem completar a cadeia que 

liga as primeiras cirurgias idealizadas à sua realização plena. Ou seja, se formos 

localizar esse intervalo de tempo, vê-se que o séc. XX foi o palco da descoberta de 

imunossupressores.  

A sociedade tecnológica, após sua fase inicial de industrialização, 

possibilitou que pesquisas específicas na área de imunologia descobrissem meios 

medicamentosos capazes de frear a rejeição do órgão. Assim, podemos reafirmar 

que o procedimento de transplante de órgão é uma conquista advinda de um 

momento social, que na sociologia recebe o nome de “modernidade”. É devida, 

portanto, ao desenvolvimento impar da ciência e tecnologia, como resultado de 

outros processos sociais que discutiremos mais abaixo. 

Não é de forma indiscriminada que se recomenda o transplante cardíaco. 

Essa indicação se dá somente para aqueles pacientes em que não há mais resposta 

de tratamento com medicamentos ou cirurgias corretivas convencionais. Ou seja, o 

transplante é o último estágio a que o médico recorre para salvar seu paciente, o 

que envolve não apenas os meios técnicos já existentes, mas também a oferta de 

doadores. Portanto, os casos indicados para transplantes são aqueles em que todos 

os recursos terapêuticos foram esgotados não restando mais alternativas.  
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O transplantado é, portanto, alguém que sabe da gravidade de sua 

condição de saúde e da iminência do óbito. Daí advém a necessidade de aceitação 

do procedimento e posterior comprometimento com a adesão ao longo tratamento 

que se segue. Dessa maneira os meios de comunicação, as campanhas de 

esclarecimento, folhetos explicativos e grupos terapêuticos funcionam como 

incentivo e apoio ao paciente e seus familiares, já que todos se encontram frente a 

uma situação inusitada e nova e que demanda grandes mudanças e adaptações.  

Todos os avanços técnicos e científicos que encontramos na medicina 

não se restringem a essa área isoladamente. Outros contextos da vida social 

contemporânea são influenciados em maior ou em menor grau pelo conjunto de 

invenções tecnológicas que vão desde o rádio até a internet. O uso de bens de 

consumo que envolvem algum tipo de eletrônica e informática não faz parte apenas 

de áreas especializadas como a medicina. É possível dizer que os produtos e 

técnicas modernas possuem uma conexão com as descobertas científicas.  

Não há mais como dissociarmos os fazeres dos saberes. Sempre há 

algum tipo de incorporação de informação ou de técnicas próprias para que 

determinadas tarefas sejam realizadas de forma sistemática. Sobre o significado de 

modernidade e essa especialização de áreas científicas o sociólogo inglês Anthony 

Giddens tem a nos dizer:  

Os sistemas especializados põem em parênteses o tempo e o 
espaço dispondo de modos de conhecimento técnico que têm 
validade independentemente dos praticantes e dos clientes que 
fazem uso deles. Tais sistemas penetram em virtualmente todos os 
aspectos da vida social nas condições de modernidade – em relação 
aos alimentos que comemos aos remédios que tomamos aos prédios 
que habitamos, às formas de transporte que usamos e muitos outros 
fenômenos. (..) O médico, o analista e o terapeuta são tão 
importantes para os sistemas especializados da modernidade quanto 
o cientista, o técnico ou o engenheiro (GIDDENS, 2002, p.24)   

O caso do transplante cardíaco também exemplifica de que forma um 

determinado ramo da medicina envolve vasto conhecimento científico e tecnológico 

que reúne áreas, aparentemente distintas, como informática e engenharia, num alto 

grau de sofisticação para atingir o objetivo proposto, que, nesse caso é salvar uma 

vida. A “modernidade” teorizada por Giddens (e suas conseqüências práticas) nos 

lembra que boa parte de nossas vidas são extremamente dependentes de alguma 

forma de especialização.  
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Não há como agir sem que inadvertidamente haja no conteúdo de nossas 

ações uma referência direta ou indireta aos sistemas especializados. O aumento da 

expectativa de vida (longevidade) que as pessoas vêm alcançando, a partir do séc. 

XX é também resultado dessas especialidades, que vêm avançando nas 

descobertas dos mecanismos patológicos causadores de doenças.  

A invenção de vacinas e medicamentos para doenças, que noutros 

tempos, causariam uma grande taxa de mortalidade mostra que áreas da medicina 

que investigam os microorganismos não são exercidas por qualquer tipo de 

profissional da saúde. Isso também vale para os transplantes. Em conseqüência 

disso, ao que daí se pode depreender, tanto o transplante do coração quanto os 

dilemas do transplantado estão em direta conexão com o momento social vivido e 

pensado por meio do nome de “modernidade”, sendo, portanto, produto e 

conseqüência desse momento.  

Vejamos agora o que Anthony Giddens tem a nos dizer sobre o fenômeno 

social de amplo espectro que ele denomina de modernidade: 

As concepções que devo desenvolver têm seu ponto de origem 
no que chamei em outro lugar de uma interpretação 
“descontinuísta” do desenvolvimento social moderno. Com isto, 
quero dizer que as instituições sociais modernas são, sob 
alguns aspectos, únicas – diferentes em forma de todos os 
tipos de ordem tradicional. Capturar a natureza das 
descontinuidades em questão deve dizer, é uma preliminar 
necessária para a análise do que a modernidade realmente é, 
bem como para o diagnóstico de suas conseqüências, para 
nós, no presente. (GIDDENS, 1991, p.13) 

....algumas formas sociais modernas simplesmente não se 
encontram em períodos históricos precedentes – tais como o 
sistema político do estado-nação, a dependência por atacado 
da produção de fontes de energia inanimadas, ou a completa 
transformação em mercadoria de produtos e trabalho 
assalariado. (op.cit., p.16) 

Assim, devemos entender como “modernidade” o momento histórico 

inaugurado após a consolidação da industrialização. Uma de suas características, os 

sistemas-perito, exemplifica a maneira como estão distribuídas as funções sociais e 

como elas são organizadas na sociedade. Imaginemos como se deu a evolução 

tecnológica no caso da engenharia e logística dos transplantes.  
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Diversos profissionais, cada um à sua maneira, contribuíram com a 

descoberta e aperfeiçoamento de maquinários, medicamentos, técnicas etc. Ou seja, 

de acordo com Giddens, mais do que a divisão do trabalho, devemos pensar que 

estas inovações e contribuições realizadas, em muitos casos, isoladamente, se 

recombinam em algum lugar no planeta dando um ordenamento prático a esses 

trabalhos.  

Toda a tecnologia do transplante, já mencionada em trechos acima, é 

uma das áreas mais surpreendentes da medicina. Embora se espere ainda por 

drogas mais eficientes que impeçam a rejeição do órgão recebido, em geral, sob 

outras condições, não haveria outra forma de prolongar a vida dos pacientes. Isso 

nos leva a refletir sobre outro aspecto anunciado por Giddens que chama de 

“confiança”.     

Atitudes de confiança, de falta de confiança, para com sistemas 
abstratos específicos são passiveis de ser fortemente influenciados 
por experiências em pontos de acesso – bem como, é claro, por 
atualizações de conhecimento que, através dos meios de 
comunicação e de outras fontes, são proporcionadas tanto para os 
leigos como para os perito-técnicos. O fato de que pontos de acesso 
são locais de tensão entre ceticismo leigo e perícia profissional, 
fazem deles reconhecidas fontes de vulnerabilidade para sistemas 
abstratos. Em certos casos, uma pessoa que teve experiências 
infelizes num dado ponto de acesso, onde as habilidades técnicas 
em questão se encontram num nível relativamente baixo, pode 
decidir abandonar o relacionamento leigo-cliente. Desta forma, 
alguém que acha que os “peritos” contratados não conseguem 
mesmo consertar adequadamente seu aquecimento central, pode 
decidir consertá-lo por si mesmo aprendendo os princípios básicos 
envolvidos. Outras vezes, más experiências em pontos de acesso 
podem levar a um tipo de cinismo resignado ou, onde isto é possível, 
ao desengajamento completo do sistema. (GIDDENS, 1991, p.84) 

Isso quer dizer que se trata de uma situação em que toda a condição de 

risco contida no transplante, é direta e indiretamente assumida pelo paciente, já que 

não há, nos termos da medicina conhecida, outros meios que possibilitem a 

recuperação do paciente. Pode-se dizer, então, que a confiança neste caso atinge o 

seu grau máximo e que essa experiência desencadeia uma sensação de falta de 

controle sobre seu próprio corpo, o que é fundamental para a manutenção da 

biografia e auto-identidade. Delegar o manejo do próprio corpo à equipe responsável 

pelo tratamento e procedimento cirúrgico, passa por um mecanismo tão complexo 
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que torna o sujeito extremamente vulnerável, trazendo à tona toda a ameaça à 

segurança ontológica. 

Essa é uma situação em que o desenvolvimento tecnológico e científico, 

da área médica, possibilita esse recurso terapêutico, mas que também tem como 

pressuposto que o risco, que essa contingência de ações traz, é totalmente 

assumido pelas partes envolvidas, que dessa maneira desenvolvem um vínculo 

estreito, que permanece mesmo após a recuperação do paciente. 

Diríamos que não é apenas o risco e a confiança que estão em jogo, mas 

também o custo final de todo o procedimento. A falta de quaisquer alternativas faz 

com que o paciente tenha percepção e clareza dos riscos de todo o procedimento 

cirúrgico, que  não é passível de barganha, tal como pode ocorrer noutras situações 

sociais. O paciente não escolhe “não escolher”. Ou seja, apenas em algumas 

condições religiosas específicas, se a sobrevivência é o valor ulterior do vivente, 

todos os riscos estão embutidos na questão. A fé dos pacientes pode ser 

contabilizada como um fator de segurança subjetiva, mas não há uma substituição 

ao transplante. 

Neste caso, não há sistema-perito capaz de responder ao problema, nem 

a percepção de risco que nasce com a modernidade. A detecção do problema não 

gera formas de barganhar com o problema. Simplesmente espera-se pelo pior, como 

uma roleta-russa que, mais cedo ou mais tarde, selecionará o compartimento com a 

bala. Não há opções. Na modernidade, mesmo que o serviço não esteja disponível 

para todos, há, no entanto, a existência da possibilidade: o procedimento médico 

existe e há a esperança da expectativa de uma solução possível para a continuidade 

da vida do paciente.  Anterior ao desenvolvimento e efetivação dos sistemas-perito, 

um problema como esse era a certeza de que o tempo de vida estaria se esvaindo 

rapidamente.  O risco na modernidade segue outra rota.   

O que o risco pressupõe é precisamente o perigo (não 
necessariamente a consciência do perigo). Uma pessoa que arrisca 
algo corteja o perigo, onde o perigo é compreendido como uma 
ameaça aos resultados desejados. Qualquer um que assume um 
“risco calculado” está consciente da ameaça ou ameaças que uma 
linha de ação específica pode pôr em jogo. Mas é certamente 
possível assumir ações ou estar sujeito a situações que são 
inerentemente arriscadas sem que os indivíduos envolvidos estejam 
conscientes do quanto estão se arriscando. Em outras palavras, eles 
estão inconscientes dos perigos que correm. (GIDDENS, 1991, p.42). 
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Como em qualquer situação em que alguém adoece gravemente, os 

problemas cardíacos insolúveis, que levam à alternativa do transplante, são 

coerentes com a descrição de sistemas especializados de que fala Giddens. Nesses 

casos não há outro meio terapêutico eficaz que possa restituir a saúde ao indivíduo 

em questão, fazendo com que literalmente a vida do paciente se encontre nas mãos 

do profissional da saúde especializado nesse procedimento.  

Assim, então, se configura uma situação “moderna”, já que em períodos 

anteriores, quando alguém contraía uma doença grave, o médico da época não 

dispondo de recursos tão específicos e avançados só podia agir dentro dos recursos 

disponíveis, muitas vezes dentro da própria residência do paciente, aliviando o 

sofrimento e confortando a família. São comuns, na história da medicina, passagens 

que falam sobre sangrias, (séc. XVIII e XIX) que mais matavam do que salvavam as 

vidas dos pacientes, tratando-se de processos de cura que podiam ser regulados 

pela sorte (efeito placebo), ou algum outro processo ainda inexplicável, mais do que 

por um tratamento realmente eficaz.  

A condição de modernidade indica que há um contingente de pacientes 

clínicos (não apenas transplantados do coração) e de várias outras especialidades 

médicas que alcançaram (e/ou alcançarão) uma idade mais avançada devido a 

esses variados procedimentos médicos provenientes da sofisticação de diagnósticos 

e de tratamentos. A figura do transplantado do coração representa a somatória 

desses processos sociais que culminaram na visão do futuro, e não no passado.  

Pensar sobre o transplante de coração é incluir um elemento novo que a sociedade 

proveniente da industrialização construiu. O transplantado é um indivíduo que 

simboliza, não apenas uma conquista da medicina, mas também um conjunto de 

dilemas que acompanham a dependência de setores cada vez mais especializados 

que se confundem com essa sociedade centrada no conhecimento científico. 

2.2.1 Medicina Psicossomática 

O termo “Psicossomático” surgiu a partir do século passado, depois de 

séculos de estruturação, quando Heinroth criou as expressões psicossomáticas 
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(1918) e somatopsíquica (1928) distinguindo os dois tipos de influências e as duas 

diferentes direções. Contudo, o movimento só se consolidou em meados deste 

século com Alexander e a Escola de Chicago. Porém as incertezas sobre a relação 

mente-corpo se expressam na própria denominação psico-somático (com hífen), 

ainda utilizada entre estudiosos destes fenômenos e por médicos em geral. (Mello 

Filho, 1992) 

A Medicina Psicossomática atual ou multidisciplinar vem emergindo com 

grande importância como uma atividade essencialmente de interação, de 

interconexão entre profissionais de saúde. Conceitos como o da Medicina da 

Pessoa, Perestrello (2005) vem reforçar a idéia de que todo e qualquer doente deve 

ser visualizado de um modo integral, ampliando assim o complexo jogo de causas e 

efeitos presentes na evolução de uma enfermidade. 

Psicossomática, em síntese, é uma ideologia sobre a saúde, o adoecer e 

sobre as práticas de saúde, é um campo de pesquisas sobre estes fatos e, ao 

mesmo tempo, uma prática: a prática de uma Medicina Integral, Mello Filho (1992). 

Queixas como palpitação, falta de ar, dor no peito, tonteiras, desmaios, 

dentre outras, são relatadas no livro Psicossomática Hoje, identificando pacientes 

que são chamados de pacientes funcionais, ou seja, pacientes que não apresentam 

nenhuma alteração física, ou têm algo que não estão conseguindo expressar, a não 

ser somaticamente: algo que não chega a causar danos orgânicos, mas que, nem 

por isso deixa de ter um sentido ou importância.  

A partir desta percepção podemos deduzir que o processo emocional 

exerce uma função informativa (ou sinalizadora) que objetiva revelar possíveis 

ameaças à auto-preservação. Portanto as emoções exercem a função de sinalizar, 

apontar para uma situação que pode estar ameaçando o indivíduo.  Quando se trata 

de investigarmos a relação entre as emoções e o desencadeamento das doenças 

cardíacas, a Medicina Psicossomática se refere à liberação excessiva ou prolongada 

de catecolaminas e corticosteróides, em situações de tensão ou estresse, que 

provoca arritmias, hipertensão arterial, aterosclerose coronária, isquemia ou necrose 

miocárdica e insuficiência cardíaca.  

Portanto investigações e os estudos clínicos têm evidenciado a correlação 

de situações ansiogênicas e o desencadeamento, ou agravamento de doenças do 

coração: “quanto mais duradoura e intensa for a ação dos agentes estressantes, 
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mais significativa será a repercussão sobre o sistema cardiovascular”, Mello Filho 

(1992). 

2.3 QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE CARDÍACO 

O termo quantidade remete-nos à idéia geral da possibilidade da 
medida, isto é, da relação entre uma e outra grandeza, enquanto 
qualidade fala-nos da determinação qualquer de um objeto”. A 
quantidade, no conceito platônico, encontra-se entre o ilimitado e a 
unidade, sendo somente o objeto do saber, enquanto no conceito 
aristotélico é aquilo que é divisível em partes determinadas ou 
determináveis. (Abbagnano, 1998: 818). A qualidade, por sua vez, 
compõe-se de uma família de conceitos que têm em comum a função 
puramente formal de poder ser empregada como resposta à 
pergunta “qual?” (idem: 816). Aliás, a palavra qualidade advém do 
latim qualitare (m), de qualis, que quer dizer “qual” (Zingarelli, 1998: 
CD-Rom), indicando-os a questão “qual tipo”, enquanto o termo 
quantidade, vindo também do latim, de quantitate (m), vem de 
quantus, isto é, “quanto. (TURATO, 2003, p. 175). 

Dessa maneira, podemos perceber a “qualidade” como um conceito 

subjetivo, já que depende da percepção individual dos fatores avaliados segundo 

dados como: cultura, objetivos, expectativas, valores, em diferentes áreas da vida do 

indivíduo no que tange aos aspectos físicos, econômicos, psicológicos, espirituais, 

sociais, profissionais, etc. Ou seja, depende do juízo que o individuo herdou de seu 

grupo social, bem como o que ele construiu a partir de suas disposições subjetivas. 

Luz (2005) afirma que, nos últimos dez anos pelo menos, desenvolveu-se 

e tomou espaço, tanto na clínica de diversas especialidades (geral, internista, 

cardiologia, ginecologia endocrinologia, entre outras), quanto na epidemiologia, 

ligada à clínica pela pesquisa clínico-epidemiológica, uma versão positiva da saúde, 

originária do enfoque preventivo, dos estilos de vida, mas dele se distanciando e 

ganhando um cunho acentuadamente higienista, até mesmo vitalista, em que saúde 

é vista como expansão de vitalidade, como bem viver a vida, ou como forma de 

aumentar a longevidade com qualidade de vida através de hábitos sadios, de 

exercícios, de regimes alimentares, de sentimentos positivos (evitar estresse, a 

competição, inveja, mágoas e ressentimentos, etc..). 

Podemos acompanhar o estímulo a esse novo padrão de qualidade de 

vida através das mudanças divulgadas em todas as áreas de conhecimento, desde 
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as expressões da mídia até os trabalhos e pesquisas científicas no mundo todo. 

Essas transformações introduzidas na vida moderna (Giddens, 2002) alteram 

radicalmente os conceitos de sociedade, afetando vários aspectos pessoais e 

consequentemente relacionais. 

Se, ao longo de nossa história familiar, crenças, tradições e hábitos foram 

sendo instituídos, e automaticamente repetidos, de geração em geração, formando 

uma biografia única e organizada, frente à rapidez das mudanças da modernidade, 

muitas questões ficam sem resposta e é necessária uma readaptação e flexibilidade 

para se sentir pertencendo ao grupo social ao qual se está inserido. Giddens (2002) 

diz que “o mundo moderno é um mundo em disparada: não só o ritmo da mudança 

social é muito mais rápido que em qualquer sistema anterior; também a amplitude e 

a profundidade com que ela afeta práticas sociais e modos de comportamento 

preexistentes são maiores”. Portanto, principalmente no mundo ocidental, a 

impossibilidade de atingir metas, prestígio, padrões de comportamento definidos e 

exigidos pela sociedade em voga, podem gerar estresse e contribuir para que a 

qualidade de vida sofra um desgaste que provavelmente resultará em uma sensação 

de fracasso e incompetência. 

Um dos objetivos propostos é refletir sobre o que esse novo mundo 

significa, se tem muito ou pouco a nos revelar sobre os casos clínicos estudados, e 

quais efeitos provoca ao nível da subjetividade.  

Ao nos referirmos ao processo de adoecimento, e às ameaças que geram 

no sujeito, e naqueles que com ele convivem, todos esses conceitos de mundo 

apreendidos ao longo da vida são confrontados e os planos e projetos precisam ser 

reformulados.  

Quando se fala em saúde e em terapias, das mais diversas naturezas, é 

comum a menção à idéia de qualidade de vida. Não basta ter um bom emprego, um 

salário satisfatório, uma relação estável etc. se tudo isso não estiver acompanhado 

da noção que se assemelhe à qualidade de vida tal qual se apregoa atualmente. 

Caso isso não ocorra, é sinal de que há algo errado quanto às escolhas feitas e às 

atividades costumeiramente realizadas. É perceptível o quanto a mídia vem 

continuamente fazendo uso de tal expressão para designar um conjunto de decisões 

e práticas que tornam a vida de alguém mais significativa.  

As questões que normalmente são levantadas dizem respeito ao que 

cotidianamente poderia ser alterado para que o nível de satisfação subjetiva 
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aumentasse. Para as pessoas que não estão enfrentando problemas graves de 

saúde, a idéia de modificar algumas coisas na distribuição do tempo, e também do 

período que cada um dispõe para o seu lazer, não gera grandes dificuldades sobre o 

tema. Basta apenas que se leve em consideração se tais mudanças pessoais e 

sociais são pertinentes e realmente desejáveis.  

No entanto, se as orientações propagadas sob o termo de qualidade de 

vida forem destinadas a pessoas que estejam em condições clínicas e sociais 

precárias, devemos considerar o fato de que não se trata de recomendações 

gratuitas, mas uma necessidade importante para o indivíduo que, por algum motivo, 

perdeu as condições que lhe garantiam exercer suas atividades sociais de outrora. 

Apesar de qualidade de vida ser uma noção fluída, podendo significar 

coisas diferentes para pessoas com ritmos e estilos de vida diferentes, é possível 

identificar traços que advertem para uma preocupação social crescente num período 

histórico em que não há mais roteiros predeterminados que possam servir de guia 

unificado para as mais diferentes pessoas. A simples existência de pessoas 

credenciadas para falar sobre o tema da qualidade de vida é sinal de que existe um 

público que anseia por orientações que sejam capazes de suprir necessidades no 

alcance desse objetivo.  

Sob a condição de modernidade, pode-se entender perfeitamente que 

essas discussões são sintomas de que há certa margem de liberdade e indecisão 

que precisam ser preenchidos com alguma mudança de atitude. Ou seja, a 

possibilidade social desse discurso, que versa sobre alternativas que possam trazer 

benefícios concretos, é um fenômeno coletivo que, apesar de ser oriundo de áreas 

terapêuticas e destinado a públicos específicos, contém elementos e princípios 

gerais que perpassam toda a sociedade.     

Além disso, a noção de qualidade de vida está em completa sintonia com 

algo que já era comum aos gregos antigos. A filosofia, que era ao mesmo tempo 

uma forma de ter acesso ao conhecimento, bem como uma forma de processo 

terapêutico, visava também proporcionar a cura das almas. Para os filósofos gregos 

o ideal de vida era a ociosidade, como condição para uma vida devotada à reflexão. 

Ou seja, se pudéssemos fazer uma comparação com a noção moderna de qualidade 

de vida, diríamos que há distinções significativas entre o que era almejado pelos 

gregos e o que atualmente pode ser identificado sob a noção ampla que a qualidade 

de vida possui na modernidade. Na Grécia antiga, aqueles que podiam anunciar que 
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possuíam “qualidade de vida”, no sentido moderno, seriam apenas os que possuíam 

escravos, estando, portanto, livres de obrigações laborais. Dispensados do trabalho, 

eles poderiam se dedicar às atividades da razão. De qualquer forma, a idéia de 

qualidade de vida tem, portanto, uma história que nos remete aos fundamentos da 

sociedade ocidental.  

Retomando à sua acepção moderna, a noção recente deste conceito diz 

respeito também ao atual momento do capitalismo, que promete e promove o 

consumo como forma de satisfação subjetiva. Além disso, essa noção também 

aparece no discurso público para se referir aos avanços médicos e sanitários que 

possibilitam a longevidade experimentada no séc. XX. 

Como o conhecimento sobre os mais variados temas aumentou 

consideravelmente, houve um processo de fragmentação no interior das áreas 

temáticas. Mesmo nas ciências sociais há uma tripartição: sociologia, ciência política 

e antropologia. A área médica também segue a regra. Com isso, não raro vemos o 

crescimento de nichos médicos que concentram pesquisas sobre temas cada vez 

mais minúsculos, exacerbando o fenômeno da superespecialização. 

A noção de qualidade de vida vem se destacando em conseqüência 

desses desdobramentos modernos, com as conquistas científicas e também 

trabalhistas dentro do desenvolvimento do capitalismo. Para pessoas que viviam 

bem menos, e que tinham suas vidas ocupadas em grande parte pelo trabalho, não 

haveria sentido em preocupações sobre os modos de conduzir a vida e de que 

forma torná-la mais enriquecida. 

É a modernidade, e suas conquistas e modificações, que trouxe para as 

sociedades contemporâneas, o que Giddens (1991) denomina de pós-tradicionais, 

novas questões que eram inéditas quando a vida era mais curta, o trabalho era fixo 

e não havia tantas opções de consumo em geral. Neste sentido, podemos entender 

como a idéia de qualidade de vida ganha contornos terapêuticos que se identificam 

com esse momento social. Para os especialistas que trabalham com essa noção, a 

atribuição de sentido se dirige principalmente às pessoas que passam por 

dificuldades pessoais e sociais (como no caso de pacientes transplantados), mas 

podemos também supor que diz respeito, genericamente, ao ser social da 

atualidade.  

Por outro lado, esse conceito também é bastante subjetivo, se 

observarmos que as opiniões divergem sobre qual o ideal a ser praticado para se 
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alcançar níveis de maior satisfação na vida. Há pessoas que gostam de viajar muito, 

e a isso chamam de qualidade de vida; outras afirmam que qualidade de vida é ter 

conforto em bens materiais; para outras, possuírem um trabalho estimulante, etc. O 

certo é que qualidade de vida é um complexo de aspectos que englobam a vida 

subjetiva em ligação com a sua dimensão social. O que a sociologia pode dizer é 

quais são as representações que as sociedades e grupos fazem da noção abstrata 

de qualidade de vida.  

O que normalmente é entendido pela expressão qualidade de vida pode 

ser sinônimo de recomendações médicas que têm como objetivo retardar os 

malefícios provocados também pelo modo de vida contemporâneo.  

Como já dissemos, a amplitude da expressão se dá num momento muito 

recente, quando as rotinas de trabalho de 12 horas diminuíam e a longevidade 

aumentou. O tempo livre trouxe para alguns especialistas a questão de como ocupar 

esse intervalo fora das atividades produtivas. Além disso, os hábitos alimentares 

originários da comida rápida (fast food), com grandes quantidades de carboidratos e 

gorduras (dietas inadequadas), também é foco de interpretações sobre saúde e 

qualidade de vida.   

Há uma relação de necessidade entre o discurso da qualidade de vida e 

as condições sociais propícias para que esse discurso possa alcançar uma 

audiência maior do que o seu círculo fechado de especialistas. Pensar de que 

maneira o tempo pode ser organizado, a dieta pode ser reformulada, os sentimentos 

ponderados etc. se relaciona com a racionalização e cálculo quantitativo sobre essas 

rotinas cotidianas. Medir as calorias, os efeitos do estresse no organismo é uma 

indicação importante de que, apesar da qualidade de vida ser um entendimento 

subjetivo, há formas de averiguar as motivações de base que fazem essa noção ser 

tão popular hoje em dia.  

Se uma das dimensões da qualidade de vida prescrita pela medicina é a 

saúde do corpo, vê-se que as diversas especialidades médicas promovem uma 

fragmentação do corpo como forma de promover a saúde, por vezes perdendo a 

idéia de conjunto, que também deve incluir (como é a tendência atual) aspectos 

psíquicos e sociais.  

Essa visão é bastante recente se contabilizado o aspecto imperativo que 

esse discurso possui. Como indica, Luz (2005), a junção dos aspectos médicos, 

dietéticos e psicológicos é a tendência corrente na área de saúde como critérios 
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conceituais que indicam padrões de conduta que se enquadram na noção de 

qualidade de vida. Para a área médica, esses três aspectos sinalizam uma expansão 

de vitalidade, que é o que daria o caráter de qualidade inerente aos ajustes 

necessários para re-equilibrar as práticas pessoais.  

A preocupação atual com a qualidade de vida é também sintoma desse 

momento de modernidade tardia de que fala Giddens. No entanto, o modelo de 

indivíduo moderno, que tem que se reinventar de acordo com as exigências 

pessoais e sociais, não serve para todas as pessoas indistintamente. O discurso da 

qualidade de vida só é válido para aquelas pessoas que possuam uma margem de 

liberdade que as dotem das capacidades materiais e reflexivas para que as 

recomendações de especialistas sejam integradas às práticas cotidianas. Ou seja, 

esse discurso tem mais chances de ser efetivamente realizado por alguns grupos 

sociais, não contemplando uma grande parte de indivíduos. Graves limitações 

físicas, materiais ou psicológicas podem ser um desses impedimentos. 

A idéia de realização pessoal também é parte integrante da noção de 

qualidade de vida. Se pensarmos sobre momentos de ruptura, como no caso dos 

transplantados, ou de outros grupos que tenham passado por alguma transformação 

drástica de vida, encontraremos situações inusitadas, nas quais as pessoas estão 

procurando reorganizar a vida por meio da construção ou retomada de projetos 

pessoais.  

A re-inserção dos transplantados do coração é uma das maneiras de 

vermos como as pessoas saídas de condições críticas, que tiveram suas atividades 

profissionais e sociais reduzidas, podem superar suas limitações através de métodos 

que recuperem suas atividades como também as suas relações sociais. Como 

membros de uma sociedade tecnológica, que tornou possível a recuperação de uma 

situação de quase-morte, os transplantados são um dos casos em que se recorre 

aos especialistas da área de saúde e afins com o objetivo de restabelecer o ritmo 

cotidiano da existência. Ou seja, são os casos semelhantes aos vividos por pessoas 

que precisam de auxílio especial, que o termo qualidade de vida se torna uma forma 

de intervenção importante.  

Além da técnica operatória do transplante em si, tornam-se necessárias 

ainda outras formas de acompanhamento que possam reconduzir o transplantado à 

vida social. As perdas pessoais de várias ordens, que foram sentidas durante todo o 

processo da doença, precisam ser reparadas de alguma maneira.  
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Não basta que a ciência e os recursos científicos dêem nova vida ao 

paciente se ele não puder também recuperar sua inserção social. Se isso não é mais 

possível – devido à dinâmica da vida que altera as relações incessantemente – pelo 

menos é válido oferecer alternativas que indiquem caminhos que possam re-

configurar a vida do transplantado.  

O importante é pensar quais os meios mais eficazes de suprir essa 

necessidade, sabendo que o sucesso de cada caso clínico depende também do 

perfil do paciente. A re-inserção de qualquer tipo de pessoa que passou algum 

tempo longe do convívio social depende de fatores subjetivos e sociais. Recuperar a 

qualidade de vida diz respeito a algumas condições que dependerão da 

sensibilidade da equipe que acompanha o pós-operatório, dos familiares e do 

próprio paciente no que concerne a sua individualidade. As motivações e as metas 

de vida de cada um, como também as possibilidades reais de transformar idéias em 

práticas são indícios de que viver na atualidade implica ter que, em situações 

extremas, dar novos significados e rumos à vida. 

Assim, tanto o transplante, quanto os discursos que falam sobre 

qualidade de vida estão no interior do mesmo movimento social mais amplo. Para 

entendermos a re-inserção dos transplantados do coração, nesse contexto social 

moderno, observa-se que o significado sociológico que podemos extrair está 

relacionado aos aspectos sociais que possibilitaram a cirurgia dos transplantes e 

também ao corpo de especialistas que acompanham os casos. Não há dúvidas de 

que, com o sucesso da cirurgia, o indivíduo resgata a possibilidade de uma grande 

melhora nas suas relações sociais, no seu estado físico, na sua auto-estima e 

consequentemente na sua qualidade de vida, portanto esse tema é uma das 

maneiras de percebermos como a modernidade se estrutura nos discursos e nas 

práticas.       



39

3 HABITUS: O CORPO E OS PROCESSOS DE SAÚDE DOENÇA, 

NUMA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA. 

Em nossa sociedade o termo saúde, originário do latim, salute, tem como 

definição o estado daqueles cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em 

situação normal, Ferreira (2001). É, também, segundo a Organização Mundial de 

Saúde, o estado de completo bem-estar físico, moral e social, não consistindo 

somente na ausência de enfermidade ou de doenças, Canguilhem (2005). 

Helman (1994) conceitua dor, de modo mais abrangente, e diz que “é 

mais do que um simples processo neurofisiológico: há também fatores sociais, 

psicológicos e culturais que devem ser considerados”. Comenta que “nem todos os 

grupos sociais e culturais reagem à dor da mesma forma”. E ainda identifica dois 

tipos de comportamentos de dor: dor privada e dor pública. Privada pode ser 

entendida como pessoal, particular, sentida pela própria pessoa, quando contida 

pela pessoa, e pode passar à pública quando manifestada por expressões faciais ou 

sonoras, passando a ser do conhecimento do outro. Quando suportada, a dor pode 

representar sinal de virilidade, em algumas culturas, principalmente indígenas, onde 

o guerreiro submete-se a rituais. Considerando que a sensação de sofrimento não é 

um bem-estar nem se trata de uma situação normal, então a dor é componente de 

uma doença. 

Na nossa sociedade, o corpo é o suporte de uma construção identitária 

realizada pela estrutura social sobre a pessoa, construção da qual o próprio 

indivíduo não é inteiramente sujeito: somos o que o mundo nos disse, nos ensinou e 

nos exigiu. Todo o aprendizado que antecede a palavra, ou seja, toda simbologia de 

gestos, olhares, percepções e sensações vão construindo o que vai parecer garantir 

a inserção e a aceitação no mundo.  

Portanto, aliado à estrutura biológica, o nome, sobrenome, crenças e 

costumes, veículos por excelência de identificação do indivíduo, vêm se juntar e 

compor a objetivação da relação entre um corpo e os símbolos que o identificam. 

Todo o aparato social de formação de uma identidade, ou de uma persona, aqui 

entendida como máscara social, virá a se construir sobre essa relação 

homem/sociedade, e que acabam por sedimentar um habitus, conceito proposto por 
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Bourdieu, relacionado à imagem e, conseqüentemente à história do indivíduo. 

O corpo de um adulto não é a expressão pura da biologia. Além do 

aspecto fundamentalmente físico, o ser humano se distingue dos outros animais 

porque possui cultura. O bebê humano antes e depois do nascimento é cercado de 

cuidados que garantem a sua sobrevida e desenvolvimento. Se acrescentarmos os 

métodos de inseminação artificial, poderemos afirmar que até a fecundação pode ser 

resultado de meios científicos, que fazem a intermediação entre o biológico e o 

social. Assim, estamos constantemente sendo incluídos nos circuitos que modelam e 

interferem no corpo por meio da cultura e de suas mais variadas técnicas.  

O corpo não se revela apenas enquanto componente de elementos 
orgânicos, mas também enquanto vetor essencial, social, 
psicológico, cultural, religioso. Está dentro de nossa vida cotidiana, 
nas suas relações de produção e de troca, é um meio de 
comunicação, por meio do uso de um certo número de sinais ligados 
à linguagem, aos gestos, às roupas, às instituições, às percepções 
que temos da realidade. (BRAUNSTEIN, PÉPIN, 1999, p.10). 

Assim, o ser humano é o encontro de meios biológicos e culturais. O 

corpo físico é apenas o suporte de vários outros processos que se agregaram ao 

biológico. Não há, no sentido sociológico do termo, um corpo que possamos dizer 

que seja natural, ou seja, espontaneamente conservado. Haverá, nas diversas 

culturas e sociedades humanas, formas múltiplas de usos do corpo.  

Os corpos vivos que encontramos são expressões de modos de vida 

diferenciais. Os cuidados que cercam o corpo mantendo-o modelado não são, 

portanto, algo que está determinado unicamente pelas características biológicas. 

Para que se possa garantir a saúde do corpo é necessário aprender, e incorporar, 

formas de cuidá-lo que são socialmente aprendidas.  “Todas as sociedades 

humanas regulamentam o comportamento social de seus membros, mas esses 

regulamentos avaliam atos, não sentimentos,” Lowen(1997).

Atualmente a imagem, as dietas, atividades esportivas, cirurgias 

corretivas, e tudo que genericamente podemos englobar pelo termo “estilo de vida”, 

são os componentes que permitem incluir o indivíduo na cultura da saúde. O corpo 

biológico sofre a ação de maturação e envelhecimento derivado de processos 

fisiológicos, porém, durante a vida esse corpo será trabalhado pela cultura de várias 
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maneiras (retardando ou acelerando o envelhecimento e a aparição de doenças), 

que dependerá das condições sociais, econômicas e históricas.   

Prioritariamente, podemos dizer que o corpo é o lugar biológico em que se 

instalam as doenças. Há, no entanto, uma divisão conceitual derivada de 

concepções filosóficas que fazem a distinção entre doenças do corpo e doenças da 

alma. Isso se deve à tendência de separar a porção pensante do humano de sua 

porção física.  

Os processos denominados psicossomáticos propõem um 

questionamento sobre a influência entre esses dois aspectos, aparentemente 

distintos: o corpo e a mente. Helman (2003) refere-se ao termo como condição que 

possui um componente psicológico aliado (ao mesmo tempo) a um sintoma físico, 

geralmente com alguma conexão causal entre os dois.  

A partir dessa nova perspectiva a importância de um diagnóstico 

diferencial se faz necessária: só mesmo através da atenção às emoções e afetos o 

médico pode fazer um diagnóstico diferencial entre um quadro orgânico, por 

excelência, um quadro orgânico agravado pelas emoções e um quadro 

eminentemente psíquico, com sintomatologia orgânica, muito embora a 

sintomatologia aparente nos três casos possa ser a mesma.  

Além disso, os avanços científicos e as descobertas de novas 

especificidades proporcionaram o aperfeiçoamento dos exames diferenciais, 

facilitando a qualidade e prontidão no diagnóstico. Sintomas antigos foram revistos e 

re-classificados por causa de uma maior precisão sobre as doenças. Ou seja, houve 

um refinamento do entendimento e distinção entre as doenças.  

As múltiplas áreas de saúde, que fracionam o corpo, são exemplos de 

como a busca por meios de definir o que é normal e o que é patológico se insere na 

busca por critérios conceituais mais precisos sobre as patologias. Há deste modo 

uma evolução do entendimento médico dos processos patológicos. 

Podemos dizer que os avanços científicos refinam e redefinem o que é 

saúde e o que é doença. Canguilhem (2005) afirma que “a medicina de hoje 

fundamentou-se, com a eficácia que cabe reconhecer, na dissociação progressiva 

entre a doença e o doente, ensinando a caracterizar o doente pela doença, mais do 

que a identificar uma doença segundo o feixe de sintomas espontaneamente 

apresentados pelo doente.” Muitos casos clínicos são descobertos em virtude de 
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novos métodos de pesquisa, ocorrendo re-interpretações do que antes eram 

considerados fenômenos indistintos.   

A especialidade médica, denominada de cardiologia, tem como 

prerrogativa investigar quais são as condições em que o órgão coração é 

considerado no seu funcionamento saudável e quando há alguma alteração que 

pode levar a um quadro clínico que diminui as capacidades físicas do paciente.  

O fato de as doenças cardíacas serem a maior causa de mortes no 

mundo alerta para os critérios de saúde e doença que, muitas vezes, no cotidiano, 

não são claramente discerníveis. As doenças do coração levam a graves problemas 

de saúde, porque têm uma evolução silenciosa, só sinalizando ao paciente quando o 

estágio da doença já é avançado. Várias cardiopatias são deste tipo, algumas até 

podem levar à morte súbita, já que são de difícil diagnóstico. Somente através de 

testes e exames bastante específicos pode haver a detecção de alguma alteração 

que modernamente se julgue relevante.   

O diagnóstico que leva à alternativa do transplante cardíaco é uma 

dessas situações em que o elo entre doença e tratamento avançado é mais forte. 

Tanto o diagnóstico quanto as formas de intervenção poderiam garantir a sobrevida 

desses pacientes. Também é fato que esses graves problemas cardíacos são 

resultado de estilos de vida atuais que ajudam a aumentar a incidência desses 

males. Ou seja, ao mesmo tempo em que existem condições sociais para que se 

desenvolvam doenças cardíacas, há também meios que podem proporcionar 

tratamento para reverter essas situações patológicas.  

Seria necessário traçar um perfil sobre o estilo de vida moderno, na sua 

ampla acepção para, então, traçar um paralelo sobre as doenças que poderíamos 

imprimir como sendo marca de doenças típicas da modernidade. Sabemos que com 

o avanço da idade é tendencialmente comum que doenças variadas apareçam, 

porém, há uma parcela dos pacientes que adoeceram precocemente em virtude de 

modos de vida, inexistentes noutros tempos, o que explica a correlação entre 

patologias que são desenvolvidas ou potencializadas nos dias de hoje.      

O mal de Alzheimer é exemplo de uma doença da modernidade. Somente 

a partir das possibilidades da longevidade atuais é que essa doença, e outras que 

acometem o público mais idoso, tiveram a chance de se desenvolver. Até pouco 

tempo atrás as pessoas, possíveis portadoras destas patologias, morriam sem 

desenvolver a doença. 
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Vimos que o transplante cardíaco é uma invenção concretizada 

recentemente. Antigamente as doenças cardíacas graves, que não poderiam ser 

amenizadas por meios medicamentosos, não deixavam maiores alternativas para o 

médico e o paciente. A doença cardíaca grave era sinônima de morte iminente. Com 

o desenvolvimento da tecnologia adequada, que possibilita o transplante, o 

significado social que a doença cardíaca tinha como o fim da vida se relativizou.  

Há chances reais de estender a vida do paciente mudando a carga 

semântica que a doença cardíaca possuía. O corpo na modernidade não é mais um 

invólucro fechado em si mesmo que só pode ser manipulado após a morte do 

paciente. As cirurgias e as operações de transplante mostram que a relação que se 

passa a ter com o corpo deixa de ser de modelação externa apenas (por meio de 

exercícios físicos, por exemplo), para ser também interna. Essa mudança também 

altera as concepções de saúde e doença porque os tratamentos disponíveis 

diminuem o sentido fatalista que as doenças tinham em outros tempos.   

Antes do descobrimento de que órgãos alheios poderiam ser reutilizados 

em pacientes cujos respectivos órgãos estivessem defeituosos, não haveria 

qualquer dilema sobre o desfecho de um caso clínico como o estudado. O convívio 

com uma espera sem esperança e com a certeza do fim, não remotamente 

localizável num futuro distante, mas, pelo contrario, na perspectiva do presente 

imediato, poderia gerar o agravamento da doença por processos emocionais, tais 

como depressão, angústia, etc.  

Não havia negociação; não havia risco porque risco supõe que haja uma 

ação consistente, não haveria nenhuma instância médica que desse algum tipo de 

projeção de uma recuperação. Tudo o que o paciente poderia fazer era esperar, ou 

resignadamente, ou nutrindo alguma fé numa recuperação súbita. Não significa dizer 

que com o advento do transplante não haja ansiedade por parte do paciente, mas a 

expectativa de recuperação não era tão vivida quanto a que ocorre nas condições de 

transplante. 

Se o paciente morresse noutras condições históricas e sociais, dir-se-ia 

que se tratou de fortuna ou sorte: os deuses o chamaram ou se recusaram a atender 

o seu pedido de cura. O significado social da morte seria construído através de 

imagens transcendentais. Embora isso ainda faça parte de nossa sociedade, há um 

elemento de modernidade inexorável. A existência de um médico que procede, não 

mais através da magia ou quaisquer outros artifícios místicos, traz a noção de que o 
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desenrolar da intervenção médica depende dos fatores básicos: a perícia do médico 

e a minimização da contingência contida em qualquer procedimento, como algo que 

em grande parte depende dos homens mais do que dos deuses.    

Antes, devido ao processo hierárquico e à divisão do trabalho, 

determinadas tarefas e serviços não podiam ser assumidas pelas pessoas comuns, 

que precisavam requisitar a resolução de alguma demanda por meio de 

especialistas. Os sistemas-perito, de que fala Giddens, é exatamente esse conceito, 

que abarca instâncias complexas que se tornam mecanismos desconhecidos e 

distantes de grande parte dos indivíduos.  

Não há como um diletante exercer o cargo de neurocirurgião pelo simples 

ato de vontade. (nesse caso em particular, já que a formação de um cirurgião desse 

quilate leva em média 10 anos). Da mesma forma, a alta complexidade envolvida no 

transplante, os equipamentos médicos e a equipe envolvida, bem como os 

conhecimentos teóricos e práticos sobre os procedimentos a serem adotados em 

todo o processo, indicam que apenas com o advento do transplante no séc. XX é 

que se tornou possível resolver ou prolongar a vida de pacientes cardíacos. 

Um exemplo cinematográfico do potencial tecnológico e social do 

procedimento em questão é o filme Violino Vermelho, em que um jovem violinista de 

oito anos sofre de alguma enfermidade cardíaca que o compromete fatalmente, 

acabando com uma carreira promissora na corte austríaca. Ou seja, o enredo do 

filme foi montado em cima da impossibilidade médica de contornar o problema do 

rapazinho. A ausência de maiores informações sobre quais eram as reais causas do 

problema (no filme só se menciona que o garoto tinha um “coração fraco”), e 

também a inexistência de outras medidas que pudessem controlar ou aplacar a 

doença, significou, no filme, a perda de um virtuose do violino. 

3.1 HABITUS E A DOENÇA CARDÍACA 

  

Para o transplantado, desde a descoberta da doença cardíaca até o 

sucesso da operação de transplante várias relações sociais foram modificadas ou 

mesmo eliminadas. O processo de adoecimento causa uma mudança gradual e 
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sistemática em todas as áreas da vida do indivíduo, desde a perda da capacidade 

de trabalho até as dificuldades com relação aos relacionamentos pessoais e sociais. 

 Sabemos das conseqüências socioeconômicas que afetam uma parte 

importante da vida em sociedade, porém todo um conjunto de relações também fica 

prejudicado devido ao tempo de ausência e também às representações negativas 

que a doença em si carrega.    

Para entendermos qual o impacto social que a doença cardíaca tem para 

o indivíduo transplantado, e seus desdobramentos sociais, iremos retomar o 

conceito de “habitus”, proposto pelo sociólogo Pierre Bourdieu, como forma de 

investigarmos os possíveis efeitos que cercam o significado do transplante. Os 

aspectos pessoais da experiência do transplante nos remetem para a atitude que o 

transplantado adota perante a vida. Neste sentido, o conceito de habitus nos é útil 

para captarmos o que uma situação-limite traz para o encontro entre o indivíduo e o 

seu meio social reconquistado.    

A nossa hipótese é que o habitus deve sofrer algum tipo de choque em 

suas estruturas cognitivas. A experiência traumática de quase-morte deve provocar 

algum tipo de reordenação na forma de significar a vida e as relações sociais prévias 

ao transplante. Para isso, iremos aplicar questionários para averiguar quais foram 

essas eventuais mudanças.  É de conhecimento público que experiências pessoais 

que criem alguma espécie de ruptura social podem colocar o indivíduo numa 

situação de crise. Além disso, a posse de um coração alheio traz algum tipo de 

representação social do coração, que pode influenciar o significado herdado pela 

sociedade. A simbologia do coração tem seu peso que se mistura com a prática 

social do transplantado. 

Antes de tudo é preciso entender o que o habitus significa para Bourdieu. 

“Esse conjunto de propensões inscritas no corpo, indelével e matriz geradora de 

práticas, pode ser definida como habitus, sistema de disposições socialmente 

constituídas que, enquanto estruturas estruturadas e estruturantes, constituem o 

princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias 

características de um grupo de agentes”, Bourdieu (1998). Dessa maneira, segundo 

a noção de habitus: “O poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só 

pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe 

estão sujeitos ou mesmo que o exercem”. Bourdieu (2004). 
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A experiência da doença pode abalar qualquer individuo que tenha 

passado pela experiência de quase-morte. Bourdieu entende que o conjunto de 

disposições que organizam a ação do indivíduo permite apreender o mundo e se 

posicionar sobre ele. Os esquemas cognitivos precisam constantemente entrar em 

contato com o mundo para que possam tornar o indivíduo adaptado. As experiências 

de ruptura, e o isolamento sentido pelo transplantado, podem acarretar mudanças 

em suas relações sociais bem como o sentido que ele atribuiu à sua experiência.  

Na concepção de habitus, proposta por Bourdieu, encontramos um 

princípio dinâmico das ações e cognições do indivíduo. É comum encontrarmos 

depoimentos de pessoas que, após uma experiência que quase lhes tirou a vida, 

reestruturaram sua forma de lidar com a vida e com as pessoas, como uma 

necessidade de recuperar ou re-significar sua trajetória vivida até o momento do 

transplante.  

O habitus tem uma estabilidade que acompanhará boa parte das relações 

que o indivíduo viverá. Porém, como não existe uma estabilidade total, é possível 

que um acontecimento de fortes contornos, como o transplante cardíaco, possa 

indicar um processo de reestruturação global. As referências vividas, que estavam 

contidas no habitus, podem ter sido alteradas em virtude de uma carga emocional e 

sensorial diferencial que relativizaria as experiências passadas, aguçando o sentido 

do presente e do futuro do indivíduo. As conseqüências pessoais e sociais, que o 

transplante cardíaco provoca, podem detectar se existe alguma relação entre a 

experiência de ruptura originada do transplante, já que se trata de pessoas que 

sabem da gravidade da doença, e sua reverberação no nível da subjetividade social.  

O habitus é o senso de adequação entre o que foi incorporado da cultura 

e o que o indivíduo tem como um senso de adequação para o meio em que vive. A 

vida em sociedade é guiada pelos recursos que o habitus provê. Nos contextos 

comuns não há necessidade de refletir profundamente sobre o que se deve fazer ou 

pensar a cada momento. O curso da vida é regido por meio de ajustes que conectam 

o indivíduo ao seu meio social e o faz sentir-se integrado. 

Somente quando ocorrem grandes acontecimentos, que abalam essa 

aparente harmonia, é que ocorrem os desajustes e o vazio de um habitus adaptado 

a outras situações já vivenciadas e incorporadas à experiência do indivíduo. Nesse 

momento é que esses comportamentos podem ser revistos. Isso não quer dizer que 

a estrutura cognitiva do indivíduo hipotético seja efetivamente transformada. O que 
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pretendemos é saber em que medida isso ocorre, no caso de transplantados do 

coração, principalmente porque a simbologia que esse órgão envolve deve influir 

nos paradigmas que forneciam os modos de ser e de pensar de alguém. 

O coração transplantado, por ser um órgão pulsátil, lembra o seu novo 

possuidor de que sua vida foi salva numa situação-limite. A simbologia de vida que o 

coração passa a ter para o transplantado reforça suas impressões antigas, herdadas 

da sociedade. Porém, no novo sopro de vida que recebe, se torna um forte 

candidato para pensarmos a dinâmica do conceito.   

Portanto, estamos presos a padrões antigos, sociais, hereditários, 
ambientais, ideológicos, quer seja o padrão dos nossos pais quer 
seja o da sociedade que nos rodeia. No entanto, existe uma dinâmica 
da absorção que fazemos desses padrões, ou seja, apesar de 
duráveis, eles não são eternos. Em outras palavras, novas 
experiências de vida poderão mudar a forma de absorção desses 
padrões, o que torna esse conceito dinâmico ao longo da vida.
(WACQUANT, sem data) 

O habitus serve como o princípio social que revela como os problemas 

são enfrentados normalmente pelo indivíduo, bem como se as situações 

extremamente problemáticas da vida criam alguma alteração nos esquemas mentais 

do indivíduo. Como se trata de conteúdos simbólicos que estruturam a ação, as 

representações ainda vigentes sobre o coração podem também influenciar os 

esquemas cognitivos que predispõem o indivíduo à ação.  

Deve haver alguma distância entre o que a simbologia do coração 

representa, para usos metafóricos sobre ele ser o centro das emoções, e a 

representação de quem tem efetivamente um coração de outra pessoa. Sendo 

assim, aplicamos um questionário para detectar quais são as representações mais 

comuns que ainda o coração possui socialmente. A saída de um quadro clínico 

extremamente grave é uma situação extraordinária no sentido pleno do termo.  

Se há algum dinamismo nas representações subjetivas oriundas da 

sociedade ele deve estar, não apenas quando se muda de emprego, de país, 

quando se perde entes queridos etc., mas também quando o indivíduo percebe que 

ganhou um tempo extra para viver, já que sem a intervenção cirúrgica suas chances 

de sobrevivência seriam mínimas ou nulas.  

Esse tempo extra proporcionado pelos avanços científicos é praticamente 

um renascimento. Por sinal, o transplante é efetivamente a existência empírica de 
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como alguém retorna do estado de morte certa. Sabemos que o transplante cardíaco 

não é o único que atualmente existe, mas talvez seja aquele que além de dar nova 

vida ao paciente, também o faz mais atento ao aspecto físico do órgão recebido (não 

há normalmente como sentir os rins, pulmões, etc. da mesma forma como se sente 

as batidas incessantes do coração). 

Assim, com base do conceito de habitus, podemos traçar como, e em qual 

nível, a experiência do coração trouxe ou não alguma mudança na forma subjetiva e 

social de se relacionar consigo mesmo e com os outros. 
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4 METODOLOGIA 

A Metodologia Clínico-Qualitativa é definida como: 

O estudo e a construção dos limites epistemológicos de certo método 
qualitativo particularizado em settings da Saúde, bem como abarca a 
discussão sobre um conjunto de técnicas e procedimentos 
adequados para descrever e compreender as relações de sentidos e 
significados dos fenômenos humanos referidos neste campo. 
(TURATO, 2003, p. 240). 

Portanto, ainda segundo o mesmo autor, temos que o método citado “é 

concebido como um meio científico de conhecer e interpretar as significações – de 

naturezas psicológicas e psicossociais – que os indivíduos (pacientes ou quaisquer 

outras pessoas preocupadas ou que se ocupam com problemas da comunidade), 

dão aos fenômenos do campo saúde-doença”. 

Para os fins deste trabalho, iremos nos utilizar da metodologia clínico-

qualitativa procedendo da seguinte maneira: entrevistar os pacientes para descobrir 

quais as impressões pessoais mais significativas de se ter um coração de outra 

pessoa. Adota-se o conceito de entrevista de Haguette (2005) que a define como 

”um processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o 

entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte de um roteiro de 

entrevista constando de uma lista de pontos ou tópicos previamente estabelecidos 

de acordo com uma problemática central e que deve ser seguida”. 

O presente estudo está apoiado em pesquisas qualitativas, utilizando-se 

de técnicas como a observação, narrativa e entrevistas semi-estruturadas. Visto que 

o processo de adoecimento é uma experiência única e inesperada, levantamos a 

hipótese de que os seres humanos não estão preparados para vivenciar essa 

situação. No caso de situações limite, como no caso dos transplantes cardíacos, 

esse evento exige das pessoas envolvidas ações específicas que permitam 

reconduzir e re-significar todos seus projetos e práticas cotidianas.  

Sabemos que não podemos tomar o conteúdo das entrevistas como 

comprovação direta a respeito dos efeitos sociais que o transplante do coração traz. 

Por isso a importância da mediação com a teoria para que identifiquemos quais as 
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relações entre os aspectos teóricos e sua concatenação com os relatos dos 

pacientes.  

Segue também em anexo um questionário, que serviu como base para 

recolher os dados que indicam a forma de conciliar as perguntas formuladas 

previamente com questionamentos extras, que se impõem ao investigador durante a 

narrativa criada pela própria situação de entrevista. Neste tipo de abordagem, o 

pesquisador deve manter uma postura de neutralidade para com os seus 

entrevistados, visto que existe, nessas situações de entrevista, a tendência dos 

entrevistados quererem, inadvertidamente, corresponder às expectativas dos 

entrevistadores. Para evitar os problemas que acabam deformando e invalidando as 

entrevistas narrativas, evitaremos pergunta do tipo: “por quê?”.  

Basicamente, o investigador deve apenas pedir que o entrevistado relate 

a sua história. Como há pontos específicos que o investigador procura nas narrativas 

ouvidas, ele deve traduzir questões de interesse do investigador para a linguagem 

do entrevistado. Além, devido ao caráter fragmentado da fala e mesmo, às vezes, 

pouco lógico, deve-se evitar mostrar contradições na fala dos entrevistados, Bauer; 

Gaskell (2000).  

Se as entrevistas realizadas, através de um questionário pré-definido, 

forem acrescidas daquelas em que se privilegia a escuta dos relatos dos 

entrevistados, teremos os mecanismos satisfatórios para que possamos captar os 

elementos necessários para reconstruir as vivências subjetivas em termos sociais 

mais amplos: os relatos deixam de ser apenas as impressões subjetivas para ser a 

condição de resgate para conectarmos o fenômeno subjetivo à teorização 

sociológica.  

As narrativas revelam as diversas perspectivas dos informantes 
sobre acontecimentos e sobre si mesmos, enquanto que perguntas 
padronizadas nos permitem fazer comparações diretas percorrendo 
várias entrevistas sobre o mesmo assunto. Além disso, uma 
entrevista pode percorrer várias seqüências de narração e 
subseqüentemente questionamento. A interação entre a narração e o 
questionamento pode ocasionalmente diluir as fronteiras entre a EN 
[entrevistas narrativas] e a entrevista semi-estruturada. (Ibidem). 

Por tratar-se de uma pesquisa com apenas cinco pacientes, a pesquisa 

qualitativa se impõe como o meio de captar a subjetividade dos transplantados. É 

certo que os pacientes não formulariam lingüisticamente a interpretação que eles 
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têm da experiência do transplante sem o inquirimento do pesquisador. Portanto, o 

próprio questionário é elaborado para produzir condições da fala ao estimular o 

discurso e a recomposição do conteúdo de suas experiências.  

Perceber a natureza da escuta e a interpretação desses relatos garante 

ao pesquisador não cair nas armadilhas que são comuns nestes casos: tomar os 

relatos de forma literal. É necessário, portanto, estar atento para a especificidade do 

caso estudado (o transplante do coração) em coordenação com os aspectos 

individuais que encontramos do conceito de habitus. As entrevistas servirão para 

mostrar em que medida podemos identificar algum traço significativo que revele 

alguma mudança de vida, após a experiência do transplante.  

Uma pesquisa que envolve dados qualitativos necessita fazer a mediação 

entre as histórias de vida e o contexto social. Por isso que, além do questionário 

para sondar as impressões diretas que os transplantados resgatam de suas 

experiências (suas trajetórias pessoais no interior de seus contextos), é necessário 

também que o pesquisador esteja atento a como estes pacientes interpretam 

ativamente o evento do transplante. Sabemos que organizar os fragmentos do 

discurso exige que se abandone a busca por uma linearidade do texto, em favor de 

marcas lingüísticas que indiquem os traços específicos da experiência do 

transplantado do coração.  

Pelo fato dos transplantados compartilharem a mesma experiência, 

podemos inferir que alguns padrões de pensamentos indicarão o que é comum a 

todos eles. Esses procedimentos são essenciais para detectar os simbolismos e as 

palavras-chaves nas falas dos transplantados, que possibilitarão um cruzamento 

entre as representações simbólicas do coração e a experiência do transplante.  

O habitus possui sua estabilidade, mas deve haver níveis que sejam 

alterados quando existe uma grande pressão externa. Para conferir quais as 

mudanças pessoais identificáveis nos transplantados aqui estudados, será 

necessário analisar se a operação em si mesma foi o fator isolado mais importante 

para determinar alguma reorganização da vida, ou se, devido ao fato de ser 

especificamente o órgão cardíaco, e sua carga simbólica já mencionada, também 

interferiu nas revisões que a experiência à beira da morte parece proporcionar. Os 

dois fatores podem se confundir, podendo ser complementares. Por isso, devemos 
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observar quais são os elementos que são estruturantes na formação deste habitus

pós-operatório, seus elementos de continuidade e de ruptura.  

Por todo o exposto acima, finalizamos com a ampla definição do método 

clínico-qualitativo: 

A partir das atitudes existencialistas, clínica e psicanalítica, pilares do 
método, que propiciam respectivamente a acolhida das angústias e 
ansiedades do ser humano, a aproximação de quem dá a ajuda e a 
valorização dos aspectos emocionais psicodinâmicos mobilizados na 
relação com os sujeitos em estudo, este método científico de 
investigação, sendo uma particularização e um refinamento dos 
métodos qualitativos genéricos das ciências humanas, e pondo-se 
como recurso na área da psicologia da saúde, busca dar 
interpretações a sentidos e a significações trazidos por tais 
indivíduos sobre múltiplos fenômenos pertinentes ao campo do 
binômio saúde-doença, com o pesquisador utilizando um quadro 
eclético de referenciais teóricos para a discussão no espírito da 
interdisciplinaridade. (TURATO, 2003, p. 242). 

Portanto, os próximos procedimentos serão confrontar a interpretação 

sociológica do fenômeno do transplante às impressões e visões que os 

transplantados têm da experiência, revelando de que maneira eles idealizam sua re-

inserção na sociedade contemporânea.   



53

5 ANÁLISE DE DADOS 

Este estudo é composto por pacientes brasileiros, naturais do Rio Grande 

do Norte, residentes na cidade de Natal. Apesar de todos terem autorizado sua 

identificação na pesquisa, optamos pela utilização de suas iniciais para preservar 

seus depoimentos. 

São na maioria homens (4), e uma mulher, todos casados na época da 

cirurgia, porém 3 estão separados no momento da pesquisa. A faixa etária varia 

entre 38 e 55 anos, grau de escolaridade entre analfabetismo e terceiro grau e todos 

os procedimentos foram realizados pelo SUS. 

A condição de atividade profissional atual se encontra deficitária, já que 

todos estão aposentados, ou em processo de aposentadoria, e apenas um trabalha 

em seu pequeno comércio, mesmo que de maneira irregular, já que tem necessitado 

de internações esporádicas para tratamento de infecção, enquanto outros dois 

trabalham somente fazendo “bicos”. 

A única mulher neste universo se mantém ativa, apesar de aposentada, 

auxiliando os outros transplantados em suas necessidades práticas e burocráticas 

como vale transporte, aposentadoria, cesta básica e atualmente se ocupa da 

formatação da Associação dos Transplantados Cardíacos. 

5.1 O DIANÓSTICO 

Resgatar essas memórias é falar em momentos de apreensão, é estar 

apontando para um divisor de águas que o transplante se torna para quem a ele se 

submete. Vivenciar uma situação desconhecida e imposta: “só ouvia e pensava que 

era com os outros”, diz R., quando perguntado sobre o conhecimento acerca do 

assunto doação/transplantes, confirma o ingresso em um universo completamente 

novo e assustador.  

Segundo F.L., “quando falaram do transplante eu neguei: não aceitava de 

jeito nenhum! Só pensava porque eu?”. A constatação de uma situação limite, 
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completamente sem alternativa, causa um impacto que tem reflexos amplos em todo 

o ambiente familiar e social do paciente. 

A constatação de que se trata de um momento caracterizado por uma 

situação radical (a substituição do órgão) faz com que essa experiência não seja 

comparada apenas a mais um tipo de enfermidade corriqueira, mas que signifique 

uma situação de ruptura na vida de alguém. A conscientização dessa urgência e 

gravidade, por vezes, é minimizada e, portanto, adiada, gerando um agravamento da 

situação. “Eu sempre fui assim, levo tudo na sacanagem, dizem que sou fortão, por 

isso não dava atenção ao que estava sentindo, e foi isso que me lascou. Só parei 

mesmo, com tudo, quando senti que tava morrendo!” (J.). 

A possibilidade de vivenciar as limitações que o processo do adoecimento 

grave impõe, pode gerar mecanismos de defesa que implicam em auto-engano e 

dissimulação: “Não queria demonstrar que estava doente, de jeito nenhum. Fazia de 

tudo até que começaram as internações: foram mais de 18, até em coma eu fiquei!”, 

diz J. Uma grande resistência é relatada por todos os pesquisados, gerando alto 

grau de ansiedade e estresse pessoal e familiar.  

A passagem por experiências de dor, sofrimento, limitações, 

confinamento, regras, desconforto é uma marca difícil de ser esquecida: “Minha 

auto-estima era muito, muito baixa: imagine que eu não conseguia fazer nada...” 

(E.S.). 

O coração representa a “vida” e sem ele nenhum ser humano sobrevive, 

consequentemente, no caso da constatação de doença cardíaca grave, esse limite 

entre vida e morte se instala e se torna presente, praticamente para o resto dos dias. 

“Fui para a UTI oito vezes, a última vez foi em 5 de maio, passei 38 dias. Ao chegar 

Dr. Epitácio me disse que eu só sairia transplantada. Foram momentos de dores e 

sofrimentos juntamente com a fé e a esperança.” (F. L.).  

 “Depois do transplante, quando perguntei o que fizeram com meu 

coração, disseram que foi prá universidade para estudo, mas que tinha um lado que 

ainda batia bem fraquinho, mas o outro já estava preto, mole, como uma baba mole, 

feito fígado de boi.“ (J.) Esse foi o único relato de curiosidade com o que aconteceu 

ao coração retirado, nenhum outro transplantado se interessou por esse assunto, 

demonstrando mais interesse com a nova situação e perspectiva de vida. 
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5.2 AS DÚVIDAS DOS PACIENTES 

E, entre o ”se” e o “talvez”, talvez algum outro doutor me cure, talvez eu 

não precise de transplante, talvez eu melhore, talvez não consiga esperar, e  se fizer 

o transplante, se não fizer, se sofrer rejeição, se   ficar pior do que estou agora, 

angústias e dúvidas preenchem a imaginação do protagonista, e de todos os que o 

acompanham nesse processo. Relatos de fé em Deus são comuns nesses casos: 

“Eu tive muita força, nem sei de onde eu tirei. Seja o que Deus quiser, tinha muita fé, 

só Deus mesmo, eu era o doente e confortava os que estavam bons.” (J. I.). 

“Eu sei que fizeram muitas promessas para eu ficar boa. Paguei um ano 

de missa de Ação de Graças em Santa Cruz, minha cidade.” (F. L.). 

“Eu e todas as pessoas que vinham todo dia ficavam felizes em ver que 

eu tinha passado mais uma noite: de manhã os vizinhos batiam palma e chamavam 

meu nome já esperando que eu não ia responder, aí eu aparecia na porta e dizia 

que agüentei mais um dia.  Só Deus mesmo!!!" (J.I.)

 Porém, todas as dúvidas, dilemas e negociações chegam a uma 

conclusão inescapável: há eventos que ocorrem no copo que independem da 

vontade individual, ao ponto de gerar a compreensão de que somente através do 

procedimento médico há alguma chance de sobrevida. 

As interrupções nas rotinas e a percepção de que a própria vida do 

paciente passa por mudanças drásticas é um dado que, provavelmente revela a 

necessidade de uma reestruturação importante, uma vez que esse ambiente social, 

do qual o paciente é parte constituinte, também sofre alterações. 

Para conseguirmos compreender e avaliar quais são as influências que o 

transplante deixou nos pacientes transplantados, é importante pesquisar quais foram 

as novas rotinas e práticas que esses pacientes adquiriram após a cirurgia e o que 

todo esse processo trouxe para o conjunto de suas relações. 
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5.3 O HABITUS E OS TRANSPLANTADOS 

É comum que os estudantes de ciências sociais busquem encontrar 

meios científicos de saber em que condições as mudanças sociais são possíveis. A 

História da humanidade, e mesmo a mídia em geral, nos dão conta de situações em 

que pessoas que passaram por grandes dificuldades podem, eventualmente, realizar 

grandes proezas, mesmo que desconhecidas por eles mesmos. De fato, é uma 

tendência comumente observável que as pessoas são levadas a desenvolver 

algumas facetas do potencial criativo do ser humano em situações de crises sociais 

e pessoais.  

Os sociólogos estudam exatamente os fenômenos  que têm a natureza de 

não ser algo simplesmente dado pelo passado. O objeto da sociologia não é algo 

fixo, imutável, pois sempre existem mudanças, de uma sociedade para outra, e 

mesmo no interior de uma mesma sociedade. Sempre se espera – pelo menos para 

quem estuda a sociedade e as pessoas – que haja alguma coisa que possa romper 

as expectativas.  

Apesar de saber que estudar a sociedade é revelar o seu funcionamento 

desconhecido pelas pessoas que delas fazem parte, o sociólogo experimentado já 

tem noção de certas tendências gerais dos comportamentos dos indivíduos. É certo 

que as criações humanas podem surpreender, mas uma revolução social não 

acontece o tempo todo. Da mesma forma que num universo de bilhões de pessoas 

apenas algumas realmente fazem coisas que se destacam dos demais.  

Pensando nestas questões, nosso interesse é saber se a experiência de 

adoecimento, e o conseqüente transplante do coração, leva, também, a alguma 

mudança pessoal significativa. É possível que uma fragilização da saúde, como é o 

caso da doença cardíaca, que culmina no transplante, possa produzir, 

secundariamente, alguma transformação na forma desses pacientes se 

comportarem socialmente. Ou seja, como foi significado subjetivamente o momento 

de crise que eles viveram.  

Em geral, quando pensamos em mudanças radicais, lembramos de 

conversões religiosas, nas quais os valores pessoais antigos são negados em favor 

de novas diretrizes de comportamento e preocupações. Essa é, por assim dizer, a 

mudança clássica, constituindo o exemplo paradigmático do que se convencionou 
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chamar de lavagem cerebral, pois, normalmente se trata de negar todas as ações e 

valores passados em prol de uma nova forma de se relacionar com as pessoas e o 

mundo, mesmo que, em última instância, o objetivo no novo convertido seja de 

natureza transcendental.  

Analisar as mudanças é ter em foco que o futuro não é totalmente 

previsível; que os agentes podem se comportar diferentemente. Mesmo mudanças 

modestas indicam que nem tudo está previsto pelos novos esquemas de percepção 

do mundo.  

Antes de viver uma ruptura ao nível subjetivo, viver no mundo social é ter 

certas garantias externas quanto à continuidade plausível de um dia para o outro. No 

entanto, quando se percebe que, como diz Peter Berger (1985) a experiência do 

próprio corpo é uma experiência “exteriorizada”, começa-se a entender o sentimento 

e os dilemas das pessoas que percebem vividamente a fragilidade corporal como 

algo exterior à sua vontade.   

Por um lado, o homem é um corpo, no mesmo sentido em que isto 
pode ser dito de qualquer outro organismo animal. Por outro lado, o 
homem tem um corpo. Isto é, o homem experimenta-se a si próprio 
como uma entidade que não é idêntica a seu corpo, mas que, pelo 
contrário, tem esse corpo ao su dispor. Em outras palavras, a 
experiência que o homem tem de si mesmo oscila sempre num 
equilíbrio entre ser um corpo e ter um corpo, equilíbrio que tem de 
ser corrigido de vez em quando”. (BERGER, 1985, p.74) 

Compreende-se que o nível de segurança que o mundo oferece já não é 

tão sólido assim quando o mundo interno passa a apresentar problemas de tal 

importância que não há alternativa possível, além da intervenção do mundo social, 

externo, para que o primeiro não entre em colapso. Essa ameaça cria uma fissura na 

realidade subjetivada. Todos os compromissos e papéis socialmente assumidos 

podem desaparecer inexoravelmente.  

Tudo aquilo que constitui o indivíduo como ser integrante do mundo 

social, a partir dessa consciência da mortalidade, vai perdendo a nitidez 

transformando a realidade, até então vivida, desencadeando um processo de 

suspensão: os sentidos de coerência que sustentam a realidade exterior para o 

indivíduo perdem sua capacidade de localizá-lo no mundo. Daí, temos a questão 

sobre se é possível encontrar, nessas situações-limite, um exemplo de ruptura com 
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a ordem estabelecida, ou, mais modestamente, em que grau a coerência cotidiana 

do mundo é atingida. 

Por mais que haja uma necessidade pessoal de alterar coisas na sua 

condição subjetiva e social, percebe-se freqüentemente que, grande parte dessas 

forças potencialmente revolucionárias, não duram até o dia seguinte. Assumir um 

compromisso de fazer realmente alguma diferença na própria vida parece ser mais 

fácil quando acontece por imposição de entidades externas ao indivíduo.  

O simples ato de deliberação sobre a necessidade de mudanças internas 

precisa ser reforçado por outros agentes que garantam o cumprimento de 

promessas assumidas. O indivíduo, entregue a si mesmo, apresenta certa 

dificuldade de levar a termo seus projetos e intenções quando não encontra uma 

realidade que lhe imponha a obrigação de cumprir a palavra. 

Na ausência de uma “conversão mística”, como o caso que exemplifica a 

mudança radical da personalidade social, pretendemos investigar se algo também 

dotado de forte carga emocional poderia ser um elemento motivador de 

transformações  que tenham implicações mais amplas.

Dada à natureza da pesquisa, e dada também à noção de habitus

encontrada em Pierre Bourdieu, é possível perceber se os esquemas adaptativos 

que esse conceito sugere, poderia ser abalado pelo confronto da morte. Apesar de 

sabermos que não é tarefa fácil encontrar algum motivo que desnaturalize o habitus, 

já que as formas sociais sedimentadas no indivíduo são compreendidas como uma 

segunda natureza, é possível que alguma coisa se altere em termos da nova 

integração social que será realizada após o transplante. 

Sabe-se que as pessoas vivem em determinados estratos sociais, que os 

colocam numa certa conformação, habilitando-os a uma forma diferencial de 

convivência ao meio social. Não se vive de qualquer maneira e de forma 

intercambiável. Sempre há um processo de socialização que fixa certos valores, 

juízos e percepções durante toda a vida, o que em sociologia denomina-se 

socialização primária. Segundo Peter Berger (1985), qualquer alteração na estrutura 

da personalidade forjada socialmente terá que se confrontar com essa socialização 

de base, pois foi desta maneira que, primariamente, o ser biológico se integrou ao 

mundo social. 

Em sintonia com esses esquemas incorporados durante o processo de 

socialização, o conceito de habitus fala de práticas que são incorporadas, e que 
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permitem ao indivíduo trafegar no mundo social, dotado da capacidade de 

continuidade, e certa previsibilidade, quanto à sua propensão a aderir a certos 

ambientes sociais e se distanciar de outros. 

Para Bourdieu, os gostos que o habitus assimila e reproduz não são 

determinados mecanicamente por uma situação de classe tradicional no 

pensamento sociológico. Existe uma flexibilidade, apesar de limitada, que amplia a 

possibilidade de assimilar valores e gostos que não se reduzem à classe “burguesa”. 

O senso de lugar que o habitus proporciona é devido à continuidade 

assumida tacitamente no decurso da vida. A aproximação da morte pode levar o 

indivíduo a alterar sua noção de tempo individual, continuamente adiado. Em alguns 

casos, os projetos individuais não podem ser mais vislumbrados. Isso nem sempre 

acontece, pois há pontos rígidos que tornam muitas mudanças bruscas bastante 

problemáticas para o indivíduo. 

É certo que essa pesquisa não esgota os detalhes que envolvem o 

conceito de habitus, e a teoria das disposições sociais nele contida, pois pensar em 

habitus envolve pensarmos noutros aspectos da assimilação de regras disponíveis 

socialmente de diversos níveis. O caso dos transplantados ilustra uma pequena 

faceta de uma ambição para se pensar as condições sociais e individuais da 

mudança. 

Por sua condição incorporada, ou seja, de caráter bastante arraigado e 

difícil de deliberação consciente por parte do indivíduo, não haveria a utopia de se 

imaginar que as profundezas do habitus seriam atingidas, dotando os casos 

estudados da capacidade de se metamorfosear totalmente. Mas sabendo que a 

intenção de mudar é sempre maior do que a efetivação e adoção de novas rotinas, o 

relativo poder de transformação que a experiência iminente da morte, e a 

recuperação através do transplante proporciona, há de se supor, que algum tipo de 

mudança ocorreu para os pacientes. 

Dado o perfil social dos pacientes transplantados – discutidos mais 

adiante – não é de se esperar que se encontrem atitudes que possam trazer uma 

contundente ruptura com as tipificações e papéis sociais anteriores. Essa 

possibilidade é remota. Não há fatalismo nesta declaração. Mas devido à 

compreensão dos psicólogos sociais e dos sociólogos, que estudam os períodos de 

fixação e consolidação do eu subjetivo e do eu social, e lícito dizer que, 

normalmente, há mais incentivo para permanecer no perfil a que se está 
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acostumado, a assumir compromissos semelhantes àqueles feitos por pessoas mais 

jovens e com mais tempo de projetar o futuro. Imaginemos que essas pessoas 

transplantadas, discutidas aqui, são pessoas que já passaram dos 35 anos. Isso não 

quer dizer que para elas seus planos para o futuro estejam esgotados, apenas 

presume-se a repetição de seus padrões de comportamento.  

Como forma de analisar o que ocorreu após o transplante, e como isso 

pesou na vida e na estrutura psíquica e social dos pacientes, algumas áreas de 

atuação servirão como pontos de partida para analisar quais seriam as 

transformações, e em que áreas da vida, podemos detectar implicações que a 

experiência do transplante desencadeou. 

Devido ao fato de se tratar de uma enfermidade que condiciona qualquer 

atividade à disposição física, que nesse caso fica bastante comprometida, algum tipo 

de controle deve ser feito. O mesmo ritmo de atividades não pode mais ser 

realizado.  

Assim, dentro dessa estrutura cognitiva, quais as percepções e valores 

que encontraremos nos transplantados?  

5.4 A QUESTÃO DO TRABALHO 

Durante todo o processo de adoecimento, esses pacientes ficam 

submetidos a um comprometimento fisiológico considerável, que os levaram a uma 

incapacidade laboral, causando inevitavelmente uma perda das condições de 

empregabilidade.  

Vivenciar a perda de sua independência financeira, de suas referências 

profissionais, de sua rotina pessoal, acaba sendo mais uma adaptação dentro desse 

processo imposto e inesperado. 

 “Tenho mais medo de barata e lagartixa do que de prender bandido. Se 

chamar prá ir, no meio da noite, estourar a casa de traficante, eu vou sem medo. O 

cabra ta lá dormindo, a gente já vai armado, com um monte de policial, não tem 

perigo. Vivi assim 20 anos. Tô aposentado faz 5, mas até hoje faço uns bicos de 

segurança.” (J.)  



61

“Eu trabalhava na rua, no sol, era serralheria e montagem de placas  

luminosas. Quando tudo começou era uma dorzinha no lado esquerdo, descia pelo 

braço, aí eu mexia o braço, levantava e abaixava, respirava  e continuava. Se eu 

sentia alguma dor, sempre dizia que não era nada...de primeiro até passava, depois 

foi piorando.” (R.) 

Perder a visão de futuro, conviver com a insegurança e os riscos que essa 

situação limite impõe, é determinante para se repensar a vida e os valores. “É muito 

ruim não poder fazer planos, antes (da cirurgia) eu não tinha perspectiva de nada.” 

(E.S.) 

“Depois da primeira crise,  comecei a trabalhar de novo, mas de vez em 

quando eu me sentia muito mal, eu piorava de novo, acho que a poeira, não sei, aí 

mudava os remédios e eu voltava a trabalhar” (J. I.) 

Como todos os pacientes tiveram que parar de trabalhar e entrar com o 

pedido de aposentadoria, todo o processo da doença ocasionou uma mudança na 

esfera produtiva e formal, na vida dessas pessoas. Uma forma de relacionamento 

social se dá através de algo que é publicamente valorizado, tendo como exemplo 

socialmente típico o trabalho, pois se trata de uma relação que se estabelece com as 

pessoas pelo simples fato haver um vínculo profissional. Ou seja, estamos numa 

sociedade em que não se trabalha só por subsistência, muito menos uma sociedade 

extrativista, mais sim uma sociedade do tipo capitalista, que produz, portanto, 

excedentes para terceiros. Por meio desse tráfego, entre produtos e serviços, criam-

se laços: através do trabalho.  

A perda de uma função socialmente reconhecida, longe de ser um desejo 

ardente para quem imagina um mundo sem o trabalho, é mais uma forma de 

desconexão com ele. Viver num mundo, e se ocupar com algo que transcenda o 

mero ato físico do corpo, que não gere um produto dotado de um sentido mais 

amplo do que a própria necessidade do indivíduo, coloca o ser humano numa 

situação de apartamento social.  

Nos relatos aparecem insinuações, comuns a todos os entrevistados, de 

que é muito difícil alguém (um empregador) contratá-los. A quebra dos vínculos 

trabalhistas formais indica que a imagem que os outros tomam do indivíduo que 

vivenciou o processo de transplante se transformou. O não-reconhecimento de 

alguém, ainda em condições de assumir responsabilidades de trabalho, é provável 

que traga novos enquadramentos para o que o mundo do trabalho espera deles.  
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Cada um, à sua maneira, após a aposentadoria recorreu a “bicos”, (J.) ou 

trabalhos temporários, na economia informal.  

E. S. é o único que teve a habilidade e os recursos necessários para dar 

continuidade a um bar que já possuía enquanto exercia outra função. Esse 

empreendimento lhe ajuda no orçamento doméstico, embora  nem sempre ele possa 

manter uma constância de funcionamento, devido a recaídas cuja causa inicial foi 

uma infecção hospitalar. 

J.I.  também está em processo de aposentadoria, mas não pode mais 

trabalhar formalmente, pois seu antigo ofício, pedreiro, exige certo esforço físico que 

os empregadores não querem impor a J.I. Ele sobrevive exercendo a profissão de 

maneira informal e esporádica.  

R.B. não apresentou nenhuma iniciativa para além da condição atual de 

aposentado. Alega não haver mais condições de assumir compromissos, já que a 

única atividade que sabe desempenhar é muito desgastante e cansativa, além do 

fato de acreditar que os empregadores temem contratar transplantados.  

F.L. atualmente aposentada, também menciona que o empregador teme 

contratar alguém que foi submetido ao transplante. Além disso, diz que sente medo 

de comprometer o seu estado de saúde pelo esforço que uma nova atividade 

profissional exigiria. Relata já ter trabalhado demais e que agora tem outras 

prioridades, não  estando disposta a assumir nenhum compromisso. 

De modo geral, os transplantados apresentam diminuição de atividades 

profissionais em virtude dos cuidados que o atual estado físico exige. Apenas J., que 

foi aposentado por invalidez, trabalha informalmente numa atividade que exige 

relativo esforço físico. A saída do mercado de trabalho não aparece como queixa 

para os entrevistados, e sim como uma constatação. Eles aparentam ter recebido 

bem a condição de aposentados. Os vínculos antigos de trabalho tinham um peso 

menor para os transplantados, não constituindo uma perda considerável na vida 

deles. 

Houve referência aos questionamentos quanto à capacidade laboral, 

quando se iniciou o processo de solicitação de aposentadoria. Se, por um lado 

clinicamente todos estão curados, podendo, portanto, voltar a trabalhar 

normalmente, por outro lado existe um cuidado constante, o uso de medicação 

criteriosa e regular, além do monitoramento permanente do processo de rejeição.  



63

“Tem uma coisa que é injusta: a gente transplantada não é considerada 

mais doente, não consegue se aposentar, tem que ficar passando na perícia. Mas 

por outro lado não estamos bons: temos que tomar um monte de remédios para o 

resto da vida, temos medo o tempo todo, não podemos fazer esforço, tem coisas 

que são difíceis para nós.” (L.F.) 

  

5.5 INFORMAÇÃO SOBRE A DOENÇA E OS SINTOMAS  

Apesar do alarde social sobre uma “sociedade da informação”, podemos 

perceber que não são todas as pessoas que têm acesso a determinados 

conhecimentos que as áreas médicas alcançam, principalmente aquelas que mais 

precisam. O mundo da medicina ainda é, numa dimensão significativa, exclusiva aos 

seus iniciados e espectadores mais atentos. É certo que o crescimento dos meios de 

comunicação, e em particular da internet, propicia acesso mais imediato para 

aqueles que necessitem de determinados dados preventivos.  

Porém, a procura por informações que, ainda não fazem parte efetiva do 

cotidiano das pessoas, só aparece quando existe uma motivação específica, 

advinda de alguma mudança nos padrões vividos até então, o que desperta o 

interesse e a preocupação em buscar e assistir a programas televisivos que tratam 

de temas relacionados a área de saúde. O público alvo desta pesquisa não tem 

conhecimento, nem acesso a instrumentos como a internet. 

Sabe-se que um dos sintomas clássicos da doença cardíaca é uma dor no 

braço esquerdo, que a qualquer sinal dessa dor deve-se procurar com urgência um 

especialista cardiovascular. No entanto, como relata a maioria dos entrevistados, 

isso não ocorre e não é dado o devido valor à presença do sintoma. O clichê dá 

conta de que apenas quando o problema de saúde se torna mais grave é que se 

recorre aos médicos, principalmente pessoas do sexo masculino, que têm uma 

resistência maior a admitir que podem estar sofrendo alguma doença. Os 

transplantados também não tinham informações sobre o transplante em si, relatando 

que nunca pensaram sobre esse assunto.  

Devemos imaginar que o perfil social das pessoas que buscam 

informações médicas é mais constante para classes mais voltadas às questões de 
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saúde, tais como mães que por razões variadas, levam seus filhos aos médicos, 

pessoas que já possuem uma doença preexistente ou algum parente e/ou pessoa 

querida doente, e, obviamente, profissionais e estudantes da área médica. Dada à 

especificidade do transplante cardíaco, o desconhecimento relatado pelos 

entrevistados corrobora com a tendência de se interessar por essas informações 

apenas quando elas se tornam vitais para o paciente.  

Além do fato de se desconhecer, ou não se ater a essas informações 

sobre o as doenças do coração e transplantes, esse é um assunto que não faz parte 

do cotidiano da maioria das pessoas, apesar das constantes campanhas de 

esclarecimento e doação de órgãos, mas o que se confirma, nesses casos, é que 

esse tipo de informação não se fixa nas consciências das pessoas. Esse exemplo 

dos problemas cardíacos é apenas um indício de um fenômeno bem mais amplo: 

não há como nos atermos sobre toda a produção científica da medicina ou de 

quaisquer outras áreas da ciência, a não ser que esse assunto tenha relevância para 

nós, ou para alguém de nossas relações próximas.  

Dos perfis sociais encontrados nos pesquisados, dir-se-ia que a 

professora seria aquela que mais teria chances de se prevenir. Porém, num universo 

probabilístico, tal como se estuda na sociologia, haveria um percentual que acabaria 

por reproduzir um comportamento que seria predominante noutro grupo social. 

Assim, a subestimação do problema que emergia, e a total desinformação sobre as 

cardiopatias, pode ter sido um dos elementos complicadores que levaram ao 

transplante. Aventa-se a possibilidade de que, se o tratamento tivesse se iniciado 

precocemente, talvez o problema poderia ter sido contornado sem maiores 

problemas, talvez até mesmo dispensando intervenção médica mais rigorosa.  

Caso o conhecimento médico, que se vulgariza, fosse assimilado sem 

revezes e resistências pelas pessoas, há que se deduzir que boa parte de doenças 

que, pelo conhecimento científico até o momento é apontado como os fatores 

causais de tal enfermidade, seriam evitados. Os apelos de médicos que participam 

de aparições televisivas seriam – num universo hipotético – apenas mais um reforço 

de algo que já se conhece, e não um dado que se precisa relembrar o tempo todo. 

A verdade é que apesar das recomendações sobre como deveria ser a 

dieta e o estilo de vida para se evitar doenças, os comportamentos dos 

espectadores desses mesmos programas não mudam, ou, pelo menos, não mudam 

em massa. Ressaltando aqui o perfil dos entrevistados, que pertencendo a um 
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universo mais restrito (sem acesso a muitas informações), podemos comprovar essa 

hipótese descrita acima.  

Em geral, os cuidados com a saúde em vários grupos sociais é mais 

curativa do que preventiva. Isso não quer dizer apenas que não se vai regularmente 

ao médico de especialidades diversas, ou mesmo a médicos generalistas. Além 

disso, dado o crescimento mundial da obesidade, confirmado por vários órgãos de 

saúde mundo afora, os hábitos alimentares das pessoas contribuem para o aumento 

de doenças cardíacas. Neste sentido, trata-se de um perfil genérico da população, 

mas que se especifica nas pessoas oriundas de classes e grupo sociais que não 

colocam cuidados com a saúde em primeiro plano. Um dado da modernidade é a 

transformação dos hábitos alimentares, como a ingestão de açúcares e gorduras. 

Além disso, os fatores de risco mais importantes são, então, 

desconhecidos no caso de doenças cardíacas. J.R. Não possuía nenhuma 

informação sobre transplante. Na época do diagnóstico fugia dos médicos, não 

queria acreditar, sempre achava que os sintomas eram conseqüências da “cachaça”. 

Ou seja, para este paciente não haveria relação entre o consumo de bebida e 

doenças cardíacas. Vê-se que as informações que circulam sobre a doença ainda 

não se efetivaram num senso comum, identificável e mobilizável por todos. Isso não 

quer dizer que a simples informação possa frear certos hábitos, mas a descrença de 

que bebidas alcoólicas é fator de risco ajuda a entender como determinadas 

situações surpreendem as pessoas. Elas ignoram, portanto, que alguns 

comportamentos possam gerar doenças diferentes daquelas a que normalmente 

essas doenças estão associadas. Ao álcool se atribui comumente a cirrose hepática, 

mas raramente a doença cardíaca. Esse depoimento também revela que os 

especialistas ainda detêm não apenas os meios terapêuticos modernos, mas 

também as informações sobre a correlação entre as variáveis, ou os agentes 

causadores e as doenças.  

As descobertas das ciências médicas, apesar do esforço da mídia em 

geral, de programas de televisão e especialistas, não atingem um nível de saturação 

social capaz de fazer reconhecer imediatamente o que está ocorrendo, e dessa 

maneira facilitar a associação de determinados comportamentos a determinadas 

patologias.   

Ao que se pode aferir neste caso, não houve, por parte dos pacientes, 

uma associação entre seu comportamento e as conseqüências danosas ao coração. 
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Na perspectiva de atitudes preventivas para a doença, os efeitos de dietas e mesmo 

do que é socialmente legitimado, como beber socialmente, ou não tão legitimado, 

como beber sozinho, não são reconhecidos como uma conseqüência direta para a 

perda da saúde. Essas ações se apresentam para o paciente como isentas de 

maiores complicações, demonstrando que os esquemas mentais dos sistemas-

perito, são absorvidos socialmente de maneira bastante desigual.  

Quem observa aquelas pessoas que aderem às instruções de 

especialistas geralmente são profissionais que precisam se adequar a determinado 

perfil, o que acaba lhes impondo uma disciplina. O controle sobre o corpo e o auto-

cuidado têm pouca capacidade de êxito, se não houver uma forma de percepção 

das vantagens que esses procedimentos trarão para o indivíduo. 

Semelhante ao dito popular sobre o fato de “ser necessário o ladrão ter 

entrado para que se tomem providências de segurança”, só quando algo grave 

acontece, que ameace fortemente a vida é que alguma atitude é tomada. Além 

disso, lembremos também que a cultura preventiva é praticamente inexistente, e a 

deficiência do serviço público de saúde impõe, em muitos casos, severas limitações 

ao atendimento e esclarecimento clínico para as pessoas que necessitam 

urgentemente de atendimento.  

Assim, as campanhas de prevenção não parecem surtir o efeito almejado 

pelo simples fato de que estamos lidando com ações que muitas vezes são isoladas: 

campanhas esporádicas, falta de políticas preventivas, pessoas ocupadas com suas 

atividades que ignoram os apelos médicos, falta de atenção à saúde, dificuldades 

gerais quanto ao atendimento humanizado, entre outras coisas, significando um 

terreno propício para o desenvolvimento de doenças que em outras circunstâncias 

seriam relativamente evitadas.  

Sabemos que os determinantes que diferenciam saúde e doença não são 

sempre claros, uma vez que de trata se uma ciência cujos resultados dependem de 

estatísticas para se traçar o perfil de quem está propenso a desenvolver o quê. É 

comum pessoas fumantes duvidarem da probabilidade de adoecerem porque, 

segundos eles, os pais e avôs morreram com idade avançada, apesar de serem 

fumantes. Porém, quando se trata de pensarmos o caso individual, que sabemos 

não corresponder a médias aritméticas, é compreensível a indagação individual 

presente no questionamento “porque eu?”.  
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Como indivíduos auto-centrados, também essa é uma das conseqüências 

da modernidade, não é fácil observar e ter consciência da cadeia de 

interdependência e as múltiplas variáveis que afetam o indivíduo moderno. A 

sensação de surpresa e de desconhecimento dos fatores de desencadeamento e 

desenvolvimento das doenças, em geral, não pode realmente ser uma habilidade tão 

presente no cotidiano das pessoas: há enfermidades que ainda têm seus 

mecanismos causais, desconhecidos.  

Porém, algumas doenças mais comuns, aquelas que vitimizam mais 

pessoas no interior de uma sociedade, como a brasileira, alguns esclarecimentos 

deveriam circular com mais intensidade. Nota-se que pelo menos para os 

transplantados analisados aqui não foi esse o caso. (J.e J.I.),  

No entanto, os transplantados que obtiveram alguma informação prévia 

sobre o transplante a conseguiram através da televisão, como E.S. e  F.L. Eles 

qualificam essas informações que possuíam como “mais ou menos”, já que não 

esclareciam, nem mobilizavam para mudanças pessoais. Na condição de apenas 

“ter ouvido falar” como cita R.B. 

5.6 TRANSPLANTE E A CONFIANÇA - A APREENSÃO SUBJETIVA DO 

DIAGNÓSTICO 

Ao recebimento da notícia de que precisaria se submeter a um transplante  

cardíaco, alguns pacientes reagiram de acordo com a cultura religiosa encontrada 

em grande parte da sociedade brasileira. Tal como é compreendido, o medo da 

morte pode ser um motivador do resgate de sentimentos religiosos, já que cada 

sociedade possui religiões e religiosos cuja atribuição pode responder aos casos de 

saúde e doença. A independência e aleatoriedade dos acontecimentos objetivos, 

entra em choque com a apreensão subjetiva de fato, que para o paciente deve 

conter alguma razão extraterrena. Tal como F.L., que diz:  

Quando falaram do transplante eu neguei: não aceitava de jeito 
nenhum! Só pensava por que eu? Eu não tinha conhecimento direito, 
e acho até que foi castigo. Eu tinha na carteira que era doadora, mas 
foi me dando uma coisa que eu não via a hora da carteira vencer 
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para eu mudar. Fiz isso uns meses antes de adoecer: foi castigo, 
será? ( F.L.) 

Mesmo numa situação moderna, as referências básicas encontradas nas 

instituições sociais e religiosas são lembradas e servem como conforto ou 

autopunição a que se recorre numa situação emergencial. Como ser de cultura, as 

pessoas esperam algum amparo de alguém ou alguma entidade, bem como a busca 

por alguma razão superior para estarem doentes.   

Como segunda natureza, esses esquemas culturais são acionados em 

situações de emergência, que denotam grande perigo para a integridade física do 

indivíduo. O peso dessas tradições demonstra como muletas simbólicas servem 

como meios de resgate da confiança e da integridade psíquica dos pacientes. A 

quem recorrer diante de uma ameaça iminente? Uma das formas mais elementares, 

que muito provavelmente deve ter sido experimentada por grande parte da 

população de tradição cristã, como é o caso do Brasil, é o apego à vida religiosa. 

Para E.S., O impacto do diagnóstico sobre seu estado físico foi 

desastroso, afetou psicologicamente um bom tempo. A sensação de não ter 

perspectiva para nada, é arrasadora. O recebimento da notícia da necessidade do 

transplante trouxe uma esvaziamento do tempo futuro, pois, para E.S., fazer uma 

operação tão complexa, seria sinônimo de não haver mais uma vida após o 

transplante. De início, para E.S., não havia confiança no procedimento, 

predominando o medo e a depressão: “Minha auto-estima era muito, muito baixa: 

imagine que eu não conseguia fazer nada...” (E.S.) 

Com o problema cardíaco vem a fraqueza física que afeta 

psicologicamente os pacientes. A ligação entre o estado cardíaco e a disposição do 

indivíduo mostra que são mais raros os casos de pessoas que toleram 

parcimoniosamente o restabelecimento da saúde. Dentre os pesquisados, é 

intrigante o caso de J. que se tornou emblemático para esse estudo e mesmo os 

médicos que o trataram, e ainda tratam. 

Ao contrário dos demais, a reação de J. perante o seu problema cardíaco 

só se alterou após o agravamento da doença. Observando o seu depoimento 

abaixo, podemos prestar atenção na apreensão tardia do adoecimento do seu 

coração.  
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Minha pressão já era alta, eu já estava morrendo e nem ligava. Não 
aceitava isso: as pessoas me diziam: cara, tú ta suando, mas eu 
achava que era da bebida.  Na primeira vez que fiquei mal mesmo, 
cheguei em casa da farra e disseram que eu tava com a boca torta, 
enrolando a língua mas eu nem dei bola: era a cachaça. Mas depois 
eu vi que tava ficando pior e fui para o hospital. Lá tive um AVC  e foi 
aí que tudo começou. Mas mesmo assim, como me colocaram um 
Adalat em baixo da língua e eu logo fiquei bem, achei que podia 
fazer isso sempre. Depois que melhorei perguntei o que tinham me 
dado naquela hora e me disseram o nome desse remédio, aí fiquei 
tomando direto. Ia para a farra, tome Adalat: foi auto-medicação que 
me lascou. Meu coração e minha pressão já não estavam bem e eu 
fui me auto medicando aí que fiquei com o coração crescido. (J.)

  
O comportamento de J. ilustra bem certa negligência com a saúde 

facilmente encontrada ou conhecida socialmente. Os sinais de alerta, como a 

pressão alta preexistente, não foi o suficiente para uma mudança de conduta ou a 

possibilidade de adotar os procedimentos médicos estabelecidos para a monitoração 

de pacientes com pressão alta. Outro aspecto importante no caso de J. foi o uso de 

medicamento que, segundo a crença dele, seria um paliativo cujo uso poderia se 

estender indefinidamente. Como o mesmo afirma, é provável que, não fosse a 

automedicação, o transplante não teria sido necessário.  

O desconhecimento dos limites do próprio corpo, bem como a 

subestimação da sua capacidade de auto-regulação é uma parte da vida humana 

que ainda não foi totalmente assimilada como uma preocupação que se deve ter 

constantemente. Ou seja, dada a condição de estar no mundo no meio de outros 

objetos físicos, tangíveis, os perigos externos são mais representativos para as 

pessoas. Ignoram-se ou negligenciam-se os perigos internos que também podem 

fazer o indivíduo sofrer. O desconhecimento dos mecanismos autônomos do próprio 

corpo ajuda a entender que há uma parcela das pessoas que nutrem um sentimento 

de esperança que o corpo sempre pode se recuperar e sanar os seus problemas 

internos sem maiores intervenções médicas.  

Se observarmos bem o que significa para um certo perfil de paciente, e 

para o caso dos transplantados enumerados aqui, o adiamento contínuo da consulta 

médica também expressa um sentimento de liberdade e independência que o 

indivíduo experimenta. A sensação de estar no mundo cria a idéia de que as 

condições físicas não devem ser uma preocupação constante, exceto para aqueles 

que vivem do desempenho físico, como atletas, por exemplo. Fora esses 
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profissionais, as pessoas comuns não têm o costume da monitoração de sua 

condição física, com exceção de pessoas com doenças crônicas. 

Se alguém sente uma dor em alguma parte do seu corpo, e essa dor não 

passa espontaneamente, é normal se esperar que esse indivíduo procure ajuda 

médica. Porém, o interessante é que o mesmo risco não se percebe e se valoriza no 

caso de pressão alta. Mas a “pressão alta” não é como um ferimento atingido por 

uma infecção visível; não tem a mesma representatividade e demanda de cuidados 

como um sangramento visível no corpo.  

Os sinais de alerta do corpo são apenas reconhecidos como graves 

quando um mal mais imediato, que cause dor ou perda das capacidades, se instala. 

O juízo que se faz de si é compatível com o que costumeiramente se conhece sobre 

o senso de invulnerabilidade. Por se tratar de uma enfermidade invisível, 

diferentemente de um ferimento destacado no corpo, não se espera de si mesmo 

que alguma coisa oculta irrompa e transforme o que se acreditava ser o seu estado 

de saúde corporal.   

Uma “busca de saúde e bem-estar” dificilmente soa compatível com 
“perderam o interesse pelo mundo exterior”. Os benefícios do 
exercício ou da dieta não são descobertas pessoais mas vêm da 
recepção por parte do leigo, do conhecimento perito, como ocorre no 
apelo da terapia ou da psiquiatria. Os regimes espirituais em questão 
podem ser um conjunto eclético, mas incluem religiões e cultos de 
várias partes do mundo.(GIDDENS, 2002, p. 125) 

A fala de J.  é reveladora:  

Eu sempre fui assim, levo tudo na sacanagem, dizem que sou fortão, 
por isso não dava atenção ao que estava sentindo, e foi isso que me 
lascou. Só parei mesmo, com tudo, quando senti que tava 
morrendo!” (J.) (...) Nunca tive medo, sempre levava na brincadeira, 
todo mundo ria de mim, sempre tinha uma piada para soltar.(J.) 

A postura bem-humorada de J. diante dos seus problemas de saúde 

também é um elemento constituinte de sua atitude geral de despreocupação, como 

mecanismo de defesa contra uma informação que do contrário poderia criar um 

temor que destruiria sua zona de conforto. As piadas, costureiramente, servem para 

aplacar uma situação angustiante ou penosa, retirando-lhe a gravidade.  J., no 
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entanto, se valeu disso para também negar que alguma coisa estava errada com o 

seu coração. 

 Alguma coisa de que se faz piada perde sua importância e urgência. 

Como estratégia de sobrevivência, para melhor encarar uma situação adversa, 

socialmente há certos tipos de comédia que funcionam como forma de purgação. Há 

mesmo regiões do Brasil identificadas como produtoras de comediantes. No caso 

individual de J., é possível dizer que o uso de Adalat e o recurso às piadas foram a 

forma de amenizar para si a sua situação de saúde, ao manter intactas  suas rotinas, 

o que certamente agravou seu quadro. “Num meio predominantemente secular, há 

várias formas de tentar transmutar o risco em fortuna providencial, mas elas 

permanecem superstições desanimadas ao invés de apoios psicológicos realmente 

eficazes”, Giddens (1991). 

Apesar desta observação de Giddens, os pacientes recorrem 

“instintivamente” ao sagrado em situações de emergência. Porém, o sucesso do 

transplante depende dos avanços científicos da modernidade. 

A pergunta inevitável (por que comigo?) e a recusa instantânea de 

tratamento mostra de que modo as pessoas criam suas auto-imagens. A ilusão de 

que tudo está sob controle, que nenhum mal mais grave possa surgir é indicativo da 

incapacidade de acompanhamento do fluxo contínuo de mudanças, que ocorre no 

meio social ambiental e corporal. Imagina-se que nada pode acontecer sem aviso 

prévio; e o fato atestado pelo diagnóstico médico gera surpresa e um baque, já  que 

não houve esse “aviso prévio”. 

A resistência ao tratamento médico (e talvez, à própria imagem do 

médico) é bastante comum no caso dos homens – é uma forma de recuperar, 

ilusoriamente, o controle sobre seu corpo e sua vida. Historicamente, no Brasil, os 

homens tendem a pensar os seus corpos como invioláveis. Apenas na iminência de 

um problema mais grave é que há uma chance de relativizar sua onipotência 

imaginária a favor da intervenção médica – ajuda profissional. 

Para J.I. o diagnóstico inicialmente não lhe causou maiores preocupações 

e atitudes que pudessem modificar suas atividades cotidianas. Apenas quando o seu 

quadro geral de saúde, o que implica dizer, quando a fraqueza e as complicações 

advindas do problema cardíaco se tornaram insustentáveis, ele se deu conta da 

gravidade. Acreditamos que o perfil social de J.I., flagrantemente marcado pela 

precariedade social e simbólica, seja uma das razões de seu comportamento 
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pautado pelo aqui - agora. Ou seja, até o momento em que a dor está presente, mas 

há uma recuperação parcial das capacidades, não se estabelece a consciência clara 

de que o problema não tem resolução por si mesmo.  

O que o médico cardiologista diz subjetivamente é apenas um problema 

que mais cedo ou mais tarde se superará. Vê-se que os sistemas-perito, para certos 

tipos de habitus, não têm poder de resposta imediato. A autoridade médica é apenas 

levada a sério em seu diagnóstico e prognóstico quando o indivíduo perde suas 

capacidades físicas essenciais, quando, portanto, está bastante debilitado e incapaz 

de realizar as atividades mais corriqueiras.  

F.L., “quando me falaram do transplante eu neguei: não aceitava de jeito 

nenhum! Só pensava porque eu?”. 

É comum o questionamento sobre se haveria alguma “justiça” atemporal e 

sobrenatural sobre a humanidade. Se algo ocorre a alguém, principalmente algo 

negativo, deve haver um sentido superior sobre quais seriam as razões. 

Normalmente, o senso de invulnerabilidade, mais associado à 

adolescência, perdura por vários anos, e, como percebemos nos relatos, pode se 

estender até a idade adulta. Há muitas doenças silenciosas, tal como a doença 

cardíaca, que surpreende sempre devido também à ausência de uma postura 

preventiva. Males súbitos que tem o efeito de indignação perante um atentado 

pessoal injustificado.  

Vítimas de uma tragédia não-anunciada, já que não houve os alertas 

formais de um comportamento de risco, ou o esclarecimento de tendências 

genéticas favoráveis à doença cardíaca, a sensação de surpresa e questionamento 

sobre a “seleção” feita pelo destino é uma maneira social de construir ou negar uma 

culpabilidade sobre si mesmo. Ou seja, para os transplantados não há uma linha de 

continuidade que ligaria seus comportamentos (dieta, sedentarismo,etc.) à sua 

condição atual de doente cardíaco. Isso só aconteceria com alguma cultura herdada 

de famílias que tratam de questões de saúde como um bem posto em prioridade. 

Produto de uma relação não-monitorada com a própria saúde, a forma de 

reagir encontrada na fala mencionada acima reflete bem o que é uma regra de 

comportamento social válido para boa parte da população brasileira.  

A negligência perante doenças cardíacas não é algo apenas encontrado 

na população leiga. Jogadores de futebol, que sofrem ataques cardíacos durante 

partidas, demonstram que atletas são também possíveis vítimas, apesar de, 
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supostamente, contarem com uma equipe médica que avalia e habilita quem 

realmente pode continuar ou deve  interromper a carreira.  

Os riscos de um portador de doença cardíaca, para os profissionais e/ou 

dirigentes desses clubes, aparentam ser apenas uma doença corriqueira, passível 

de negligência inocente, sem maiores conseqüências. Se isso acontece com  atletas 

que vivem profissionalmente de seu desempenho físico, e que  estão também 

propensos à doenças cardíacas, o que dirão as pessoas comuns. 

“Só ouvia e pensava que era com os outros”, diz R. Esta visão da 

condição de pré-transplantado de R. se alinha com o senso de “intocabilidade” que é 

comum na experiência subjetiva. É apenas o que se vê na televisão, como uma 

informação remota que no máximo pode nos comover, mas sem outras 

conseqüências práticas. Receber o diagnóstico significou, segundo se pôde 

averiguar, uma reação inusitada: a crença de que o problema grave do coração não 

o atingiria possibilitou que questões psicológicas mais graves não interferissem 

negativamente no seu estado geral de saúde.  

Mesmo após uma parada cardíaca sempre cultivou a idéia de que nada 

de mais grave lhe aconteceria. Essa postura pode exemplificar o entendimento 

comum de que a crença anunciada na fala “só acontece com os outros”, pode 

amenizar os efeitos negativos que teriam um diagnóstico desfavorável, como o 

estresse e a ansiedade que acomete pessoas que recebem diagnósticos 

inesperados.  

Aparentemente, a reação de R. mostra, de certa forma, o lado 

clinicamente positivo que o não-reconhecimento do perigo da doença pode lhe 

trazer. Apesar de sabermos que a crença contida na frase “só acontece com os 

outros” é bastante problemática, já que supõe negligenciar as vantagens de uma 

postura preventiva e não curativa. Por outro lado, no instante que ocorreu a 

internação, R. superou bem sua condição de fragilidade, se comparado a outros 

pacientes. 
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5.7 RELIGIÃO E PROMESSAS RELIGIOSAS  

A discussão de Giddens sobre os sistemas-perito, e a queda da 

autoridade tradicional para resolver problemas de saúde, revela que os choques 

entre a confiança e a tradição significam que, ao que se pode supor a partir das falas 

dos transplantados, se recorre quase que instintivamente à religião, mas não se 

dispensa ajuda médica, tal como existe em sociedades tradicionais, que rejeitam a 

autoridade e prescrições da ciência médica moderna em nome de outros 

procedimentos tradicionais baseados na religião e na fé.  

O comportamento dos transplantados está mais inclinado a conciliar o que 

a princípio aparentaria contradição: ciência e tradições religiosas. Porém, a lógica do 

agente, a lógica do habitus, não corresponde aos procedimentos matemáticos e 

científicos. Quem passa por um problema grave procura se munir de todos os 

recursos que lhe estiver à disposição. Como estratégia (consciente ou inconsciente) 

para lidar com os infortúnios, o apelo ao divino possui o mérito de amenizar os 

traumas psicológicos oriundos dos diagnósticos médicos.  

A proposta do conceito de habitus é exatamente o conteúdo da ação e 

percepção que não precisa ser ponderado para que seja efetivo. Se os 

transplantados mencionam que buscaram meios religiosos para aplacar a angústia 

que sentiram quando do diagnóstico e da doença em si, podemos estabelecer uma 

relação clara entre o momento de gravidade e a reação automática que alguns dos 

transplantados tiveram. O recurso religioso se coaduna com uma certa expectativa 

coletiva que liga o uso da religião aos problemas pessoais, tais como amorosos, 

econômicos e também problemas de saúde.   

“Eu sei que fizeram muitas promessas para eu ficar boa. Paguei um ano 

de missa de Ação de Graças em Sta. Cruz, minha cidade. Todo mês eu ia. Fiquei 

mais agradecida a Deus, mais religiosa.” (F.L.) 

Para F. L., o recurso religioso foi uma forma socialmente consagrada de 

garantir a confiança íntima do sucesso de todo o procedimento médico-operatório.  

O fato de ser, segundo seu relato, mais religiosa está de acordo com os usos sociais 

que se ancoram na prática de dívidas com o divino, tais como promessas a serem 

pagas, como se fixou na tradição católica. Num momento de perigo a recuperação 

da tradição religiosa mais fundamental – aquela que lhe serve como referência – é 
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uma forma de recuperar a confiança perdida pelos sintomas no corpo e a 

radicalidade do tratamento anunciado pelo médico.  

Dada a condição humana, regida por perigos, incerteza, precariedades e 

a possibilidade constante de mazelas e rupturas, o amparo religioso sempre serviu 

de refúgio nos momentos de dificuldades. E um problema grave de saúde 

desencadeia as negociações com a divindade. O importante aqui é ressaltar que em 

momentos de crises pessoais, não apenas a religião, mas outros laços construídos 

socialmente podem se fortalecer, ou mesmo se desfazer.  

F.L. foi o paciente que recorreu à religiosidade, seja como auxílio no 

processo de cura, seja para agradecer após o sucesso do transplante. Além deste 

caso, não houve outros pacientes que manifestam comportamento semelhante. As 

falas das entrevistas apenas relatam um agradecimento mais genérico, bastante 

presente no cotidiano. “De religião nada mudou, mas sou grato a Deus pela 

oportunidade que me deu.” (E.S)  

Assim, o número reduzido de casos não permite fazer mais considerações 

sobre a relação entre o transplante de órgãos e a maior ou menor religiosidade após 

o transplante. Sabemos que os motivos humanos para se recorrer à religião são 

variados, além da questão puramente tradicional, ou seja, a religião como herança 

social. No entanto, a iniciativa individual de orações e promessas se manifesta mais 

flagrantemente quando se está passando por alguma dificuldade pessoal: física ou 

psíquica. Neste sentido, F.L. foi o único transplantado que levou mais longe o 

recurso religioso. Interessante observar que, o paciente com maior escolaridade foi 

quem mais expressou religiosidade. 

Conclusões semelhantes são encontradas em outros estudos que 

envolvem transplante de outros órgãos, como o fígado, corroborando que, em 

termos subjetivos culturais, o clamor à religião é bastante freqüente: 

A confiança que o potencial doador e o receptor, nos transplantes 
com doador vivo, possuem na equipe médica, não é suficiente para 
as garantias que necessitam diante do risco que se propuseram 
correr. Mesmo sabendo que a grande maioria dos transplantes já 
feitos obtivera êxito, a confiança na racionalidade técnica do 
procedimento médico, na competência da equipe, não é suficiente 
para tranqüilizar-los e garantir que tudo vai correr bem. O que se 
pode afirmar ainda sobre este ponto é que sempre que a vida está 
em jogo, a razão por si só não consegue dar ao doador e ao 
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receptor, todas as garantias de que eles necessitam. (RASIA, p.6, 
sem data) 

5.8 FIM DO SIMBOLISMO – O DESCARTE DO CORAÇÃO  

A simbologia que acompanha o coração pouco aparece nas falas dos 

sujeitos. “Meu marido quase me fez perder o coração, e a vida. Agora não agüento 

mais nada do que não gosto !! Fiquei muito mais exigente.” (L.F.) 

 “Se meu coração agüentou o que a mulher fez, do coração é que não 

morro mais !!!” (J.I.) 

“Depois do transplante, quando perguntei o que fizeram com meu 

coração, disseram que foi prá universidade, para estudo, mas que tinha um lado que 

ainda batia bem fraquinho, mas o outro já estava preto mole, como uma baba mole, 

feito fígado de boi.” (J.) 

A menção ao órgão físico e a relação de causalidade entre as emoções e 

o coração é feita quando os pacientes relatam que parceiros e cônjuges seriam a 

causa de sua cardiopatia, ou como o coração sofrendo e resistindo a abalos 

emocionais. No primeiro caso, poder-se-ia dizer que qualquer outra doença que o 

paciente tenha, ou possa ter tido, não é atribuía ao seu sofrimento com o  cônjuge, 

ou seja, o fato de ser o coração o foco da doença, na sua visão, não é meramente 

acidental. 

O descarte do próprio coração, nos casos estudados, não causou um 

maior interesse por parte dos entrevistados. Neste ponto, o órgão apenas significou 

a retirada de uma porção defeituosa do corpo. Isso demonstra que o coração doente 

não comporta maiores ligações emocionais como se supõe que o paciente teria  por 

alguma outra parte do corpo perdido. 

Sob esta perspectiva, o coração doente, como um lugar aonde se 

localizariam as emoções ou quaisquer outros tipos de profundas aspirações 

subjetivas, não aparece.  Diferentemente de perder um membro externo, o coração 

não ocasionou, portanto, interesse de saber o destino do órgão. Assim, a ausência 

de valor para o próprio possuidor pelo coração revela que o simbolismo desaparece, 

não sendo algo que cause preocupação para as pessoas.  



77

“Dessa vez colocaram marca-passo para eu agüentar e falaram do 

transplante. Eu achei foi bom, porque aí eu ia ficar bom, com coração de jovem, 

novinho.” (J.) 

Há um indício de pensamento mágico ou imaginar que as características 

pessoais do doador – o fato de ser mais jovem – poderiam ser transferidas no 

transplante. Não há afirmações sobre isso ainda, apesar de algumas hipóteses já em 

estudo, embora o transplante por si só pressupor que, como o órgão funcional, é 

superior ao que o receptor tinha. 

Houve, portanto, ausência de relatos sobre o que significa passar a portar 

um coração de um doador morto. Devido, provavelmente, a origem e formação 

social dos pacientes, não desenvolveram uma elaboração sobre a necessidade 

factual de que alguém obrigatoriamente teve que morrer, por causas diversas, para 

que eles – os transplantados – pudessem permanecer vivos.   

5.9 ABALO E QUEBRA DOS LAÇOS FAMILIARES MATRIMONIAIS 

Um problema grave de saúde traz contratempos para toda a família e/ou 

suas relações mais estreitas. Dependendo do grau de compreensão e suporte 

doméstico, o enfrentamento da doença trará um desfecho mais favorável aos 

transplantados, já que as condições psicológicas, é sabido, influenciam bastante na 

recuperação do paciente.  

Em decorrência deste processo, os pesquisados referem que sentiram-se 

em desvantagem social, vivenciando um processo gradual de degradação em nível 

emocional, social e econômico, e concomitantemente, expostos a uma crescente 

necessidade de cuidados e de suporte social para o desenvolvimento das funções 

elementares da vida diária, tendo que conviver com a insegurança do momento 

seguinte, já que estão sujeitos a uma situação ameaçadora o tempo todo. 

 “Eu não falava com ninguém, era muito fechado: tinham até medo de 

mim. Sempre fui sério e calado, até com a mulher e a filha.” (R.)  

A estrutura familiar, embora presente na maioria dos casos, se torna 

vulnerável também, podendo, todo esse processo, facilitar e emergência de conflitos 

e rupturas nas relações próximas (marital, fraternal, filial).  
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“Logo que eu adoeci ela (a esposa) me deixou, não sei como não 
morri: passei um ano sentado, dia e noite, nessa cadeira, sem poder 
dormir, sozinho. A coisa mais difícil é não dormir, passava semanas 
e semanas sentado sem dormir. Fiquei um ano inteirinho, doente, 
sozinho, nessa cadeira aí, teve vizinho que me encontrou aqui 
desmaiado no chão. Até pra subir um batente precisava de ajuda.” (J. 
I.) 

O caso extremo de J. I. marcado pelo rejeição da esposa, levando as 

filhas com ela, se configurou em um abandono e falta de cuidados, aumentando a 

necessidade de mecanismo de compensação para procedimentos básicos como 

alimentação e socorro, além da apoio em nível emocional de amigos e vizinhos. 

Nem sempre é possível minimizar os riscos de institucionalização e 

hospitalização já que muitas vezes essa estrutura familiar é deficiente para cumprir o 

papel de cuidadora, quando o quadro vai se agravando e há perda de autonomia. 

Conviver e continuar levando a vida, cuidando dos filhos, da casa, das contas, do dia 

a dia e presenciar a dependência e as incertezas do companheiro (a) contribui para 

uma situação de estresse familiar. “Em um ano fui internado 16 vezes, parei de 

trabalhar e vivia dependendo do trabalho da mulher.” (R.) 

Quando é possível contar com  uma estrutura familiar que dê “suporte” em 

tempo integral, no pós cirúrgico, a vivência de reabilitação e readaptação é 

minimizada, apesar dos riscos que perduram por algum tempo. “A pessoa mais 

importante em todos os momentos foi minha mãe: desde o começo, até muito tempo 

depois da cirurgia ela é que cuidava de mim. Quando saí do hospital fui para a casa 

dela e foi difícil voltar para minha casa: faltava coragem, sei lá ! Precisava de que 

fizessem tudo para mim, até comida na boca me davam.” (F. L.) 

Esse suporte social (círculo de amigos, vizinhos, familiares, entidades 

religiosas, comunidade local), no qual cada um ocupa uma posição relacional 

diversa, se constitui um mecanismo importante no processo de ajuda durante todo o 

período de adoecimento e recuperação. Aceitar e se adaptar às transformações que 

uma situação limite impõe é um desafio que vai desde as mudanças de posição no 

sistema familiar e econômico, até as mudanças espaciais, como as constantes 

internações ou a remoção para casa de familiar mais próximo, ou com maiores 

facilidades de acesso e cuidado, rompendo com uma realidade que se apresentava 

conhecida, rotineira e estabelecida, dentro da realidade de cada um. 
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“Dou graças a Deus pela equipe que me acompanhava no hospital: eram 

uma segunda família. Eram eles que cuidavam de mim, davam força, carinho, 

atenção e coragem.” (L.F.) 

“Se eu precisar de um caminhão de gente pra me ajudar, eu sei que 

aparece: vizinhos, amigos, pessoas da rua, do bairro.” (J.I.) 

“Não adianta, uns dizem que continuam a ser homem ou mulher, mesmo 

quando estão doentes, mas eu duvido !!! A gente deixa essas coisas do casamento, 

tudo pra lá.” (L.F.) 

A condição de doente grave já é o bastante para provocar uma 

fragilização psicológica. A quebra de laços afetivos, principalmente do cônjuge, é um 

risco provável quando ocorre a perda das capacidades físicas essenciais. Além da 

própria doença que desmantela a disposição física, há ainda a possibilidade de seu 

estado de saúde ser agravado pelo conflito com o cônjuge, e até mesmo o 

abandono dele. O caso dramático de J.I. ilustra como a doença funcionou como o 

estopim para o fim de seu relacionamento.   

Dos transplantados pesquisados, J.I. foi aquele que mais sofreu com o 

abandono da família, expressando isso em parte de sua fala. Um dos pacientes com 

mais condições desfavoráveis e que mais encontrou dificuldades devido ao 

abandono do cônjuge: “Se eu não morri de raiva nesse período todo, antes, durante 

e depois da cirurgia, não vou morrer do coração. Fiquei um ano doente sozinho 

nessa casa. Ela foi embora e levou tudo, e minhas filhas: já tinha outro.” (J.I.) 

Ao que tudo indica, J.I. é oriundo de um estrato social marcado pelos 

papéis sociais mais identificados como “pré-modernos”, em que homens e mulheres 

assumem e representam entre si as obrigações que se esperam ter. É provável que, 

neste caso, de forma mais destacada a figura do homem provedor tenha sido 

seriamente abalada. Tendo diminuído as condições de ganhos econômicos e se 

tornado, naquele momento de fragilização física, mais um motivo de cuidados do 

que um fator de segurança e proteção para a companheira.  

É inteligível julgar que alguns arranjos familiares se mantêm devido ao 

que é implicitamente definido como o padrão de casal em que ao homem cabe trazer 

o sustento. Do “pragmatismo” do cônjuge de J.I., deduz-se que o casal só se 

sustentou até o ponto em que o homem pudesse garantir o sustento, sendo, 

portanto, derivado do papel masculino de protetor e provedor. 
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A mágoa relatada na entrevista é o efeito da perda do status que a 

doença promoveu para a companheira, que não mais teria razões, ao que se deduz 

por sua atitude, para continuar numa relação em que suas aspirações e expectativas 

não mais se realizariam. Essa relação pode ser encontrada em certos arranjos 

sociais.  Para o caso em questão, a doença deflagrou o que realmente era a base de 

sustentação da relação.  

Como se pode notar nas outras relações, este não é o caso único, mas 

chama a atenção para o fato de expor mais explicitamente sua revolta. Apesar de 

nos referirmos à similitude com a sociedade tradicional – há outro elemento que 

mostra o que há de moderno no casal: a facilidade e diligência que a mulher teve em 

substituir o seu marido, tão logo percebeu que este não mais poderia lhe oferecer o 

que a sua representação antiga significava. 

De fato, as privações vividas pelas pessoas doentes, e exemplificada por 

J.I., corrobora com Guerra (2000), que percebe os fatores de risco referentes ao 

cuidador familiar do paciente em fila de transplante, apontando para questões como: 

obrigatoriedade de assumir o papel de cuidador do cônjuge; abstinência sexual; 

incapacidade de enfrentamento de privações econômicas e/ou inversão do papel de 

provedor. 

Como qualquer outra relação social, para a vida conjugal acontecer é 

necessária a disposição física (e mental) para se dedicar ao outro. Uma quebra 

radical da capacidade de responder às expectativas trará, de forma temporária ou 

definitiva, alguma alteração na qualidade da relação. Sobre os sentimentos que 

invadem as pessoas em relação ao cônjuge F.L conclui: “Não adianta, uns dizem 

que continuam a ser homem ou mulher, mesmo quando estão doentes, mas eu 

duvido! A gente deixa essas coisas do casamento, tudo pra lá.” (L.F.) 

A perda de certos papéis sociais, notadamente nas suas relações mais 

estreitas, significou um duro golpe, além daquele representado pela doença em si. 

Observa-se que quando um mal se instala no ambiente doméstico o conjunto de 

suas relações são alteradas. Até o momento em que o parceiro não apresenta 

problemas graves de saúde, o grau de tolerância diminui à medida que o grau de 

satisfação da outra parte cai.  

Além da quebra matrimonial de J.I., já citado acima, outros dois 

transplantados também já estavam separados após do término do transplante. Após 

o transplante R.B. se separou da esposa, convivendo com a filha de quem recebeu 
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maior suporte emocional. J. também se separou após o transplante. Assim, dos 

cincos transplantados, apenas F.L. e E.S. continuaram casados após todo o 

processo que vai da internação e pós-transplante.  

5.10 MUDANÇA DE CORAÇÃO, MUDANÇA DE HABITUS? 

Quais foram as maiores mudanças individuais derivadas da experiência 

do transplante? Nesta seção, veremos o que de fato os transplantados relatam como 

uma transformação no seu comportamento após recebem o diagnóstico médico e o 

transplante cardíaco.    

Para os estudiosos da sociologia que fazem uso do conceito de habitus, 

Bourdieu faz a seguinte advertência para nos lembrar sobre uma constância e freios 

existentes na estrutura fisiológica e social do indivíduo. 

O habitus não é necessariamente adaptado e nem necessariamente 
coerente. Possui seus graus de integração – que correspondem, 
sobretudo, a graus de “cristalização” do estatuto ocupado. Observa-
se, então, habitus dilacerados, entregues à contradição e à divisão 
contra si, geradora de sofrimentos, parecem corresponder a posições 
contraditórias, tendentes a exercer sobre seus ocupantes “duplas 
constrições” estruturais. Ademais, mesmo que as disposições 
possam se depauperar ou se enfraquecer por uma espécie de 
“usura” ligada à ausência de atualização (correlato, sobretudo por 
uma mudança posição e de condição social) ou pelo efeito de uma 
tomada de consciência associada a um trabalho de transformação 
(como a correção dos sotaques, das maneiras etc.), existe uma 
inércia (ou uma hysteresis) dos habitus cuja tendência espontânea 
(inscrita na biologia) consiste em perpetuar estruturas 
correspondentes às suas condições de produção. (BOURDIEU, 
2001, p.196) 

Ou seja, Bourdieu compreende que há uma tendência à acomodação 

oriunda não só das características individuais, mas também do meio social no qual o 

indivíduo foi produzido. A hipótese do presente trabalho, que procura encontrar 

numa situação de crise pessoal a possibilidade de uma “revisão”, por parte do 

indivíduo sobre escolhas – nem sempre conscientes, como nos alerta Bourdieu – e a 

adoção de novos valores, rotinas e percepções. 
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A alteração imediata, sentida por grande parte dos transplantados, foi 

mesmo a pressão psicológica provocada pelas internações e o prognóstico do 

transplante anunciado pela equipe médica.  

Após todo processo de diagnóstico e transplante, F.L. sofreu um abalo 

emocional muito forte. A depressão, ao que se pode julgar, lhe afetou 

profundamente, transformando seu perfil social. Se na condição de professora o 

contato com o público, aglomeração de pessoas nunca lhe tinha causado maiores 

ansiedades, após o transplante se tornou mais retraída, não mais suportando visitas 

e o ambiente de trabalho. 

 O temor de realizar maiores atividades físicas e a restrição de atividades 

em geral (não varre mais a casa, não move uma mesa, nem levanta objetos que 

exijam algum esforço), mostra que o trauma da doença e de todo o processo de 

transplante modificaram de forma duradoura a forma de se relacionar com as 

pessoas. A impaciência e irritação relatados, ao contato com visitas, lugares e o 

trabalho, no caso de F.L., reforçam a hipótese de que algumas pessoas perdem 

algumas de suas características psicológicas após passarem por transtornos mais 

sérios.  

Como houve transformação de velhas rotinas com as pessoas e situações 

sociais, a doença e o transplante geraram um efeito negativo nas disposições 

interpessoais, tal como a baixa tolerância para aqueles momentos de interação, 

aonde o dispêndio de energia, pode ser encarado normalmente no cotidiano, como 

“ter paciência”’ e “generosidade” nas interações. Se situações coletivas podem 

causar a união das pessoas, o caso do adoecimento individual, estudado neste 

trabalho, é ainda ambivalente. Os casos individuais ilustram que as tragédias 

coletivas podem ser fator de maior integração e solidariedade. Porém, quando a 

tragédia atinge uma pessoa particular, e indiretamente seus entes imediatos, o 

resultado pode ser variado. 

Para F.L., a maior mudança nas suas disposições foi que não adia mais o 

cumprimento de seus desejos e inclinações: “As pessoas que convivem comigo 

dizem que estou muito abusada, chata, mais complicada. Eu já era, agora então, 

quando quero alguma coisa tem que ser imediatamente. Hoje cada dia é um dia, não 

posso esperar.” (F.L.) O senso de urgência no atendimento de suas necessidades 

indica que a barganha com o tempo se modificou. Dos pacientes transplantados, F. 
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L. é a mais tensa. Após o transplante sua tolerância a ambientes e pessoas diminuiu 

bastante. 

Outro elemento disposicional foi o temor constante que sente ao menor 

sinal de alterações no seu corpo: “Uma enfermeira uma vez me disse: se olhe no 

espelho todos os dias, nua. Qualquer mudança, manchinha, qualquer coisa que 

você notar, já corre para o médico. A gente sempre está com medo, vive em 

suspense que alguma coisa pode aparecer.” (F. L.) 

Apesar disso, é a única mulher entre os transplantados e a  que 

realmente se engajou numa atividade que não teria iniciado se não fosse o 

transplante. Atualmente se ocupa na formatação da Associação dos Transplantados 

Cardíacos, apesar de sua iniciativa não ter ainda encontrado condições favoráveis 

para a plena realização, devido a problemas políticos e burocráticos 

Certas atitudes filantrópicas surgem quando algo grave ameaça a 

integridade física, psicológica e social de alguém. Em situação de modernidade, 

quando o individualismo se acerba, a atenção aos problemas alheios se torna cada 

vez mais rara. O caso de F.L. é exemplar do que pode acontecer se as condições 

ideais são atingidas para que alguma rotina adicional passe a ocupar 

sistematicamente o cotidiano. É certo que a condição de aposentado também é fator 

contribuinte, já que a delegação de muitas iniciativas só se dá quando a 

disponibilidade de tempo desencadeia o hábito de assumir compromissos extras. 

Há relatos de outros transplantados que contrastam com este caso. A 

oportunidade de maior tempo de vida, devido ao novo coração, não gerou algum tipo 

de foco mental capaz de eliminar os antigos hábitos e impor um compromisso 

positivo com suas relações pessoais e sociais. Isso é o que nos revela J., que 

entrevista nos disse: “Não mudei praticamente nada da minha vida depois do 

transplante. O Dr. sempre que me vê diz: taí o homem que desafia a medicina! Me 

diz: se cuida.....” (J.) 

J. é considerado pelos médicos como um desafio da medicina. Apesar de 

ter como uma das causas do agravamento de sua doença o consumo de bebidas 

alcoólicas e abuso de medicamentos, seu comportamento posterior ao transplante 

não se altera substancialmente. Aliás, continua consumindo comidas que são 

tradicionalmente proibidas para pessoas com problemas cardiovasculares.  

Em resposta ao questionamento sobre sua dieta bastante calórica, diz J. 

que os alimentos prescritos pelo médico não contêm propriedades energéticas para 
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o seu paladar e necessidades diárias. Há um discurso antigo que iguala nutrição à 

prática de consumo de dietas altamente calóricas. O caso de J. se assemelha ao 

discurso do perfil antigo de masculinidade imbatível, que resiste a todas as 

intempéries físicas e ambientais, que segue um modelo de dieta que exclui a 

possibilidade de formas alternativas do discurso médico oficial.  

De fato, a capacidade individual de suportar agressões de todas as 

ordens varia. Apenas uma pesquisa de grande amplitude poderia indicar quais são 

os fatores genéticos a ambientais que co-determinam a resistência e/ou tolerância a 

dietas que, para muitos companheiros de jornada de J., seria insuportável. Porém, o 

consumidor desses pratos não é alguém que goza plenamente de saúde, mas 

alguém que foi submetido a um transplante cardíaco; já adoeceu gravemente do 

coração. Para além dessas considerações médicas e nutricionais, o importante aqui 

é ressaltar a não adesão ao discurso médico oficial. Neste caso, prevalecem as 

disposições dietéticas habituais como forma de J.se sentir satisfeito em termos 

alimentares.  

Quando especialistas em nutrição concedem entrevistas nos meios de 

comunicação, o jargão mais ouvido é a já conhecida “reeducação alimentar”. Isso 

significa uma transformação profunda na forma de se relacionar com os alimentos. 

Pessoas que precisam substituir alimentos por razões médicas, ou mesmo por 

razões estéticas, precisam ser lembradas continuamente de que não podem 

fraquejar diante de muitas tentações alimentares. Tarefa normalmente difícil para 

muitas pessoas, cumprir fielmente as prescrições nutricionais, no entanto, poderia 

ser um fator preponderante, no caso de pessoas que passaram por uma experiência 

decisiva.  

Quando o vínculo íntimo com o mundo está se quebrando, as pessoas 

repensam determinadas práticas e valores. O caso de J. ilustra a tendência 

apontada por Bourdieu de velhos hábitos que estão tão arraigados, constituindo 

mesmo a relação natural de alguém com o conjunto de suas relações mundanas, já 

que não encontramos nenhuma revisão mais intensa. Assim, J. é um desses tipos 

sociais que não está disposto a pagar pelo processo de reaprendizado que sua nova 

condição, segundo os especialistas desta área, exige.   

Para outros transplantados o fato de ter uma ameaça severa contra sua 

saúde não trouxe conseqüências, que podemos chamar de práticas. O sentimento 

íntimo de melhora só pode ser atestado pela descrição dos estados subjetivos do 
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transplantado: “Agora sou outra pessoa, se torna outra pessoa, outra vida, você não 

espera, hoje tô vivendo graças a Deus, hoje agradeço e me sinto muito feliz todo 

dia.” (J. I.) 

Além do relato de agradecimento por estar vivo, não foi detectado se a 

experiência poderia ter se constituído em alguma revelação mais profunda sobre si 

mesmo ou sobre a existência. No restante de suas relações não houve, em 

entrevista, a possibilidade de averiguar mais detalhes sobre se a iminência da morte 

provocou alguma iniciativa que rompesse com a estrutura de suas relações 

familiares. O momento da entrevista também revela a dificuldade de extrair 

informações que, provavelmente, esse público não formulou nem para si mesmo de 

uma forma mais sofisticada sobre toda a experiência do transplante.  

Algumas coisas aconteceram para R. B. Segundo sua filha, a capacidade 

de interagir com as pessoas melhorou muito, já que ele tinha um comportamento 

fechado, não se expondo nem às pessoas mais próximas. Neste caso, a experiência 

lhe trouxe a afabilidade para com os outros. A fragilização que sentiu após o 

diagnóstico e a notícia da necessidade de transplante amenizou seu comportamento 

anti-social, relatado por ele: “as pessoas tinham medo de mim”. Nota-se que a 

disposição que criou após o transplante de R. B. foi bem diferente da de F.L. A maior 

empatia que surgiu após a experiência do transplante pode ser interpretada como 

uma relativização da postura defensiva que geralmente se atribui a pessoas com 

perfil agressivo.  

O senso de vulnerabilidade vivenciado pelos meses que separam o 

diagnóstico, do transplante, modificou essa postura. Possivelmente, é na condição 

de necessidade médica, e apoio emocional, que se percebe a dependência material 

e psicológica para com as pessoas mais próximas. Repensar a qualidade das 

relações pessoais é sintomático desses processos de ruptura. Mas isso não quer 

dizer necessariamente que a afabilidade seja o traço predominante de quem passa 

pelo mesmo processo de fragilidade física. Se a afabilidade é um fator de construção 

das relações sociais, então, como re-significação (consciente ou inconsciente) da 

forma de interagir com as pessoas, a experiência do transplante modificou as 

disposições interpessoais de R. B.       

Além disso, R. B. adquiriu um novo hobby, que tem motivações derivadas 

do seu processo de adoecimento, e posterior transplante: ler e estudar a bíblia. O 

hobby que contraiu não é algo que se lance a alguma coisa extra-ordinária. O 
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recurso de ler o livro religioso está de acordo com o legado cultural encontrado numa 

sociedade de tradição cristã. Na tradição sociológica um dos usos mais comuns da 

religião se dirige à manutenção da saúde e recuperação de doenças. 

Criar novas alternativas de trabalho após a aposentadoria é uma 

preocupação bastante recente, já que após a modernidade surge esse diferencial: 

antigamente as pessoas morriam antes dos 60 anos, o que nos mostra que a 

terceira idade é, em massa, é um fenômeno recente. Atualmente, não só como 

ocupação e distração, para quem já cumpriu o período de trabalho estabelecido 

pelas leis, há uma necessidade financeira para muitas pessoas. Mas nem todas as 

pessoas que possuem a necessidade de complementar o seu orçamento que 

efetivamente criarão essas alternativas. Algumas características pessoais são 

necessárias. Uma vez que E. S. retomou um negócio próprio, vê-se que ele reuniu 

as principais características que o habilitaram a se tornar um empreendedor.  

Depois de se aposentar na profissão de cobrador de ônibus se dedicou 

integralmente a administrar seu bar, que até então era uma alternativa secundária 

para completar a renda familiar. Justifica tal empreendimento alegando que ninguém 

o contrataria na sua atual condição de transplantado. Um detalhe: credita sua 

dedicação exclusiva ao ambiente de trabalho porque acredita que esse mesmo 

ambiente não é adequado para sua mulher e filho adolescente. Por isso, somente 

ele trabalha no bar.  

E.S. também demonstrou uma atitude de seletividade e intolerância a 

coisas com que antes convivia.: “Eu mudei muito, coisas que antes eu não ligava e 

admitia, agora não admito mais. Fiquei mais intolerante.”(.E.S.) 

Este é um comportamento pós-transplante semelhante ao encontrado em 

F.L. aparentemente, para esses dois pacientes, a experiência de iminência da morte 

os fizerem restringir e se apartar de relações sociais desprovidas de importância. A 

aversão a multidões e “burburinhos” indica que a atenção voltada para si mesmo, e 

sua nova condição de transplantado, cria uma prioridade para si mesmo.  

A atenção e disposição não mais poderiam ser gastas com ambientes, 

atos e pessoas que distanciam o indivíduo de si mesmo. Um maior foco nas próprias 

demandas, e um maior resguardo quanto ao contato social, caracteriza a noção 

subjetiva de choque vivido, de que não há mais interesse em desprender energia 

psíquica em relações não são mais satisfatórias. 
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 O interessante nessa análise é que são dois casos (F.L. e E.S) em que 

houve maior mudança nas suas disposições habituais. A experiência normal no 

mundo social é uma experiência de imersão e perda de si, no turbilhão de impulsos 

recebidos pelo mundo, o que gera um automatismo encontrado na maioria dos 

comportamentos. Saber que algumas dessas relações foram suspensas, em virtude 

de todo o processo subjetivo vivido pelos transplantados, dá a idéia de que as 

pessoas se tornam mais fechadas ao contato com frivolidades. A verdade, pelo que 

se pôde observar em F.L. e E.S., foi que se desenvolveu um “senso de prioridade”. 

Qualquer mudança social ou individual significativa terá que romper, em alguma 

medida, com determinadas escolhas e rotinas feitas anteriormente.  

 Assim, sobre o tópico da possibilidade de detectar-se mudança nas 

disposições do habitus, entende-se que houve uma alteração na forma de F.L. e 

E.S. responderem aos seus compromissos sociais. A retração encontrada nos dois 

casos coincide com as mais significativas mudanças na atitude dos transplantados. 

Isso não quer dizer que necessariamente toda mudança nas estruturas do habitus

impliquem a adoção de um comportamento anti-social, ou algo do tipo.   

Lembremos que R.B., por outro lado, se tornou mais afável, ajudando nos 

afazeres domésticos e familiares, porém, apesar disso, se mantém distante e 

recluso, pouco interagindo socialmente. Quem realmente se lançou em projetos 

novos, embora aparentemente modestos, foi F.L. que apresentou também o 

comportamento de  “intolerância” e “chatice”.  

5.11 A PRECARIEDADE DO HABITUS DOS TRANSPLANTADOS  

Por se tratar, na maioria dos casos estudados, de pessoas sem maiores 

refinamentos estéticos, o que Bourdieu chama de “gosto”, vê-se que os resultados 

encontrados quanto ao que se valorizava, em termos de arte, entretenimento, 

valores etc. não foram muito relevantes, ao ponto de revelar algo significativo que 

apontasse algum pequena revolução simbólica. Aparentemente, essas revoluções 

em que há uma re-significação da trajetória de suas vidas são mais propensas a 

acontecer em pessoas com uma escolaridade mais alta. Isso não pode ser 
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generalizado, mas, para os casos estudados, aqueles que tiraram alguma lição de 

vida dessa experiência são aquelas que têm maior escolaridade.  

R.B. apresenta uma apatia tanto no que diz respeito ao recebimento do 

diagnóstico quanto após o transplante. Partindo do pressuposto de que “isso só 

acontece com os outros”, a forma de reagir ao problema de saúde é, aparentemente, 

bastante tranqüila. Essa convicção teve um peso tão significativo, que os transtornos 

psicológicos – encontrados em outros casos – não se manifestaram em R.B. nos 

levando a concluir que o que poderia ser interpretado apenas como uma reação 

narcisista, serviu como uma proteção contra a depressão que normalmente atingiria 

pessoas com problemas graves de saúde. Apesar disso, a apatia é o traço mais 

marcante de R.B.  

J.I., o transplantado com condição social mais precária, além do já 

mencionado agradecimento que prestou à divindade, e à equipe médica, não 

apresentou uma quebra nas suas escolhas estéticas e sociais. A precariedade do 

seu habitus não lhe possibilitou maiores elaborações que fossem flagrantes o 

suficiente para identificarmos um potencial de mudança na sua maneira de ver o 

mundo.  

A simplicidade de suas disposições e a escassez dos recursos materiais e 

simbólicos não lhe dotou de condições que diferisse da situação de alguém que 

apenas se recuperou de uma doença grave. Ou seja, “estar entre a vida e morte” 

não lhe trouxe alguma intuição forte o suficiente a ponto de modificar suas rotinas ou 

mesmo acrescentar ou desenvolver uma atividade que pudesse lhe trazer novas 

formas de relacionamento com o mundo social. 

Isso não quer dizer que a cada nova experiência de ameaça causada por 

alguma doença as pessoas tivessem que tirar lições delas. O nosso interesse é 

saber se os indivíduos transplantados, que são produto do avanço tecnológico, 

teriam algum tipo de mudança significativa em suas disposições.  

Ao que tudo indica a excepcionalidade de pessoas com mudanças 

drásticas de vida, tal como são relatados nos casos de “conversão religiosa” não é o 

mais comum para os casos encontrados em pessoas que passaram por dificuldades 

de saúde. Mudanças de disposições pessoais podem ocorrer em várias 

circunstâncias sociais. Identificá-las é, por sinal, a ambição de muitos cientistas 

sociais.  
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Além de nos ajudar a pensar de que forma as estruturas simbólicas do 

mundo social se integram à esfera individual, o conceito de habitus parte do 

pressuposto de que não podemos esperar que a forma de ser, socialmente erigida, 

seja bastante maleável, tal como pretendem certos os legisladores sociais.  

Com exceção de F.L., os demais transplantados possuem um nível de 

escolaridade precário que, tendencialmente, limita as opções que essas pessoas 

têm, tanto no âmbito das relações de trabalho, quanto no que toca o perfil de suas 

relações pessoais. Novas atitudes, novas atividades que possam significar uma 

maneira diferenciada de se apropriar do tempo que o indivíduo recebeu com o 

transplante, é o que se esperava encontrar de pessoas que estiveram à beira da 

morte. Com o passar do tempo, as projeções individuais sobre como deveria ser o 

próprio futuro se estreitam. 

Algumas ambições adiadas, no entanto, podem ressurgir após um período 

de crise pessoal. Em períodos sociais revolucionários, essas mudanças se dão com 

a liberalidade do clima social mais amplo. As revoluções sociais favorecem essas 

mudanças individuais. Porém, além do ambiente social favorável, outras condições 

devem ser obedecidas: a herança de seu grupo social de referência. Esses 

esquemas sociais têm a propriedade de manter certa constância no que será o 

conjunto de suas opções – em várias áreas de sua vida – e também o tipo de 

pessoas com que se relacionará. O habitus, neste sentido, indica que devemos nos 

precaver sobre os pressupostos sociais que possibilitariam reviravoltas nas suas 

estruturas cognitivas. 

Os transplantados questionados estão enquadrados no perfil das pessoas 

que, aparentemente, não tinham grande preocupação com as transformações físicas 

naturais, que acontecerão a todas as pessoas que envelhecem. Mesmo nas 

pessoas que não foram transplantadas do coração, o perfil social de quem não 

atenta para as informações que circulam sobre os eventuais problemas cardíacos 

indica que a falta de cuidados, cujas informações circulam pelos meios de 

comunicação, como já mencionado, se concretiza numa ausência de planejamento e 

conhecimentos sobre si mesmo. Giddens menciona que a modernidade traria, para a 

esfera individual, a “política de vida”; uma apropriação do futuro, que seria uma 

tendência social cada vez mais crescente. Porém, isso não foi detectado nos casos 

estudados.  
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Assim, a ressurreição foi apenas no corpo, promovendo o prolongamento 

de suas vidas, com a exceção de F.L.. Percebemos, então, que não houve 

transformação no habitus a ponto de encontrarmos dentro deste público pessoas 

que se transformaram em ativistas políticos, artistas ou pessoas comprometidas com 

alguma causa que poderíamos considerar nobres.  

No entanto, a pretensão do trabalho não é analisar o planejamento de 

longo prazo praticado por algumas pessoas oriundas de determinadas esferas 

sociais. O que queremos saber é se um momento de crise, a doença cardíaca grave, 

que exige recursos tecnológicos modernos, e a morte do doador, acarretaria alguma 

mudança na forma de se relacionar com o mundo social.   

5.12 INCORPORAÇÃO DO DISCURSO MÉDICO 

Uma maneira de se adquirir novas habilidades, cognitivas e corporais é 

através do que Bourdieu chama de “campo”, que são os meios sociais que 

promovem invenções, que seriam impensáveis sem essas instâncias sociais, é o 

que normalmente encontraremos em certos usos e fazeres próprios de grupos e 

pessoas, tais como linguagem e práticas profissionais que se refletem no indivíduo. 

Os transplantados, ao adentrar no espaço dos hospitais e ao convívio 

com os médicos adquirem uma imensa gama de conhecimentos novos, como a 

capacidade de detectar sintomas, os efeitos de certos medicamentos e as rotinas 

hospitalares. Isso demonstra que uma parte dos conhecimentos encontrados na 

área médica é incorporada pelos pacientes, com maior ou menor intensidade. Se 

apropriar desses conhecimentos, antes completamente ignorados, garante uma 

percepção de sua situação diária, de uma compreensão mínima sobre o discurso 

médico, de um auto-conhecimento, quanto ao funcionamento de seu próprio corpo, e 

dos procedimentos que agora se tornam uma rotina. 

Outras áreas técnicas e científicas não são passíveis de incorporação de 

certos conhecimentos e procedimentos, tal como acontece na área médica. É 

perfeitamente possível alguém mandar consertar o seu carro sem necessariamente 

passar a procurar mais informação sobre mecânica de automóveis. Há uma 

infinidade de produtos consumidos diariamente e ninguém se pergunta quais são os 

elementos e fórmulas contidas neles. No caso da medicina, o mais impressionante é 
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que os procedimentos recomendados pelos médicos, em parte, só se tornam 

efetivos quando são incorporados pelo indivíduo que se compromete 

verdadeiramente.  

A mesma percepção desse fenômeno de apreensão da linguagem médica 

por parte dos pacientes também foi tema de Rasia:  

Como esses portadores de doenças crônicas graves sabem tanto 
sobre sua doença, seus exames e sua medicação? Como dominam 
no nível da linguagem um vocabulário que à princípio supõe um 
conhecimento médico, ao qual não se tem acesso tão facilmente, 
mesmo quando s é detentor de graus de escolaridade compatíveis 
com o do médico? (...) o que percebi nas horas em que ficava no 
ambulatório ouvindo e participando das conversas entre os 
transplantados foi o fato de que eles constituem uma rede de 
comunicação e de troca de informações na qual os médicos estão 
inseridos, e que a linguagem médica passa a ser compartilhada por 
todos. O nível de conhecimento que dominam chega na maioria das 
vezes ao detalhe.(RASIA, sem data).  

Apesar de alguns não reconhecerem a legitimidade médica ao ponto de 

alterarem as dietas alimentares, alguma consideração pelos princípios do 

transplante são necessariamente seguidos. O caso de pacientes reticentes a todo o 

receituário médico apenas indica que esses esquemas médicos não foram 

estritamente adotados. Por outro lado, se não foram totalmente incorporados, alguns 

procedimentos mínimos são respeitados, como o uso dos imunossupressores para 

evitar a rejeição. 

Podemos dizer que todos, em alguma medida, absorveram as prescrições 

dos imunossupressores, caso contrário, não resistiriam muito tempo. Mesmo J., que 

em nada, ou quase nada, modificou as suas rotinas diárias, teve que se 

comprometer com o uso dos imunossupressores. O risco de ter o coração rejeitado 

pelo corpo não é algo negociável, já que trata de perigo imediato e não-adiável.  

5.13 PÓS TRANSPLANTE - VÍNCULOS COM OS MÉDICOS 

A esperança que se renova após os primeiros dias do pós-cirúrgico traz 

consigo muitos medos e questionamentos. As novas possibilidades são vivenciadas 

ainda com desconfiança, apesar da alegria e gratidão que se expressam no contato 
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com os familiares e a equipe. “Ainda tenho medo até do vento: o povo diz que as 

doenças vêem com o vento. Tenho medo do vento, de doença..” (L.F.) 

 “Uma enfermeira uma vez me disse: se olhe no espelho todos os dias, 

nua. Qualquer mudança, manchinha, qualquer coisa que você notar, já corre para o 

médico. A gente sempre está com medo, vive em suspense que alguma coisa pode 

aparecer.” (L.F.) 

“As pessoas que convivem comigo dizem que estou muito abusada, 

chata, mais complicada. Eu já era, agora então, quando quero alguma coisa tem que 

ser imediatamente. Hoje cada dia é um dia, não posso esperar.” (L.F.) 

“Agora também não posso fazer muitos planos, abro o bar, começo a 

trabalhar e a vir gente e quando me olho no espelho e vejo a bolhinha, acabou: 

tenho que fechar e voltar para o hospital.” (E.S.) 

“Agora sou outra pessoa, se torna outra pessoa, outra vida, você não 

espera, hoje tô vivendo graças a Deus, hoje agradeço e me sinto muito feliz todo 

dia.” (J. I.) 

“Depois do transplante só leio a bíblia, faço o estudo das leituras. Fica 

tudo mais difícil, quase não saio, aqui é longe de tudo.” (R.) 

Não há como pensarmos no processo terapêutico do transplante sem 

pensar nas mudanças impostas no cotidiano dos pacientes que a ela se submetem. 

Sem falar da provável redefinição dos papéis desempenhados até então no contexto 

familiar. 

É fato que a doença modifica a vida cotidiana das pessoas com a 

inserção de rotinas rígidas para medicação, exames, visitas ao médico, internações, 

controle alimentar, restrições em geral. 

Sentindo-se grata pela equipe médica, F.L. hoje comemora a sua 

recuperação e sucesso do transplante anualmente. Um dos hábitos que adquiriu foi 

a comemoração de aniversário do transplante e dos médicos envolvidos na sua 

cirurgia. Vê-se que a relação é bastante diferente se pensarmos noutros 

profissionais dos quais todos nós dependemos.  

O drama humano construído durante todo o processo de diagnóstico, 

internação, operação e pós-operação não se assemelha às outras relações 

funcionais que encontramos na sociedade. Por isso, podemos dizer que para os 

pacientes é uma relação de gratidão que se prolonga, mesmo após o período de 

recuperação (a “alta”), uma vez que não se trata mais de uma simples prestação de 
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serviço, mas de uma posição diferencial que o médico ocupa no interior das 

necessidades subjetivas do paciente.  

Os relatos dão conta do reconhecimento do papel da intervenção médica 

como fundamental para que não tenham morrido em virtude do problema crônico do 

coração. É lícito também dizer que os pacientes analisados tomam os médicos, e a 

equipe, como membros de suas próprias famílias. Não são mais, portanto, pessoas 

que apenas fazem consertos domésticos ou atendem num caixa de supermercado. 

A implicação vital que esses profissionais da saúde tiveram nas suas recuperações 

modifica drasticamente a percepção da dependência que se teve desses mesmos 

profissionais.  

Qualquer análise de sociologia terá que descrever a rota de 

interdependência entre as pessoas, podendo ser bastante importante ou 

relativamente pequena em alguns casos, quando os vínculos não são tão 

significativos. Atribuir a recuperação aos médicos é uma interdependência que se 

mostra fundamental, e, por isso mesmo, não fortuita. Assim, as relações sociais se 

combinam de várias formas que não são previstas para quem olha de maneira 

discreta para o mundo social.   

Essa recuperação dos laços sociais não se dá de forma espontânea, 

necessitando de uma investigação e discriminação dessas conexões e rede de 

dependências mútuas. Essa distribuição e divisão de tarefas e necessidades é que 

culmina nos “sistemas-perito”. Porém, o papel diferencial que o médico tem na 

sociedade – em qualquer sociedade – torna isso presente de tal maneira que essa 

relação ganha uma dimensão afetiva inexistente na relação com outros profissionais. 

A fé que apóia a confiança leiga em sistemas  peritos envolve um 
bloqueio da ignorância da pessoa leiga quando posta diante de 
reivindicações de perícia; mas a compreensão das áreas de 
ignorância com que se deparam os próprios peritos, como 
praticantes individuais e em termos de campos totais de 
conhecimento, pode enfraquecer ou solapar esse fé da parte dos 
indivíduos leigos. Os peritos freqüentemente assumem riscos “a 
serviço” dos clientes leigos, embora escondam ou camuflem a 
verdadeira natureza desses riscos, ou mesmo o fato de existirem 
riscos, mais danoso que a descoberta por parte do leigo deste tipo de 
ocultamento é a circunstância em que a plena extensão de um 
determinado conjunto de perigos e dos riscos a eles associados não 
é percebida pelos peritos. Pois neste caso, o que está em questão 
não são apenas os limites do, ou os lapsos no conhecimento perito, 
mas uma inadequação que compromete a própria idéia de perícia. 
(GIDDENS, 1991, p.132). 
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Tal como mencionando por Giddens, os sistemas-perito na modernidade 

não têm mais como garantir uma homogeneidade entre seus próprios especialistas. 

Há uma fala comum que diz ser difícil encontrar um consenso entre os diagnósticos 

deles. O transplante do coração é uma situação em que a confiança no sistema-

perito alcança um alto grau. O fato de se criar um laço afetivo com os médicos 

possibilita que se perceba – parcialmente – os conhecimentos e habilidades que não 

se domina e até mesmo se desconhece, mas que são vitais. A gratidão pelos 

médicos, demonstrada pelos transplantados, dá a esses últimos uma visão pessoal 

do que significa perder o controle do próprio corpo e depositar todas as suas 

esperanças em alguém que só se conheceu por causa da doença cardíaca.    

As palavras de J. ilustram bem o sentimento e expectativas que se têm 

sobre os médicos: “Fazia de tudo até que começaram as internações, foram mais de 

18, até em coma eu fiquei. Só me lembro que disse para doutora que me atendeu: 

Dra. Não me deixa morrer, e apaguei.” 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve a intenção de analisar o aparecimento de um 

fenômeno médico e social bastante recente: a existência de pessoas que só tiveram 

suas vidas salvas porque o avanço tecnológico e social permitiu transformar o sonho 

de prolongamento de vidas num fato concreto e relativamente corriqueiro em alguns 

centros hospitalares: os transplantes.  

Pelo que pudemos concluir dos dados coletados, e pelas deduções e 

interpretações feitas, a experiência do adoecimento e posterior transplante gerou 

algumas mudanças na vida dos indivíduos pesquisados, porém não constatamos 

mudanças radicais, como era esperado tendo em vista a gravidade das situações e 

o risco iminente de sobrevivência ou morte. 

Um deles (J.), após a resistência inicial (relatada por praticamente todos), 

encarou todo o processo de forma bem serena, quase indiferente e até “levando na 

brincadeira” (sic), mostrando que, após sua recuperação, suas rotinas 

principalmente alimentares e outras não sofreram maiores transformações com 

relação o que sempre fez. 

O peso do simbolismo do coração, quando se trata de representá-lo como 

o centro das emoções, que era uma das suposições apresentadas na pesquisa,  não 

teve a repercussão esperada, não havendo referências significativas sobre o que ele 

representa na linguagem social. Obtivemos apenas duas citações com respeito a 

esse aspecto: L.F. quando diz que “o marido quase me fez perder o coração” e J.I. 

“se eu não morri com tanta raiva, do coração não morro mais”. 

Não houve menção mais expressiva ao fato de que alguém teve que 

morrer para que os pacientes pudessem sobreviver. Não foi encontrado nenhum tipo 

de dívida impagável, ao algo do tipo, que poderia circular no imaginário do 

transplantado. Embora um dos pacientes tenha relatado que se esquivou muito de 

uma abordagem solicitada pela família do doador, por temer que esses familiares 

fossem solicitar alguma compensação financeira, o que efetivamente não se 

configurou.  

Determinadas revoluções pessoais e sociais podem ocorrer, causadas por 

alguma insatisfação, ou crise pessoal que atingiu o indivíduo, e este passa a 
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priorizar as mudanças no sentido de sua vida. Algumas situações-limite, 

exemplificadas em livros ou enredos de filmes, se baseiam em histórias de vida de 

pessoas que tiveram esse tipo de experiência e que criaram ou estabeleceram 

ações diferenciadas, e algumas vezes excepcionais, a partir de então. Sendo estas 

situações um tanto raras, não é de admirar que se trate de conteúdo capaz de 

produzir interesse para um público maior.  

No caso do público alvo desta pesquisa, nenhuma ação neste sentido foi 

encontrada, se restringindo aos cuidados gerais solicitados pelos médicos. A 

exceção é F.L., que passou a se engajar na assistência a outras pessoas 

necessitadas, na condição de pré e pós-transplante cardíaco, inclusive se 

envolvendo na criação da Associação dos Transplantados Cardíacos, ainda em fase 

inicial. 

Um dos pacientes, J., nem mesmo alterou sua dieta, seguindo os mesmos 

entendimentos sobre sua saúde que já tinha formado por meio de suas referências 

mais fundamentais, demonstrando que a sua formação social possui uma 

estabilidade que resiste até mesmo aos apelos médicos e de especialistas. 

E.S. foi o que demonstrou maior interesse e continuidade da sua vida  

profissional tendo desenvolvido  um comportamento empreendedor, já que retomou 

seu próprio  negócio, apesar de sua aposentadoria, demonstrando ter motivação 

para dar continuidade a seu pequeno empreendimento.  

Assim, o habitus, princípio que gera as disposições para reagir, produzir e 

se adaptar ao meio, relevou uma mudança de temperamento de forma mais 

pronunciada no caso de F.L., de forma ambivalente, pois se tornou um tanto anti-

social, evitando espaços em que contenham aglomerações, mas ao mesmo tempo 

isso significou também para F.L. um maior rigor e seletividade.  Neste caso houve, 

porém, uma mudança radical quanto à alimentação, horários de descanso e 

qualidade de vida.  

A urgência relatada por mais de um dos transplantados é um indício de 

que o uso do tempo passou a ser algo mais valorizado. Os relatos confirmam que 

algumas situações, antes sem grande importância, após o processo de recuperação 

tomaram uma proporção inusitada, e as escolhas do dia a dia têm agora um peso 

diferenciado. 

Para R.B, o momento pós-transplante lhe ocasionou uma transformação 

interpessoal, já que sua afabilidade social teve significativa elevação, principalmente 
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com relação aos seus familiares próximos (filha e neta). Porém nas suas relações 

sociais mais amplas, seu temperamento mais fechado e introspectivo se manteve, já 

que quase não sai de casa e atualmente freqüenta somente o espaço da igreja e 

grupo de estudos religiosos. 

Para J.I., a vivência de abandono gerado, aparentemente, pelas 

complicações da doença trouxe à tona a percepção da fragilidade dos vínculos e do 

papel que ele ocupava para os seus familiares (esposa e filhas). A separação do 

cônjuge, relatada pela maioria, demonstra o grau de dificuldade que uma situação 

limite levanta para quem convive com as incertezas do dia a dia de um paciente sob 

grave risco de vida, e talvez desperte o pensamento de como é que realmente se 

efetiva o juramento nupcial “na saúde e na doença”.  

Apesar do término dos relacionamentos conjugais de três dos pacientes 

entrevistados, a recomposição dos papéis sociais também não revelou maiores 

sobressaltos, já que os mesmos dão continuidade às suas vidas sem demonstrar 

sofrimento quanto a essas perdas. 

A situação de modernidade gera um público específico, com vidas mais 

longas e com grande possibilidade de sobrevida, mesmo em situações de 

adoecimento, comparado à épocas passadas. O transplante de órgãos, esse 

procedimento, produto das conquistas científicas do séc. XX, possibilitou algo que só 

reinava na fantasia das sociedades antigas: a substituição de uma parte do corpo e 

o aumento da possibilidade de vida produtiva e saudável. Com isso, a relação que 

socialmente se cria com a doença e a saúde se transforma.  

Os fatalismos de outrora são diminuídos pelos meios de cultura, já que a 

mortandade em algumas sociedades e grupos sociais era extremamente elevada. 

Os ganhos de higiene e tecnologia médica modificam o que poderia se esperar 

sobre a sobrevivência ou não das pessoas. Enquanto que em eras passadas uma 

epidemia poderia dizimar populações inteiras – ameaça que não pode ser excluída 

na atualidade – outras doenças podem ser remediadas, tanto como problemas 

crônicos, circulatórios e diabetes.  

Sobre isso, podemos citar mais uma vez Anthony Giddens:  

O ambiente de risco das culturas tradicionais era dominado 
pelas vicissitudes do mundo físico....As taxas de mortalidade 
infantil bem como da morte de mulheres durante o parto eram, 
pelos padrões modernos, extremamente elevados. Para os que 
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sobrevivem à infância, a expectativa de vida era relativamente 
curta e muitas pessoas sofriam de doenças crônicas e eram 
vulneráveis a moléstias infecciosas de vários tipos. (GIDDENS, 
1991, p.108) 

De forma geral, a relação com a morte se altera, na medida em que  se 

transforma num fenômeno anônimo, oculto do cotidiano das pessoas, não mais 

sendo algo que os antigos – presume-se – aceitavam com maior naturalidade, já que 

a sensibilidade, e os recursos de cura, daqueles tempos eram bastante diferentes do 

que encontramos  atualmente. 

 É certo que há regiões onde a violência toma grandes proporções, 

gerando um sentimento de insegurança que modifica a relação de vida e morte. 

Porém, nos casos de morte provocada por doenças, e não por atos violência, existe 

uma percepção e sentimentos diferenciados, gerando uma expectativa de adiamento 

e cura, que não mais são os mesmos em casos acidentais. Desígnios divinos ou da 

natureza povoam as mentes daquelas pessoas que desconheciam as causas 

infecciosas e orgânicas de muitas doenças.  

Depois da explosão demográfica oriunda das sociedades industriais – o 

fenômeno que marcamos como modernidade – o comportamento coletivo e subjetivo 

passa por reformulações, e não mais podemos esperar que os mesmos sentidos e 

expectativas se mantenham. A sociedade de risco – idéia contida no entendimento 

de modernidade – faz saber que alguma parcela dos destinos humanos está de fato 

nas mãos dos homens, diferentemente de tempos e sociedades que aguardam por 

providências supra-terrenas. A grande maioria dos pacientes confia na ajuda que os 

médicos podem lhes oferecer.  

A condição de pacientes que entregam a possibilidade de continuar sua 

vida a uma equipe de especialistas, é aquilo que mencionamos como sistemas-

perito. Como um corpo de técnicas e conhecimentos, que não são simplesmente 

transferíveis para os voluntariamente interessados, esses sistemas agregam anos e 

anos de experiências e teorias de como funcionam e devem ser instrumentalizados 

esses procedimentos médicos. Como não mais haveria alternativas viáveis para 

remediar a doença, a confiança deve ser a mais ampla possível. Este é o 

componente de fé – mesmo não havendo garantias absolutas – mas que aparece 

em todas as falas, demonstrando que além da fé religiosa (“acima de tudo Deus”, 

J.I.), existe a confiança na equipe, já que é a natureza dos sistemas-perito modernos 

que vai garantir o sucesso.  
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Resta ao leigo a entrega e, quando necessário, a busca por outros 

especialistas, se o vínculo da confiança não for estabelecido, ou o seu problema não 

for bem resolvido.  Esse tipo de alternativa, porém, não é o caso dos pacientes que 

precisam de transplante, pois nesses casos eles não têm mais meios paliativos de 

contornar a possibilidade da cirurgia de transplante.  

Portanto, novas situações de ruptura podem surgir para que se 

descubram outras condições capazes de relativizar a rigidez das disposições 

adquiridas. Para os casos estudados, podemos afirmar que no contexto de 

modernidade houve dois casos em que o paciente demarcou mudanças mais 

significativas. Nos outros casos se notou que a sobrevida não representou grandes 

transformações de certos hábitos antigos. As disposições incorporadas não foram 

retrabalhadas, dando a entender que a experiência do transplante significou 

prioritariamente a recuperação de um problema de saúde.  

A proposta deste trabalho consistiu também em refletir sobre de que 

forma as transformações sociais mais amplas, advindas da modernidade, trariam 

algum efeito sobre os pacientes analisados. Para isso, o conceito de habitus serviu 

como uma referência para aferirmos se haveria alguma revisão e recondução do que 

até o momento tinha sido a vida de cada um dos pacientes.  

A concepção do habitus como a matriz estável de produção de ações e 

percepções se confirma. Uma “hiper-ressocialização”, sonho de muitos reformadores 

sociais, continua sendo um acontecimento marginal. Tal como descrito por Pierre 

Bourdieu, após os processos de fixação das estruturas cognitivas e corporais, o 

indivíduo passa a reproduzir suas ações a partir de tais referências, que só se 

atualizam para acompanhar o devir das demandas do presente vivido. Podemos 

inferir que, após a experiência de tantas transformações que o processo de 

adoecimento grave proporciona, algumas resistências são mobilizadas e os 

indivíduos voltam a reproduzir suas estruturas cristalizadas, perpetuando assim o 

habitus incorporado. 

Como navegantes de uma modernidade que atinge igualmente a todos 

em aspectos mais amplos, como a globalização e a quebra de instituições 

tradicionais, quando se trata de informações específicas, como o conhecimento 

científico, isso não ocorre com tanta precisão e freqüência. Neste sentido, houve 

mudanças modestas que se fizeram notar na pesquisa, dentro da perspectiva da 

incorporação de termos médicos, procedimentos (exames, taxas), rotinas e 
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medicamentos. Em geral, dado o universo recortado de cinco pessoas, as mudanças 

já apontadas nos transplantados – quando ocorreram – se referiram a alguns ajustes 

no cotidiano. Apenas o sentimento de gratidão a Deus e aos médicos foi unânime. O 

fato de terem sido salvos por esses profissionais possibilitou uma ligação entre eles 

– médico e paciente – que é exemplar para pensarmos sobre outras situações de 

fortalecimento de laços entre as pessoas que podem estar contidas, mas ainda 

desconhecidas, na modernidade. 

O intuito desta pesquisa não foi identificar diferenças quanto à questão de 

gênero, porém dado ao universo feminino ser restrito, e apresentar fatores de 

mudança diferenciados dos demais, podemos sugerir um trabalho mais 

aprofundando no sentido de confirmar, ou não, essas suposições. Neste sentido vale 

citar, mais uma vez, Bourdieu:  

As aparências biológicas e os efeitos, bem reais, que um longo 
trabalho coletivo de socialização do biológico e de biologização do 
social produziu nos corpos e nas mentes conjugam-se para inverter a 
relação entre as causas e os efeitos e fazer ver uma construção 
social naturalizada (os “gêneros” como habitus sexuados), como o 
fundamento in natura da arbitrária divisão que está no princípio não 
só da realidade como também da representação da realidade e que 
se impõe por vezes à própria pesquisa. (BOURDIEU, 1999, p.9). 

Podemos concluir, então, que o ser humano tende mais a se limitar ao 

modo de vida a que já está familiarizado e confortável, provavelmente se apegando 

ao que é possível manter estruturado, frente a tantas transformações inevitáveis, em 

vez de se lançar em projetos ambiciosos, ou muito radicais, produzindo trajetórias 

sociais previsíveis à sua posição social, que vai determinar qual será o seu destino 

social. 
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ANÁLISE DOS RELATOS INDIVIDUAIS (na maioria das questões referentes aos 

últimos 3 meses) 

ENTREVISTA A 

Idade: 51 anos, divorciado, grau de instrução: secundário completo. 

Época do diagnóstico: 1995, com muitas internações, 3 paradas cardíacas, 2 

respiratórias e um coma, vivia com a família, mulher e filhos, trabalhando como 

policial e fazendo “bicos” de segurança. Relata ter levado uma vida bastante ativa e 

sem cuidados com a saúde: fazia tudo o que dava na cabeça e gostava de farra 

(sic). 

Data do transplante: 11/05/2004, com uma semana de UTI e 15 dias de internação. 

Após a cirurgia só teve internações para biópsia e exames de rotina. 

Antes da cirurgia trabalhava como agente policial, atualmente aposentado por 

invalidez fazendo ainda bicos. Não tem medo de trabalhar, mas percebe restrições 

do empregador dependendo da função exercida. 

Pratica atividade física (caminhada). 

MODELO DE 

ENTREVISTA SEGUNDO METODOLOGIA CLÍNICO-QUALITATIVA – Egberto 

Ribeiro Turato 

Entrevista n° 01-A 

Local: INCOR/NATAL 

Cidade e data: Natal, 15/01/2008 

Incío: 10:30h      término:11:30h 

Duração em min.: 60mts 

Entrevistador:    Sarita Cesana                                     

Parte 1 – Dados pessoais de identificação do entrevistado: 

1) Identificação: J. 

2) Sexo: Masculino 

3) Data de nascimento: 14/09/56 
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4) Naturalidade: Natal-RN 

5) Grau de escolaridade: secundário 

6) Estado civil/situação conjugal atual/Há quanto tempo: Já vivia na mesma 

casa, porém separado. Acaba de se divorciar, mas ainda não saiu de casa. 

7) Com quem mora: mulher e filhos 

8) Profissão/ocupações/Há quanto tempo: policial civil aposentado desde a 

cirurgia. Ainda “faz bicos” de segurança em festas e vaquejada. 

9) Atividades de lazer: Joga baralho no final de semana, conversa com os 

amigos. 

10)  Religião(denominação)/religiosidade (prática): não refere. 

11)  Outros dados afins:______________________________________________ 

Parte 2 – Dados da entrevista semi-dirigida de questões abertas  

12)  O que significou para você a cirurgia do transplante?  

R: Uma mudança drástica na minha vida, já que eu não aceitava estar doente 

e ter que parar com minha bebida, comida, saída, farra, mulher e trabalho. 

13)  Como foi sua reação à comunicação do diagnóstico? 

R: No começo nem dei atenção, fui levando a vida como se nada fosse. 

Depois, quando a situação se agravou muito, eu estava tão mal que aceitei 

bem, acreditava que ia ficar bom: novinho em folha.

14)  Como tem sido sua vivência junto ao grupo familiar? 

R: Eu vivo ainda na mesma casa com a mulher, mas não como casal. Já 

estou com a minha certidão do divórcio, mas ainda não saí de casa. Mas 

pretendo sair logo. Lá é difícil fazer regime, o povo come de tudo e eu não 

resisto quando vejo as comidas fortes e gordurosas que eu gosto. 

15)  Como tem sido sua vivência da sexualidade?  

R: Há !!! Não é mais a mesma coisa, mas principalmente pelo peso, que está 

muito acima. Preciso baixar, mas não consigo, e isso prejudica tudo (aponta 

para a barriga muito distendida). 

16)  Como tem sido sua vivência social/comunitária/das relações em geral? 

R: Ótima, tenho meus amigos, meu joguinho, converso muito e estou sempre 

de bom humor. Só em casa que ainda é meio complicado, às vezes. Ainda 
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moro com a mulher, mas quero ver se saio ainda esse ano. E tem os  filhos 

que também “pegam no meu pé”. 

17)  Como tem sido sua vivência no trabalho e nas ocupações afins? 

R: Como tenho muitas pessoas que me conhecem, faço uns bicos de 

segurança e estou sempre procurando coisas para fazer. Mas durante a 

semana tem dias que fico sem nada, nada pra fazer, e isso mexe com minha 

cabeça, sabia? 

18)  Como tem sido sua vivência da religiosidade?  

R: Não faço nada, só agradeci a Deus por ter ficado bom.  

19)  Qual tem sido sua postura de vida e sua visão do mundo?  

R: Sempre fui muito alegre e “farrista”. Agora tenho que me cuidar um pouco, 

mas é difícil. Sou muito teimoso, mas sei que tenho que me cuidar mais. Vivo 

o dia a dia, se antes eu já queria aproveitar, agora mais ainda. 

20)  Outros tópicos afins: _____________________________________________ 

Parte 3 – Dados da observação e auto-observação do entrevistador: 

21)  Apresentação pessoal do informante, seu comportamento global, expressões 

corporais, gesticulações, mímica facial, expressões do olhar, estilo e 

alterações na fala (Silêncio, fala embargada, lapsos de língua e outros atos 

falhos, colocações inibidas e desinibidas, alterações no timbre de voz), riso, 

sorriso, choro, e manifestações afins: 

O entrevistado se apresenta sorridente, extrovertido e falante. Conta sobre 

seu processo de adoecimento como se fosse algo pitoresco e até engraçado. 

Fala muito, sem parar, conta muitas histórias, fala alto, ri muito. Não 

demonstra emoção e ressalta que sempre negou a doença, até a situação 

limite, de ser hospitalizado e entrar em coma. Somente ao final da entrevista, 

ao receber o abraço de despedida, manifesta emoção (choro) e diz que foi o 

abraço mais carinhoso que recebeu na sua vida.  

22)  Reações/manifestações do tipo contra-transferencial: nada a declarar. 

Parte 4 – Dados clínicos do paciente obtidos no respectivo prontuário e com a 

equipe de saúde responsável: 
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23)  Tempo suposto do início do problema: início do cansaço 92/93 e em 96 o 

quadro se agravou principalmente com a falta de ar.     

24)  Quanto tempo depois foi comunicado na necessidade do transplante: 

05/2003, após o quadro grave de A.V.C. e coma, sendo a data da cirurgia: 

maio 2004 

25) O que levou a essa decisão: a total falta de alternativa, situação limite, sem 

mais nenhuma alternativa para tratamento. 

26) Tratamentos recebidos ao longo do processo (entre o diagnóstico inicial e a 

cirurgia): tratamento medicamentoso, algumas internações, até o 

agravamento e o coma. 

27) Prognóstico médico e evolução clínica esperada: Como foi o primeiro 

transplantado do Rio Grande do Norte, a situação era muito grave, mas com 

boas perspectivas de recuperação. 

28) Outros problemas de saúde, atuais ou antigos: sobre-peso e aumento da 

circunferência abdominal. 

29) Outros dados afins:______________________________________________ 

Pesquisa em saúde 

Não possuía nenhuma informação sobre transplante. Na época do 

diagnóstico fugia dos médicos, não queria acreditar, sempre achava que os sintomas 

eram conseqüências da “cachaça”. Segundo sua percepção,  não percebeu nenhum 

impacto no seu estado psicológico. Quanto ao seu comportamento nada mudou, já 

que continuou fazendo tudo o que sempre fazia até a primeira ocorrência muito 

grave: o coma. 

“A família ficou assustada, mas eu mesmo não dava atenção: consolava todo 

mundo e enquanto deu, fui levando, até começar a enrolar a língua, ficar suando e 

passando mal. A princípio achei que era porque tinha exagerado na bebida, mas vi 

que estava ficando mal e pedi para me levarem para o hospital. Lá chegando 

percebi que ia morrer e pedi: Dra. Não me deixa morrer !!! e não vi  mais nada. “ 

A vida financeira ficou um pouco prejudicada, já que precisou parar alguns 

trabalhos extras que sempre complementavam a renda.

Não considera nenhuma ocorrência importante no ano anterior ao diagnóstico 

e atualmente considera sua saúde boa, apesar da necessidade urgente de 

emagrecer. 
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Sente alguma dificuldade para atividades vigorosas e moderadas como 

ajoelhar-se, dobrar-se, correr, levantar objetos pesados, mas atribui essa dificuldade 

ao aumento do peso. Não sente nenhuma dificuldade para andar mais de 1 km, 

subir escadas ou vestir-se e banhar-se. 

Durante os últimos 3 meses diminuiu a quantidade de tempo que se dedica ao 

trabalho e outras atividades, mas não teve dificuldades para fazer atividades 

relativas ao dia a dia, não se sentindo ansioso ou deprimido em nenhum momento, 

nada alterando em sua rotina. 

Não sente nenhuma dor no corpo, se sentindo cheio de vigor, vontade e força, 

estando feliz e aproveitando a vida. Algumas vezes se sente cansado, mas nunca 

deprimido e sim calmo e tranqüilo. 

ENTREVISTA B 

Idade 38, casado, grau de instrução secundário completo. 

Época do diagnóstico: 1997, tendo tido muitas internações hospitalares e em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

Estrutura familiar na época do diagnóstico: filho e esposa. 

Data do transplante: 23/06/2006, tendo ficado 25 dias na UTI e 6 meses 

hospitalizado. 

Teve outras internações pós cirurgia, aproximadamente 7 por causa de uma 

infecção por bactéria, no local do corte da cirurgia. 

Antes da cirurgia trabalhava como cobrador de ônibus e atualmente tem um bar, não 

tendo medo de trabalhar. 

Percebe restrições do empregador: rejeição. “Se já é difícil emprego bom, assim 

então é que ninguém vai empregar”. 

Pratica atividade física (caminhada) e está aposentado, trabalhando no seu bar, 

quando sua saúde permite. 

MODELO DE 

ENTREVISTA SEGUNDO METODOLOGIA CLÍNICO-QUALITATIVA – Egberto 

Ribeiro Turato 

Entrevista n° 02-B 
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Local: INCOR/NATAL 

Cidade e data: Natal, 09/02/2008 

Incío: 11:30h      término:12:00h 

Duração em min.:  30mts 

Entrevistador:   Sarita Cesana                                     

Parte 1 – Dados pessoais de identificação do entrevistado: 

1. Identificação: E.S. 

2. Sexo:Masculino 

3. Data de nascimento: 23/12/69 

4. Naturalidade: Natal/RN 

5. Grau de escolaridade: secundário 

6. Estado civil/situação conjugal atual/Há quanto tempo: casado 

7. Com quem mora: mulher e filho 

8. Profissão/ocupações/Há quanto tempo: 

Cobrador de ônibus aposentado. Hoje toma conta de um bar na frente de sua 

residência. 

9. Atividades de lazer: corrida 

10. Religião(denominação)/religiosidade (prática): nenhuma 

11. Outros dados afins:__________________________________________ 

Parte 2 – Dados da entrevista semi-dirigida de questões abertas 

12. O que significou para você a cirurgia do transplante?  

R: Significou poder pensar e retomar minha vida novamente: minha auto-

estima era muito, muito baixa. Eu não conseguia fazer nada...       

13. Como foi sua reação à comunicação do diagnóstico? 

R: Um desastre: fiquei sem perspectiva de nada. Minha vida foi parando até 

acabar com tudo. 

14.  Como tem sido sua vivência junto ao grupo familiar? 

R: Boa, mas estou mais intolerante, ai complica às vezes. Antes fechava meu 

bar e ia beber fora, agora fico aqui, rezando para ficar bem e não ter que 
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fechar o bar novamente por causa de outra internação. É difícil não poder 

fazer muitos planos. 

15.  Como tem sido sua vivência da sexualidade?   

R: Normal. 

16.  Como tem sido sua vivência social/comunitária/das relações em geral? 

R: Boa, mas como estou mais intransigente, às vezes fico sem paciência. Mas 

gosto de estar no bar, conversar com as pessoas, me relacionar. 

17.  Como tem sido sua vivência no trabalho e nas ocupações afins? 

R: Então, quando estou bem, é ótimo, fico no bar, ele vai voltando o 

movimento porque está aberto. Mas se tenho qualquer coisinha, tenho que 

parar tudo, fechar o bar, me internar. Aí trabalho minha cabeça para não 

estressar, e aceitar numa boa, se não fica tudo muito mais difícil. 

18.  Como tem sido sua vivência da religiosidade?  

R: Não mudou nada, mas sou grato a Deus pela minha vida hoje. 

19.  Qual tem sido sua postura de vida e sua visão do mundo?  

R: Dou muito mais valor a coisas que nem ligava antes. Antes tinha coisas 

que eu não admitia, agora já penso antes, e repenso... 

20.  Outros tópicos afins: _____________________________________________ 

Parte 3 – Dados da observação e auto-observação do entrevistador: 

21.  Apresentação pessoal do informante, seu comportamento global, expressões 

corporais, gesticulações, mímica facial, expressões do olhar, estilo e 

alterações na fala (Silêncio, fala embargada, lapsos de língua e outros atos 

falhos, colocações inibidas e desinibidas, alterações no timbre de voz), riso, 

sorriso, choro, e manifestações afins: 

No dia da entrevista o informante havia chegado de mais um período de 

internação por causa de uma bactéria.  Estava contente por ter voltado para 

casa, mais ainda apreensivo com esse processo, que estava se repetindo de 

tempos em tempos. Demonstrou um pouco de irritabilidade e revolta. 

Aparenta ser uma pessoa impositiva, segura e autoritária, mas não demonstra 

emoção, nem fala muito sobre todo o processo. No seu discurso se refere ao  

auto-controle como ferramenta para suportar todo o processo de várias 

internações. 
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22.  Reações/manifestações do tipo contra-transferencial:___________________ 

Parte 4 – Dados clínicos do paciente obtidos no respectivo prontuário e com a 

equipe de saúde responsável: 

23.  Tempo suposto do início do problema: não relatou. 

24.  Quanto tempo depois foi comunicado na necessidade do transplante: não 

relatou. 

25.  O que levou a essa decisão: não tinha alternativa. 

26.  Tratamentos recebidos ao longo do processo (entre o diagnóstico inicial e a 

cirurgia): medicamentos e internações.      

27.  Prognóstico médico e evolução clínica esperada:  

Apesar do pós transplante longo, e das internações por infecção, o 

prognóstico é bom, a evolução nos períodos de estabilidade é ótima. 

28.  Outros problemas de saúde, atuais ou antigos:  Nenhum. 

29.  Outros dados afins: _____________________________________________ 

Pesquisa em saúde 

Já tinha alguma informação pela televisão sobre transplante. 

O impacto do diagnóstico sobre seu estado físico foi desastroso, afetou 

psicologicamente um bom tempo. A sensação de não ter perspectiva para nada é 

arrasadora. Depois de uns 5 ou 6 meses do diagnóstico teve que parar de trabalhar, 

pois não conseguia mais. A parte financeira abalou, mas não é o que me importa 

mais. 

Passou por alteração importante no ano anterior ao diagnóstico (não referiu o 

que). Atualmente acha sua saúde excelente, não sentindo nenhuma dificuldade para 

praticar atividades vigorosas nem moderadas. Não tem nenhuma dificuldade 

emocional, física ou social. Relata que trabalha a sua mente para estar bem e 

aceitar todo o processo. 

Se sente o tempo todo cheio de vigor, vontade e força, calmo, tranqüilo, feliz e 

aproveitando a vida. Nunca se sente cansado e uma pequena parte do tempo se 

sente deprimido e desanimado devido às constantes recaídas por infecção. 

ENTREVISTA C 
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Idade 44, separado e analfabeto. 

Época do diagnóstico: 2006, com 3 internações hospitalares. 

Estrutura familiar na época do diagnóstico: mulher e filhas. 

Data do transplante: 15/11/2007 com 15 dias de UTI e dois meses de internação. 

Após a alta só voltou para exames de rotina. 

Trabalhou antes da cirurgia como pedreiro e atualmente não trabalha, mas não tem 

medo. 

Percebe restrições do empregador por medo de correr riscos. Tem feito caminhada e 

está em processo de aposentadoria. 

   

MODELO DE 

ENTREVISTA SEGUNDO METODOLOGIA CLÍNICO-QUALITATIVA – Egberto 

Ribeiro Turato 

Entrevista n° 03-C 

Local: INCOR/NATAL 

Cidade e data: Natal, 09/02/2008 

Incío: 09:00h      término:10:00h 

Duração em min.:  60mts 

Entrevistador:   Sarita Cesana                                    

Parte 1 – Dados pessoais de identificação do entrevistado: 

1. Identificação: J.I. 

2. Sexo: Masculino 

3. Data de nascimento: 12/11/63 

4. Naturalidade: Natal/RN 

5. Grau de escolaridade: analfabeto. 

6. Estado civil/situação conjugal atual/Há quanto tempo: 

Separado já que a mulher foi embora, mas não dá o divórcio. 

7. Com quem mora: sozinho, mas tem um amigo que divide a casa. 

8. Profissão/ocupações/Há quanto tempo: pedreiro. 
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9. Atividades de lazer: ainda nenhuma, já que ainda estava em processo de 

recuperação. 

10. Religião(denominação)/religiosidade (prática): É muito grato a Deus pela 

sua cura, mas não freqüenta nenhuma religião. 

11. Outros dados afins:__________________________________________ 

Parte 2 – Dados da entrevista semi-dirigida de questões abertas 

12.  O que significou para você a cirurgia do transplante? 

R: Quando Dra. Sandra falou que só o transplante foi um choque, uma 

coisa que você não esperava. Você fica assim: nervoso, pergunta aonde 

tem os caminhos para orientar. Dra. Sandra disse: não se preocupa, tem 

um Dr. que vai fazer prá você cortesia, como eu. Dr. Epitácio fez igual, 

sem pagar, até chegar à cirurgia. Depois deles dois, abaixo de Deus foram 

eles. 

13.  Como foi sua reação à comunicação do diagnóstico? 

R: Me assustei, mas logo fiquei com esperança de ficar bom de novo. 

Pensei que ia ficar com o coração novinho e ia poder fazer tudo o  que eu 

queria na vida. Eu tive muita força, nem sei de onde eu tirei. Seja o que 

Deus quiser, tinha muita fé, só Deus mesmo, eu era o doente e confortava 

os que estavam bem. Depois da primeira crise, comecei a trabalhar de 

novo, mas de vez em quando eu me sentia muito mal, eu piorava de novo, 

acho que a poeira, não sei, aí mudava os remédios e eu voltava a 

trabalhar. 

14.  Como tem sido sua vivência junto ao grupo familiar? 

R: Agora estou sozinho, nem minhas filhas vêm me visitar, ela não deixa, 

fez a cabeça delas contra mim. Mas pelo menos tenho amigos e vizinhos: 

se eu precisar de um caminhão de gente para me ajudar, tenho. 

15.  Como tem sido sua vivência da sexualidade?  

R: To esperando o Doutor me liberar, né. Ainda faz pouco da cirurgia e 

não quero arriscar me alegrar muito. Mas antes era tudo bem, mesmo 

quando eu já não estava muito bom, mas ainda namorava. A mulher não 

me deixou por causa disso, eu garanto. 

16.  Como tem sido sua vivência social/comunitária/das relações em geral? 
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R: Com quem eu convivo, gosta de mim, fora a mulher, até a família dela 

vem me visitar. Estou começando a retomar minhas coisas. Ainda não 

posso sair muito. Hoje minha saúde é excelente, hoje consigo fazer tudo, 

ainda não faço porque faz pouco tempo da cirurgia, mas que eu consigo, 

consigo. Só minhas pernas que eu sinto ainda sem resistência, não pra 

andar, mais não sinto igual, sinto um pouco, assim, sem firmeza.  

17.  Como tem sido sua vivência no trabalho e nas ocupações afins? 

R: Já estou fazendo umas coisinhas, mas não posso com peso, nem 

poeira. Mas espero que logo que o Dr. me liberar, vou fazer uns bicos. 

18.  Como tem sido sua vivência da religiosidade?  

R: Ainda não saio muito, mas agradeço a Deus. 

19.  Qual tem sido sua postura de vida e sua visão do mundo?  

R: Agora sou outra pessoa, se torna outra pessoa, outra vida, você não 

espera, hoje to vivendo graças a Deus, hoje agradeço e me sinto muito 

feliz todo dia.

20.  Outros tópicos afins: __________________________________________ 

Parte 3 – Dados da observação e auto-observação do entrevistador: 

21.  Apresentação pessoal do informante, seu comportamento global, 

expressões corporais, gesticulações, mímica facial, expressões do olhar, 

estilo e alterações na fala (Silêncio, fala embargada, lapsos de língua e 

outros atos falhos, colocações inibidas e desinibidas, alterações no timbre 

de voz), riso, sorriso, choro, e manifestações afins: 

O entrevistado se comporta de maneira muito simples e tímida, mas é 

simpático e demonstra muita alegria pela nova condição. Não demonstra 

fazer reflexões mais abrangentes sobre o seu processo de adoecimento, e 

sua vida após a cirurgia. Como é o mais recente cirurgiado, ainda está em 

fase de recuperação. Apesar disso, já se pode perceber seus planos e 

projetos para o futuro. 

22.  Reações/manifestações do tipo contra-transferencial: nada a declarar. 

  

Parte 4 – Dados clínicos do paciente obtidos no respectivo prontuário e com a 

equipe de saúde responsável: 



112

23.  Tempo suposto do início do problema: Não se recorda, transplante 

novembro de 2007. 

24.  Quanto tempo depois foi comunicado na necessidade do transplante: Não 

sabe. 

25.  O que levou a essa decisão:  

Não tinha como continuar vivo sem a cirurgia. Era rezar para aparecer um 

doador que desse certo. 

26.  Tratamentos recebidos ao longo do processo (entre o diagnóstico inicial e 

a cirurgia: medicação. 

27.  Prognóstico médico e evolução clínica esperada:Tudo ótimo, dentro do 

esperado. 

28.  Outros problemas de saúde atuais ou antigos: nenhum 

29.  Outros dados afins:___________________________________________ 

Pesquisa em saúde 

Não possuía nenhuma informação sobre transplante. Inicialmente o impacto 

do diagnóstico não interferiu em nada na sua rotina, já que continuou fazendo tudo o 

que sempre fez, só parando quando piorava muito. Nunca desanimou, já que tinha 

que fazer a cirurgia, tinha que encarar. Não mudou nada seu comportamento e 

ainda confortava a todos: eu era o doente e confortava quem estava bom. Trabalhou 

até o dia da cirurgia, sempre tendo apoio e ajuda de amigos, vizinhos: se eu precisar 

de um caminhão de gente pra ajudar, vem vizinho, amigos, muita gente. 

No ano anterior ao tratamento sofreu alterações importantes na sua vida 

particular: muita raiva da mulher. Relata que se não morreu de raiva nesse período 

todo, antes, durante e depois da cirurgia, não vai mais morrer do coração. Ficou um 

ano doente sozinho na casa, já que a esposa foi embora e levou tudo. 

Atualmente sua saúde é excelente, tendo ainda alguma dificuldade para 

praticar atividades vigorosas (ainda está no pós operatório), porém quanto a 

atividades moderadas não sente nenhuma dificuldade.

Nos últimos 3 meses diminuiu a quantidade de atividades que praticava, 

porém não se sente deprimido nem ansioso, nada interferindo quanto as atividades 

e relações sociais. 
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Não tem nenhuma dor no corpo, se sente o tempo todo cheio de vigor e força, 

se sente calmo, tranqüilo e feliz. Nunca se sente cansado, deprimido ou 

desanimado. 

ENTREVISTA D 

Dados pessoais 

Idade 40 anos, casada, terceiro grau completo. 

Época do diagnóstico 2004 – tempo de internação no hospital 7 meses, tendo dado 

entrada ao Centro de Terapia Intensiva por 8 vezes.

Diagnóstico: coração crescido. 

A estrutura familiar à época do diagnóstico era mão, irmão, marido e dois filhos. 

Data do transplante 07/06/2005, tendo ficado uma semana na UTI e mais 23 dias 

hospitalizada. Após a alta houve um retorno ao hospital para “refazer” a cicatriz. 

Dados referentes ao trabalho: 

Trabalhava antes da cirurgia como professora. Atualmente não trabalha mais: 

“a saúde não dá”. Sente medo de trabalhar por causa do stress do dia a dia que a 

vida profissional requer. Além disso, percebe restrições do empregador pela questão 

de ser transplantada. Portando, em conseqüência destas questões já solicitou e 

efetivou sua aposentadoria. 

MODELO DE 

ENTREVISTA SEGUNDO METODOLOGIA CLÍNICO-QUALITATIVA – Egberto 

Ribeiro Turato 

Entrevista n° 04-D 

Local: INCOR/NATAL 

Cidade e data: Natal, 15/01/2008 

Incío: 15:00h      término: 16:00h 

Duração em min.: 60 m 

Entrevistador:  Sarita Cesana                                 

Parte 1 – Dados pessoais de identificação do entrevistado: 
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1. Identificação: F. L. 

2. Sexo: Feminino 

3. Data de nascimento: 02/03/67 

4. Naturalidade:Natal/Rn 

5. Grau de escolaridade: terceiro grau completo 

6. Estado civil/situação conjugal atual/Há quanto tempo: casada 

7. Com quem mora: Esposo e filhos: 

8. Profissão/ocupações/Há quanto tempo: Professora e diretora de escola 

aposentada desde a cirurgia 

9. Atividades de lazer: ir a casa da mãe, ouvir Padre Marcelo, ler alguma 

coisa (o livro “Esperando um Coração”), ficar sentada em frente de casa, 

ficar com os filhos. 

10. Religião(denominação)/religiosidade (prática): católica, pagou  muitas 

missas por promessas de familiares e amigos. 

11. Outros dados afins:  

Parte 2 – Dados da entrevista semi-dirigida de questões abertas 

12. O que significou para você a cirurgia do transplante?  

R: Uma mudança drástica na minha vida:.ficou tudo diferente, demorei 

para voltar para casa, do hospital fui para a casa da minha mãe e tive que 

me acostumar com tudo. Não conseguia nem me olhar no espelho !! A 

pessoa mais importante em todos os momentos foi minha mãe: desde o 

começo, até muito tempo depois da cirurgia ela é que cuidava de mim. 

Quando saí do hospital fui p a casa dela e foi difícil voltar para minha casa: 

faltava coragem, sei lá ! Precisava de que fizessem tudo para mim, até 

comida na boca me davam. 

13. Como foi sua reação à comunicação do diagnóstico?  

R: Me desesperei completamente no início, não conseguia me conformar,       

fiquei até agressiva, nem podia acreditar que isso estava acontecendo 

comigo.  

14. Como tem sido sua vivência junto ao grupo familiar?  

      R: Não sou mais de sair, fazer visitas, nem receber: fico “aguniadinha”   

quando vem muita gente, ou quando vou a algum lugar cheio de gente. 
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Antes, mesmo não gostando, tinha que fazer sala, receber as visitas 

direito. Agora me dá uma “agonia no juízo” que digo para W. (marido): tira 

logo esse povo daqui.  Só entende quem passou pela mesma coisa: os 

maridos ou esposas reclamam, mas não entendem mesmo. Tem muita 

coisa que mexe com a gente: ter um órgão de uma outra pessoa, que já 

faleceu, dentro da gente, é estranho.       

15. Como tem sido sua vivência da sexualidade?   

R: Há!  É difícil, as prioridades são outras, demorei muito para recuperar a 

vontade de namorar. Ainda hoje é complicado, tudo, tudo dá medo. Não 

adianta, uns dizem que continuam a ser homem ou mulher, mesmo 

quando estão doentes, mas eu duvido !!! A gente deixa essas coisas do 

casamento tudo pra lá.” 

16. Como tem sido sua vivência social/comunitária/das relações em geral?  

R: Estou mais seletiva quanto aos lugares aonde vou, não gosto de 

barulho, não quero ir aonde tem muita gente, me preocupo muito. Mas já 

estou trabalhando em algumas coisas que gosto, sempre no meu ritmo, 

quando eu sinto que dá. Não exagero em nada, não faço nada que eu não 

quero. Sinto medo de tudo, até do vento que pode trazer doenças.  As 

pessoas que convivem comigo dizem que estou muito abusada, chata, 

mais complicada. Meu marido quase me fez perder o coração, e a vida. 

Agora não agüento mais nada do que não gosto !! Fiquei mais exigente. 

Eu já era, agora então, quando quero alguma coisa tem que ser 

imediatamente. Hoje cada dia é um dia, não posso esperar. O doutor diz 

que é do medicamento, que deixa assim meio agoniada, agitada. Não 

sei............ 

17. Como tem sido sua vivência no trabalho e nas ocupações afins? 

R: Como estou aposentada, não trabalho mais, nem quero. Só faço as 

coisas que eu gosto, ajudar pessoas, resolver as coisas da minha família, 

meus filhos. Não quero nada mais que tenha cobrança, agora a minha 

prioridade sou eu mesma. 

18. Como tem sido sua vivência da religiosidade?  

R: Já paguei muita missa que prometeram em promessas para minha 

cura. Vou na igreja e sou muito grata a Deus: em primeiro lugar foi ELE 

que me salvou. 
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19. Qual tem sido sua postura de vida e sua visão do mundo?  

R: Agora valorizo muito mais as coisas simples, não deixo as pessoas 

fazerem comigo o que não gosto, não agüento desaforo. Agora cada 

momento é precioso e vivo o momento presente. Por isso quando quero 

alguma coisa vou e faço, mesmo que me critiquem: não tenho tempo a 

perder. 

20. Outros tópicos afins: Espontaneamente a entrevistada relatou sua gratidão 

para com a equipe que a acompanhou em todo o processo de internação. 

“Dou graças a Deus pela equipe que me acompanhava no hospital: era 

uma segunda família. Eram eles que cuidavam de mim, davam força, 

carinho, atenção e coragem. Mas na época que eu estava na UTI 

disseram para os meus filhos que eu ia morrer, aí não deixavam eles me 

visitar: senti muita falta.” 

Parte 3 – Dados da observação e auto-observação do entrevistador: 

21. Apresentação pessoal do informante, seu comportamento global, 

expressões corporais, gesticulações, mímica facial, expressões do olhar, 

estilo e alterações na fala (Silêncio, fala embargada, lapsos de língua e 

outros atos falhos, colocações inibidas e desinibidas, alterações no timbre 

de voz), riso, sorriso, choro, e manifestações afins:     

A entrevistada se apresenta bem, segura, extrovertida e falante. Resiste 

em falar de alguns assuntos como: o sofrimento, o doador, a morte. Mas é 

bastante participativa e quer colaborar com a pesquisa. Ela se emociona 

quando relembra o período que ficou na UTI, a solidão e os medos que sentiu 

nessa época. Relata que não lembra muito bem de tudo, parece que estava 

sempre “anestesiada” porque sente que “não era eu ali”. Mas relata que sua 

vida, e de toda sua família, teve uma grande transformação a partir deste 

processo.  

22. Reações/manifestações do tipo contra-transferencial:  

Pelo fato de ser a única mulher no universo pesquisado, houve uma 

identificação e um grau de proximidade que proporcionou uma entrevista mais 

espontânea e descontraída.  
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Parte 4 – Dados clínicos do paciente obtidos no respectivo prontuário e com a 
equipe de saúde responsável: 

23. Tempo suposto do início do problema: Abril/2001  -  agravamento em 2004 

e Transplante junho/2005 

24. Quanto tempo depois foi comunicado na necessidade do transplante: No 

final de janeiro de 2005, depois de uma piora no meu estado. Me 

encaminharam para o Dr. Epitácio (INCOR) e ele me explicou a gravidade 

e a única alternativa do transplante. 

25. O que levou a essa decisão:  

Nem fui eu que decidi: por mim nem tinha feito nada !! mas não tinha 

alternativa, estava morrendo, emagreci 15 kg. na UTI, não saía nem mais 

da cama. 

26. Tratamentos recebidos ao longo do processo (entre o diagnóstico inicial e 

a cirurgia):   

Passei 2 anos bem, com a medicação que comecei a tomar em 2001. 

Depois desse tempo voltei a me sentir muito cansada, e a medicação não 

fazia mais efeito. Fiz muitos exames e estava com a vesícula inflamada, 

tive que fazer um tratamento, no hospital, para não operar, já que meu 

estado não era muito bom. Mas melhorei e fui para casa, mas só passei 4 

dias e já tive que voltar. Aí complicou de vez ! o meu coração estava muito 

crescido e não aceitava mais medicação.  Daí só a cirurgia mesmo. 

27. Prognóstico médico e evolução clínica esperada:  

Cirurgia muito bem sucedida e recuperação ótima. 

28. Outros problemas de saúde, atuais ou antigos:  

Hoje só mesmo o peso um pouco acima, falta de exercício físico: só 

caminho mesmo. De resto está tudo muito bem. 

29. Outros dados afins:________________________________________ 

Pesquisa em saúde 

Quanto às informações que tinha sobre transplante, refere que eram “mais ou 

menos”, tendo sido doadora no documento de identidade, porém sempre teve medo. 

Muitas vezes pensou até que seria um “castigo” o que lhe aconteceu, visto que 

queria mudar o documento para cancelar o fato de ser doadora, e depois precisou 

de um doador. 
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O impacto do diagnóstico médico, exames e tratamento sobre seu estado 

físico e psicológico foi muito grande, tendo reagido com a não aceitação, e entrando 

em uma depressão muito forte. Em decorrência deste estado, seu comportamento 

ficou mais agressivo e foi se isolando, não querendo visitas e deixando de freqüentar 

lugares e o trabalho. Como tinha uma estrutura financeira estável, não sofreu grande 

abalo nesta  área.  No ano anterior ao adoecimento viveu momentos de dificuldade e 

“trabalho” com a família. Atualmente acha que sua saúde é boa. 

Com relação às atividades do dia a dia, atualmente sente grande dificuldade 

para realizar atividades vigorosas e moderadas, não assumindo tarefas como varrer 

a casa, mover uma mesa, levantar algum peso. Porém quanto às atividades de 

pouca intensidade como subir escadas, andar mais de 1 km, curvar-se, ajoelhar-se 

ou dobrar-se sente pouca dificuldade, conseguindo vestir-se e banhar-se com 

facilidade. 

Com relação à saúde física e emocional sente dificuldade para realizar tarefas 

e trabalhos, além das atividades sociais que também estão comprometidas, já que 

sente uma impaciência e irritação quando está em grupo. 

Ainda sente dor no corpo (grave), se sentindo parte do tempo cheia de vigor, 

vontade e força, apesar de cansada, deprimida e/ou sem ânimo em outros 

momentos. Nunca se sente calma nem tranqüila, mas algumas vezes consegue se 

sentir feliz, e aproveitando a vida.  

ENTREVISTA E 

Idade: 55 anos, separado, masculino e grau de instrução secundário incompleto. 

Época do diagnóstico: 12/08/2001, com muitas internações (“sem conta” sic), sendo 

na UTI umas 6 vezes. 

Estrutura familiar na época do diagnóstico: esposa e filha. 

Data do transplante: 03/05/2005, tendo permanecido na UTI por uma semana e no 

hospital por 60 dias. Após a cirurgia de transplante esteve internado 2 ou 3 vezes 

por causa de diarréia e bactéria. 

Antes da cirurgia trabalhava no ramo de placas luminosas e serralheria. Atualmente 

não trabalha, alegando falta de oportunidade em um novo ramo, já que o que 

praticava ficou inviável agora: muito sol, não dá mais. 
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Não tem medo de trabalhar, porém acredita que há restrições do empregador que 

fica inseguro e em dúvida, pelo fato do trabalhador já ser transplantado. 

Pratica pouca atividade física, caminhando às vezes, e está aposentado. 

MODELO DE 

ENTREVISTA SEGUNDO METODOLOGIA CLÍNICO-QUALITATIVA – Egberto 

Ribeiro Turato 

Entrevista n° 05-E 

Local: INCOR/NATAL 

Cidade e data: Natal, 09/02/2008 

Incío: 10;00h      término:11;00h 

Duração em min.:  60mts 

Entrevistador:  Sarita Cesana                                     

Parte 1 – Dados pessoais de identificação do entrevistado: 

1. Identificação: R. 

2. Sexo:Masculino 

3. Data de nascimento: 12/01/1953 

4. Naturalidade: Natal/RN 

5. Grau de escolaridade: secundário incompleto 

6. Estado civil/situação conjugal atual/Há quanto tempo: separado 

7. Com quem mora: filha e neta 

8. Profissão/ocupações/Há quanto tempo: serralheiro e montador de placas 

9. Atividades de lazer: nenhuma 

10. Religião(denominação)/religiosidade (prática): estuda a bíblia e quer “levar a 

palavra”. 

11. Outros dados afins:_________________________________________ 

Parte 2 – Dados da entrevista semi-dirigida de questões abertas 

12. O que significou para você a cirurgia do transplante?  
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R: Depois de 16 internações, foi muito bom saber que eu podia ficar bom. E 

fiquei mesmo. 

13. Como foi sua reação à comunicação do diagnóstico? 

R: Primeiro me assustei um pouco, mas logo pensei que ia resolver a minha 

vida, ou acabava tudo ou ficava bom de vez. 

14. Como tem sido sua vivência junto ao grupo familiar? 

R: Dizem até que melhorou. Minha mulher me deixou, mas estou com minha 

filha e minha neta e está bom assim. Ela aparece de vez em quanto, mas já 

está até com outro. Fui visitar meu irmão em Salvador, e foi muito bom, nem 

acreditava que ia rever minha família um dia. 

15. Como tem sido sua vivência da sexualidade?  

R: No começo tinha medo, mas depois mudou tudo: tinha um remédio que me 

fazia só pensar em sexo o tempo todo. Minha mulher reclamou muito. Aí eu 

vim para o médico e também para a psicóloga para ver como resolver isso: 

parecia um castigo. Mas depois voltou ao normal, não sei se foi do remédio, 

ou da minha cabeça mesmo. Mas agora estou sozinho, sem mulher, aí 

complica. 

16. Como tem sido sua vivência social/comunitária/das relações em geral? 

R: A única coisa que me faz sair de casa é o estudo da bíblia. Aqui é longe de 

tudo e faz muito calor, por isso quase não saio, é difícil. 

17. Como tem sido sua vivência no trabalho e nas ocupações afins? 

R: Não trabalho mais e não faço mais nada, só em casa mesmo. 

18. Como tem sido sua vivência da religiosidade? 

R: Agradeço muito a Deus que me deu essa nova chance. Por isso leio muito 

a bíblia e estudo, coisa que não fazia antes.  

19. Qual tem sido sua postura de vida e sua visão do mundo?  

R: Quero poder “levar a palavra” para as pessoas que não encontraram seu 

caminho religioso. E levar minha vidinha assim mesmo. 

20. Outros tópicos afins: ________________________________________ 

Parte 3 – Dados da observação e auto-observação do entrevistador: 

21. Apresentação pessoal do informante, seu comportamento global, expressões 

corporais, gesticulações, mímica facial, expressões do olhar, estilo e 
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alterações na fala (Silêncio, fala embargada, lapsos de língua e outros atos 

falhos, colocações inibidas e desinibidas, alterações no timbre de voz), riso, 

sorriso, choro, e manifestações afins: 

O entrevistado se comporta de maneira tímida e retraída. Existe uma 

dificuldade em se expressar, ao ponto de algumas perguntas serem 

respondidas pela filha. Não demonstra emoção e seu depoimento é limitado a 

poucas palavras.  

22. Reações/manifestações do tipo contra-transferencial: nada a declarar 

Parte 4 – Dados clínicos do paciente obtidos no respectivo prontuário e com a 

equipe de saúde responsável: 

23. Tempo suposto do início do problema: agosto de 2001 e transplante, maio de 

2005. 

24. Quanto tempo depois foi comunicado na necessidade do transplante: no final 

de 2004 a situação ficou gravíssima. Não conseguia fazer mais nada, aí era 

só aguardar um doador, porque a única saída era o transplante. 

25. O que levou a essa decisão: Não tinha escolha, na hora H, quando ligaram 

para casa e pediram para ir para o hospital,  até me apavorei e quase desisti, 

mas depois enfrentei. 

26. Tratamentos recebidos ao longo do processo (entre o diagnóstico inicial e a 

cirurgia): Fui internado muitas vezes (18 no último ano), e fazia tudo o que os 

médicos mandavam, mas me sentia muito mal, não conseguia dar nem 5 

passos.  

27. Prognóstico médico e evolução clínica esperada:

A  cirurgia transcorreu muito bem e a recuperação foi ótima. 

28. Outros problemas de saúde atuais ou antigos: nenhum 

29. Outros dados afins: _________________________________________ 

Pesquisa em saúde 

Em relação ao assunto do transplante diz que “só ouvia e pensava que era 

com os outros”. Quanto ao impacto do diagnóstico refere que teve uma parada 

cardíaca e precisou parar com tudo, porém reagiu normal, como pensava que era só 

com os outros que acontecia coisas tão graves, logo que se recuperou achou que ia 
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melhorar. Porém, com o agravamento do quadro de saúde, teve que ir ficando cada 

vez mais em casa, não conseguia fazer mais nada do que fazia antes.   Em relação 

aos contatos sociais, não houve grande mudança já que era uma pessoa muito 

fechada (“as pessoas tinham medo de mim” sic), porém teve que parar com tudo e 

sofreu uma queda quanto aos rendimentos financeiros. 

Não percebe nenhuma alteração importante na vida anterior à época do 

diagnóstico, somente um aumento de peso e da pressão arterial. Em geral, acha que 

sua saúde atualmente é boa, não sentindo nenhuma dificuldade para as atividades 

diárias, mesmo as mais vigorosas. Apesar disso afirma fazer somente trabalhos 

domésticos, tendo diminuído a quantidade de tempo que se dedicava a atividades 

de trabalho, sair sozinho e realizar tarefas. Com relação a problemas emocionais, 

como depressão, ansiedade, ou outros não percebe nenhuma interferência no seu 

dia a dia nesse período. Seus relacionamentos sociais continuam restritos, da 

mesma maneira que anteriormente, e não sente nenhuma dor no corpo. 

Se sente cheio de força e vigor, tranqüilo, calmo e feliz o tempo todo. Nunca 

se sente cansado nem deprimido. Segundo relato da filha, com quem convive 

atualmente, seu humor melhorou, está mais aberto.  Ainda segundo a mesma ele 

não brincava com ninguém e era muito fechado. Atualmente tem como hobby a 

leitura da bíblia. 
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QUESTIONÁRIO 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome :                                                        

Idade:        Estado civil:  

Sexo ( ) masculino                        ( ) feminino 

Grau de Instrução: ( ) Analfabeto          ( ) Primário incompleto 

                               ( ) Primário              ( ) Secundário                    ( ) Terceiro grau 

Época do diagnóstico: 

Tempo de Internação: Hospital (                     ) 

                                     U.T.I (                      ) 

Estrutura familiar, na época do diagnóstico: 

Data do transplante: 

Tempo de hospitalização pós transplante: U.T.I (                     ) 

                                                                   Hospital (                 ) 

1)Trabalhava antes da cirurgia?     

( ) não 

( ) sim         Qual a ocupação? 

2)Trabalha atualmente  

( ) não Porque? 

( ) sim   Qual a ocupação atual? 

3)Tem medo de trabalhar?  

( ) não 

( ) sim   Porque? 

4)Percebe restrições do empregador?  

( ) não 

( ) sim       Qual? 



128

5)Pratica atividade física?  

( ) não 

( ) sim   Qual? 

6)Está aposentado?  ( ) não   ( ) sim 

Observações 

PESQUISA EM SAÚDE 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Os dados a serem 

fornecidos nos manterão informados sobre como você se sente e sobre quão bem 

você é capaz de fazer suas atividades de vida diária. Responda a cada questão 

marcando a resposta conforme indicado. Caso você esteja inseguro(a) em como 

responder, por favor tente responder da melhor maneira que puder. 

1)  Você tinha alguma informação sobre doação de órgãos e transplante? Explique 

2) Qual o impacto do diagnóstico médico, dos exames e do tratamento sobre você 

como individuo em termos de: 

a) seu estado físico? 

_________________________________________________________ 

b) seu estado psicológico? 

____________________________________________________ 

c) seu comportamento? 

_________________________________________________ 

d) suas relações sociais? 

________________________________________________________ 

e) seu emprego? 

______________________________________________________ 

f) sua vida financeira? 
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______________________________________________________________ 

3) Passou por alguma alteração importante na sua vida no ano anterior ao 

diagnóstico ? 

Sim (   ) Não (   ) 

Especifique:  

4) Em geral, você diria que sua saúde, atualmente, é: 

(Assinale uma das alternativas): 

a. Excelente (   ) 

b. Boa          (   ) 

c. Regular    (   ) 

d. Péssima   (   ) 

5) Os itens abaixo são sobre atividades que você poderia fazer atualmente no seu 

dia-a-dia. Devido à sua saúde, você tem dificuldade para fazer alguma dessas 

atividades? Quantifique de acordo com as três alternativas propostas: 

1: Muita dificuldade  

2: Alguma dificuldade 

3: Nenhuma dificuldade 

a. Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, tais como correr, levantar 

objetos pesados, participar de esportes árduos.                (   ) 

b. Atividades moderadas, tais como  mover uma mesa, varrer a casa, jogar bola, 

levantar ou carregar algum peso                                             (   ) 

c. Subir vários lances de escada                (   )

d. Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se               (   ) 

e. Andar mais de 1 quilômetro                (   ) 

f. Tomar banho ou vestir-se                           (   ) 

6) Durante os últimos 3 meses, você teve alguma das dificuldades abaixo, como 

conseqüência de sua saúde física?   

     Responda 1 para SIM e 2 para NAO 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 
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outras atividades?                  (   ) 

b. Sair sozinho?                 (   ) 

c. Realizou menos tarefas do que você gostaria?               (   ) 

d. Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades? (   ) 

7) Durante os últimos 3 meses você teve algum dos seguintes problemas, como 

conseqüência de algum problema emocional (como sentir-se deprimido ou 

ansioso)?  

      Responda 1 para SIM e 2 para NÂO 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 

outras atividades?                                                                               (   )                            

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria?                                    (   ) 

c. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 

geralmente faz?            (   ) 

8) Durante os últimos 3 meses de que maneira sua saúde física ou seus 

problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em 

relação à família, aos vizinhos, aos amigos ou em grupo?  

(Circule a alternativa adequada) 

a. De forma nenhuma 

b. Ligeiramente 

c. Bastante 

9) Quanta dor no corpo você teve durante os últimos 3 meses?  

      (Assinale a alternativa adequada) 

a. Nenhuma      (   ) 

b. leve               (   ) 

c. grave             (   ) 

d. muito grave   (   ) 

10)  As questões abaixo se referem a como você se sente com tudo o que tem 

acontecido com você nos últimos 3 meses. Para cada questão, por favor dê 

uma resposta que mais se aproxime da maneira como você se sente nesse  

período. 
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Todo o tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a.Quanto tempo você tem se 

sentido cheio de vigor, 

vontade e força? 

1 2 3 4 

b. Quanto tempo você tem se 

sentido cansado? 

1 2 3 4 

c. Quanto tempo você tem se 

sentido deprimido, sem nada 

que o (a) anime? 

1 2 3 4 

d. Quanto tempo você tem se 

sentido calmo e tranqüilo? 

1 2 3 4 

e. Quanto tempo você tem se 

sentido feliz, aproveitando a 

vida? 

1 2 3 4 
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CONSENTIMENTO 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa para 

avaliar as mudanças, quanto à qualidade de vida, após a cirurgia e recuperação 

do transplante cardíaco. Esta pesquisa está autorizada e faz parte do projeto de 

pesquisa de Mestrado, junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

UFRN, do Departamento de Ciências Sociais, tendo como orientadora a Profª. 

Dra. Lore Fortes e a pesquisadora e aluna Sarita Cesana. 

O referido estudo não contará com qualquer coleta, exame, ou 

material. Serão somente coletados dados sobre as situações de vida pré e pós 

cirurgia de transplante para a avaliação e estudo das mudanças ocorridas na 

qualidade de vida dos referidos pacientes. 

Não haverá qualquer influência no tratamento efetivo ao paciente ou 

às suas respectivas famílias. 

Os pacientes serão entrevistados pelo próprio pesquisador, abordando 

os temas propostos, com gravação, se houver autorização, não cabendo 

qualquer despesa ou pagamento pela participação. 

Os dados coletados não serão identificados, preservando a 

privacidade de todos. 

Declaro-me informado(a) e autorizo, voluntariamente, a utilização dos 

dados fornecidos para a pesquisa em questão. 

Nome e assinatura do paciente 

Data___________________ 

  


