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A formação do conceito de cura pelo estudante de medicina.
The concept of cure: formation by the medicine student.
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Resumo

O artigo apresenta uma pesquisa realizada com
estudantes de medicina visando a compreender de que
forma eles constróem o conceito de cura, durante o curso
de graduação e qual a influência das diversas disciplinas
que se propõem a discutir tal tema. As concepções de
Vygotsky sobre a formação de conceitos fundamentaram
a pesquisa, na comparação e análise dos conteúdos
trazidos pelos alunos quando de seu ingresso na
Faculdade de Medicina, das idéias que possuem no
terceiro ano do curso, após terem tido contato com todas
as disciplinas que tratam de tal assunto e no sexto ano,
quando já tiveram dois anos de contato com os pacientes
nos diversos ciclos do Internato. A conclusão da pesquisa
permite afirmar que, ao ingressarem na graduação, os
alunos já possuem muitos dos atributos que formarão
seus conceitos ao término do curso, tais como o
relacionamento entre cura  e condições biopsicossociais,
qualidade de vida e a participação ativa do indivíduo
no processo de cura.

Summary

This paper presents the results of a study
conducted with undergraduate medical students in
order to understand the ways in which they
conceptualize cure during their course and the
influence of the classes which discuss this theme.

Comparison and analysis of the results were done based
on Vygotsky�s ideas related to concept formation. The
following different periods of the undergraduate
program were analyzed: the  ideas they entered the
university with, the third year, in which they have had
in- class discussions related to the concept of cure, and
the sixth year, when they have already had 2 years of
patient contact. The conclusions allow us to affirm that
in the beginning of their studies, students already
possess many of the attributes that will form the way
they conceptualize cure at the end of the program, as:
the relationship between cure and biopsychosocial
conditions, and patient�s quality of life, and the active
participation of the individual in the curative process.

Introdução

O objetivo do presente artigo é apresentar o
resultado de uma pesquisa realizada com alunos do curso
de Medicina a respeito da formação do conceito de cura
desde o seu ingresso no primeiro ano até o Internato.

O contato do médico com o doente traz as seguintes
reflexões sobre o processo de tratamento e a obtenção da
cura: estar curado significa apenas estar livre de um
processo mórbido ou há outros sentimentos enraizados,
com os quais o indivíduo não se relaciona
adequadamente e que precisam ser tratados? Como
devemos olhar para o indivíduo, doente ou são? Que
valor atribuir ao que ele traz de história de vida e como
isso vai influir em todo seu processo de tratamento e de
cura?

Os alunos  iniciam o Curso de Medicina com
muitas expectativas e com um conceito adquirido
predominantemente de forma espontânea do que é a
cura, objetivo primordial do trabalho médico. Se o
aluno passa seis anos em um curso de graduação, de
que forma as diferentes disciplinas influenciam no que
ele já trazia e acreditava ser correto quanto ao processo
de tratamento e de cura?

É muito importante que ao término do curso o
estudante de Medicina, que está se tornando médico,
conheça quais as finalidades da profissão escolhida. Ele
precisa saber o que se espera dele e, principalmente, o
que ele poderá oferecer ao cliente que o procura.  Deverá
lembrar-se  que  esse  cliente  é   um ser  humano também
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com expectativas, sonhos e uma realidade tantas vezes
dura e cruel. Não estamos acostumados com o uso do
termo cliente quando queremos nos referir à pessoa que
procura o trabalho profissional do médico. No entanto,
estamos dando preferência  a  esse  termo  porque ele
expressa melhor a qualidade de agente de uma ação. O
termo paciente mostra alguém que somente sofre uma
ação mas que não interfere nela. Hoje, o Código de Ética
Médica (1984) e as leis nacionais que falam do
relacionamento do médico com a pessoa que o procura
deixam claro que essa pessoa tem direitos a serem
observados. Ela não será mera espectadora, mas poderá
participar da escolha dos métodos de tratamento e dos
exames a que será submetida. Terá a opção de dizer se
concorda ou não com as condutas adotadas.  É   de  seu
direito ser informada dos riscos inerentes a todas as
condutas escolhidas e dos efeitos adversos das
medicações  que virá a utilizar.

Compreender o conceito de cura coloca o
estudante de medicina frente ao seu objetivo último: tratar
seu cliente. De que forma fazer isso é o que ele terá que
escolher. Para isso, deverá levar em conta sua história de
vida e também o que acrescentou a si mesmo enquanto
profissional e pessoa humana durante o curso de
graduação que escolheu. Pode existir nele uma confusão
sobre o que é restabelecer a saúde física e a cura, que
implica em algo muito mais amplo e que se relaciona com
as condições não somente físicas mas também
psicossociais.

Como proceder para melhor buscar a cura?
Como as diferentes disciplinas do curso estão

contribuindo para a formação do conceito de cura, um
dos mais importantes e fundamentais para esse futuro
médico?

Sob que óptica está se olhando ao falar em cura?
O aluno, em diferentes momentos do curso, tem

diferentes conceitos de cura?
Pensando nessas questões a pesquisa teve como

objetivos:
1. Entender como se dá o processo de formação dos

conceitos científicos.
2. Avaliar quais e como as diferentes disciplinas do

curso de graduação auxiliam na formação do
conceito de cura.

3. Analisar o conceito de cura formado pelo aluno do
curso médico e o processo de formação desse conceito.

Três outros conceitos foram analisados
paralelamente, pois só se pode compreender cura de
forma relacional ao que é saúde, o que é doença e como
tratar essa doença, atingindo um estado que pode ou
não ser chamado de cura.

Formação de conceitos

Vygotsky desenvolveu muitas pesquisas a
respeito da formação de conceitos(1, 2). Segundo ele, as
experiências cotidianas das crianças lhes permitem

elaborar conceitos espontâneos, de natureza
denotativa, porque são elaborados principalmente
sobre aspectos perceptivos, funcionais ou contextuais,
e se desenvolvem, como seu nome diz, espontaneamente.
A transição desses conceitos para os conceitos
científicos é  produto da participação da criança nos
contextos escolares.Estes últimos se organizam sob a
forma de sistemas complexos, estabelecendo entre si
relações lógicas e coerentes. Na situação de
aprendizagem formal, a criança se vê impelida a tomar
os conceitos como objetos de aprendizagem por si; sobre
eles trabalha e os manipula conscientemente para
tratar de aprendê-los em relação a outros conceitos;
aprende - os sobre uma base lingüística e racional,
com o apoio de um docente, em um contexto cultural (a
escola) especialmente projetado para trabalhar com
os conceitos pelos próprios conceitos (3).

A formação de conceitos é um processo dinâmico,
criativo e não somente uma cadeia associativa. Dele
participam todas as funções intelectuais: atenção,
memória, abstração e, principalmente, a percepção e a
linguagem. A palavra aparece como o signo que é a
base do processo de formação de conceitos; atua como
mediador desse processo, permitindo sua expressão.
No início, a palavra funciona como meio que permite a
formação do conceito. Depois, vem simbolizar o
conceito adquirido.

Diversos níveis de generalização vão
acontecendo durante a aprendizagem de conceitos. Os
conceitos novos e mais elevados transformam o
significado dos conceitos anteriores. Para transferir
um objeto de pensamento de uma estrutura para outra
é necessário ir passando sempre para um plano de maior
generalidade, para um conceito que subjaz tanto a uma
como a outra estrutura.

Os conceitos vão se formando à medida que vão
sendo identificados os atributos que caracterizam cada
ser, cada fato. Todo esse processo é bastante completo,
rico e em seu decorrer, utiliza-se sempre a palavra.

Os conceitos científicos exigem um sistema
hierárquico de inter-relações. Eles devem fazer parte
de uma generalização que implica na existência de
vários conceitos subordinados em uma certa posição
em relação a outros conceitos. As propriedades de um
evidenciam as propriedades de outro conceito. É a
partir dessa inter-relação que se torna possível
estabelecer comparações, hierarquizações e outros.

Um conceito resulta de a) discriminação de
atributos que caracterizam determinados seres, eventos,
relações e b) generalização de tais atributos, de forma
que estes possam ser reconhecidos em seres, eventos e
relações diferentes daqueles nos quais foram
originalmente identificados. Esse complexo processo
ocorre com o auxílio da palavra e é fundamental para
a interpretação da realidade, uma vez que, assim, as
experiências vividas podem ser integradas num
conjunto de significados (4).
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Vygotsky (2) atribuía função de singular
importância à escola. Isso estava de acordo também
com as necessidades daquele momento de pós-guerra
na União Soviética. No entanto, evidentemente, não
somente a escola mas todos os atuais e modernos
recursos de comunicação influenciam o processo de
formação de conceitos e suas relações de generalidade.
Também, sem dúvida, a experiência de vida enriquece
esse processo. Como dissemos, à medida que o indivíduo
vive, o sistema de conceitos vai se estruturando. As
diferenças são evidentes de indivíduo para indivíduo e
de sociedade para sociedade e elas não ocorrem apenas
no que diz respeito à quantidade.

O processo de formação de conceitos é também
influenciado pela afetividade de cada pessoa, o que
possibilitará diferentes nuanças, diferentes coloridos
no conceito adquirido. Cada indivíduo é único e sua
estrutura de personalidade peculiar. A forma de inter-
relação entre as diversas funções psíquicas é singular
para cada sujeito embora obedeça em todos a uma
estrutura básica. É isso que diferencia um indivíduo de
outro. Os interesses são pessoais. A história de vida de
cada um difere da dos demais.

Metodologia

A pesquisa realizada pode ser identificada como
um estudo de caso, para o qual os dados empíricos foram
obtidos junto aos alunos do 1º, 3º e 6º anos do curso de
graduação em Medicina da Faculdade de Medicina de
Jundiaí. Também foram coletados dados na bibliografia
indicada  nos planos de ensino das disciplinas do curso,
os quais apresentavam, na descrição de seus conteúdos
estes conceitos, indicados direta ou indiretamente.

Para os alunos, o procedimento foi a aplicação
de um questionário escrito com quatro perguntas
abertas, aplicado em sala de aula, com autorização do
professor atuante em cada momento da ação.

As perguntas foram:
O que é saúde? O que é doença? O que é

tratamento? O que é cura?
Aos alunos do 3º ano, foi acrescentada uma

questão: As disciplinas estudadas até aqui
contribuíram para mudar sua opinião sobre esses
conceitos? De que forma?

Aos alunos do 6º ano, foram acrescentadas as
questões: O Internato contribuiu para mudar sua
opinião sobre esses  conceitos? De que forma? Você
poderia mencionar alguma situação que viveu nesses
anos de aprendizado e que contribuiu para alterar sua
opinião sobre esses conceitos?

Aos alunos do primeiro ano, o questionário foi
aplicado no início do ano letivo, antes que eles entrassem
em contato com os conteúdos das disciplinas ministradas,
de forma a estarem muito mais próximos do que seriam
seus conceitos espontâneos sobre as questões.

Os alunos do 3º ano foram escolhidos porque as
disciplinas ministradas a partir do 4º não retomam o conceito

de cura. A escolha do 6º ano justifica-se pela necessidade de
se verificar quanto o Internato, com suas atividades
práticas, influencia, altera ou modifica tal conceito.

Aproximadamente 50% dos alunos do 1º, 3º e 6º
ano responderam  ao questionário. Esta porcentagem
corresponde ao número de alunos presentes no dia da
aplicação, eliminando-se os questionários devolvidos
em branco e  anulados.

Para verificar as contribuições das disciplinas
ministradas do 1º ao 4º ano e os seus correspondentes
conteúdos, foi feito o levantamento da bibliografia
indicada nos planos de ensino. Ainda que cientes da
importância do professor na forma de abordar os
conceitos em aula, eles não foram investigados.

Com o material bibliográfico em mãos, procedeu-
se ao levantamento dos atributos relacionados com cada
conceito envolvido na pesquisa. Inicialmente, isso foi feito
com cada disciplina para, em um segundo momento,
agrupar os mesmos atributos contidos em mais de um
material bibliográfico estudado.

Resultados

Conceitos expressos pelos alunos

As respostas dos alunos passaram por um
levantamento dos atributos. O termo atributo é aqui
entendido como  - aquilo que é próprio -  característica
qualitativa ou quantitativa que identifica.

Foram mantidas as expressões usadas por eles
em suas respostas. Alguns atributos foram agrupados,
quando não houve prejuízo do entendimento.

Tabela 1 � Atributos mais mencionados pelos alunos
para o conceito de saúde.

SAÚDE
Características físicas
Características psicológicas
Características sociais
Pleno funcionamento do organismo
Conviver bem consigo mesmo
Saneamento básico
Estar sem problemas financeiros
Realizar atividades
Características espirituais
Gozar a vida
Alimentação adequada
Estar sem doenças
Equilíbrio que varia com o grupo social
Equilíbrio que se relaciona com o
indivíduo e com o meio
Bem-estar
Harmonia
Bem-estar cultural
Utopia
Ausência de dor
Qualidade de vida
Equilíbrio das funções
Prevenção de doenças

1o Ano
100%
100%
79,3%
13,8%
10,3%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%

3o Ano
100%
80,6%
61,3%

6,5%
13%
6,5%
3,2%
16,1%

3,2%

29%
6,5%
6,5%
3,2%
3,2%
3,2%

6o Ano
85,1%
85,1%
74%

3,7%

3,7%
3,7%

7,4%

3,7%
3,7%
3,7%
7,4%
7,4%
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Tabela 2 � Atributos mais mencionados pelos alunos
para o conceito de doença.

Tabela 3 � Atributos mais mencionados pelos alunos
para o conceito tratamento.

Tabela 4 � Atributos mais mencionados pelos alunos
para o conceito de cura.

Atributos levantados na bibliografia das
disciplinas

O estudo das bibliografias das disciplinas que
abordam os conceitos estudados nesta pesquisa mostra
que, com relação ao conceito de SAÚDE, os autores
fazem menção a aspectos pessoais (ROUQUAYROL,
1998 ; FUERST, WOLF & WEITZEL, 1977), ao processo
saúde-doença (ROUQUAYROL,1998; DUNCAN,
SCHMIDT & CINGLIANI, 1992) e, principalmente à
saúde como questão pública e social (ROUQUAYROL,
1998; PAIM & ALMEIDA FILHO, 1998). Em uma das
obras estudadas (FORATTINI,1996) há ênfase à  saúde
como questão pessoal  e oposta a doença.

Com relação ao conceito de DOENÇA, ela aparece
associada à fatores etiológicos (ROUQUAYROL,1998), à
fatores endógenos ou exógenos (FORATTINI,1996), à
falha nos mecanismos de adaptação do organismo
(ALMEIDA FILHO, e ROUQUAYROL, 1992), à ausência
de saúde (ROUQUAYROL,1998), a sintomas
(FOUCAULT, 1977) e a fatores políticos, econômicos,
sociais, culturais, psicológicos, genéticos, biológicos,
físicos e químicos (ROUQUAYROL,1998 e ALMEIDA
FILHO & ROUQUAYROL,1992).

TRATAMENTO é mencionado sob dois aspectos:
1. sua eficácia é a evidência de que ele traz mais
vantagens que desvantagens em pacientes com
determinada doença.

Amorim, A  B. � A Formação do conceito de cura pelo estudante de medicina

DOENÇA
Alterações do estado físico
Alterações do estado psiquico
Alterações do estado social
Indivíduo fora dos padrões normais
Malfuncionamento do organismo
Sentir incômodo consigo mesmo
Distúrbio que compromete a saúde

Desequilíbrio do bem-estar
Qualquer distúrbio que incomoda
Impossibilidade de manter a rotina
Desequilíbrio corpo/mente
Alteração do comportamento
Desequilíbrio com o meio
Debilitação
Pensamentos e atitudes que causam
constrangimento, vergonhas e estresse
Existência de patologia
Processo transitório ou não

1o Ano
65,5%
65,5%
38%

24,1%
13,8%
6,9%
6,9%
3,5%
3,5%

3o Ano
10%
63%
13%
9,7%

3,2%

13%
22,2%
9,7%
6,5%
6,5%
6,5%
3,2%

6o Ano
66,6%
51,9%
37%

3,7%
11,1%

3,7%

3,7%

3,7%

7,4%
7,4%
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CURA
Término da doença
Conseqüência do tratamento
Alcançar o estado de saúde
Estar em ótimas condições físicas
Estar em ótimas condições psicológicas
Estar em ótimas condições sociais
Restabelecimento de condições normais
Equilíbrio total
Através de tratamento psicológico
Recuperar harmonia
Alcançar bem-estar
Reequilíbrio corpo/mente
Não ter seqüelas
Recuperar função dos órgãos
Sucesso do combate ao agente ou
mecanismo causador da doença
Retorno à normalidade
Voltar a ter o mesmo vigor
Voltar a ter as mesmas atividades
Remissão de sintomas
Normalidade físico � psicológica
Harmonia físico � social
Reequilíbrio indivíduo � meio
Reversão do desequilíbrio
Recuperar qualidade de vida
Podem existir seqüelas
Tratamento correto da doença
Voltar ao período pré � doença

1o Ano
38%

27,6%
27,6%
24,1%
24,1%
20,7%
13,8%
6,9%
6,9%
6,9%
3,5%
3,5%

3o Ano
40,8%
3,2%

6,5%
6,5%
13%
9,7%

9,7%
9,7%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
3,2%

6o Ano
22,2%
7,4%
3,7%
25,9%
22,2%
22,2%

3,7%

11,1%

7,4%

11,1%

11,1%
7,4%
7,4%

TRATAMENTO
Aliviar a doença
Reequilíbrio
Processo
Recuperar a saúde
Remédio
Atendimento Médico
Terapia
Orientações
Prevenção
Acompanhamento por profissional
da saúde
Algo que se pode fazer para curar
Resolver anormalidades
Tratamento psiquiátrico
Reequilíbrio de funções físicas
Reequilíbrio de funções psicológicas
Precisa da força de vontade
Conversa
Aliviar sintomas
Aliviar seqüelas
Deixar o indivíduo livre para ter vida
normal
Equilíbrio orgânico
Volta às atividades cotidianas
Cirurgia
Restabelecer qualidade de vida
Reintegração social
Cuidados físicos
Meios para restabelecer equilíbrio
Correção de distúrbios
Promover a saúde

1o Ano
38%
38%

24,1%
17,2%
17,2%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%

3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%

3o Ano
32,2%
6,5%
13%
13%

25,8%
3,2%
9,7%
3,2%
3,2%
6,5%

3,2%
3,2%

3,2%
3,2%
3,2%
3,2%

16,1%
6,5%
3,2%
3,2%

6o Ano
25,9%
3,7%
3,7%

22,2%

22,2%

3,7%

3,7%
3,7%

25,9%
25,9%

7,4%

3,7%
7,4%
22,2%
18,5%
18,5%
11,1%
7,4%
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2. a terapia prescrita tem como objetivo melhorar o
curso clínico de uma doença (DUNCAN, SCHMIDT &
CINGLIANI, 1992).

Não foram encontradas na bibliografia
colocações diretas sobre o conceito de CURA.

Discussão

Contribuições das disciplinas na formação dos
conceitos científicos pelos alunos

A primeira evidência é que as disciplinas não
tratam diretamente do conceito CURA. Discorrem sobre
saúde e doença, falam um pouco de tratamento, mas
não abordam o tema cura. Assim, a formação de tal
conceito ocorre de forma indireta durante toda a
graduação, com o estudo das diferentes matérias e no
contato do estudante com o doente durante o Internato.

Com relação ao conceito SAÚDE, percebemos
que a maior parte dos atributos trazidos pelos alunos
em suas respostas ao questionário aplicado tem
embasamento no conteúdo por eles estudado nas
diversas disciplinas. No entanto, devemos lembrar que
os alunos do 1º ano foram entrevistados nas primeiras
semanas da graduação, o que significa que eles ainda
não haviam entrado em contato com a bibliografia
mencionada mas traziam um conceito fruto de sua
formação antes do ingresso na faculdade.

Depreende-se das respostas obtidas que os
alunos do 1º ano já haviam tido contato, em aula, com
o conceito amplo de saúde, estudado bastante
precocemente no curso de graduação: bem-estar físico,
mental e social, pois 100% deles relacionam saúde com
características físicas e psicológicas e 79,3%
relacionam saúde com características sociais.

Alguns atributos mencionados pelos alunos do
1º ano não têm embasamento no conteúdo das
disciplinas: pleno funcionamento do organismo,
conviver bem consigo mesmo, relação entre saúde e
características espirituais, relação entre saúde e
educação sexual.

A bibliografia coloca que a saúde é uma característica
própria de cada sociedade e que o processo saúde-
doença exprime as condições de vida de uma sociedade;
que saúde representa ser útil socialmente e que os
fatores políticos e socioculturais devem ser
considerados nesse processo.

Alguns fatores relacionados com qualidade de
vida imbricam-se com fatores de ordem social. Por
exemplo: quando falamos em trabalho, não podemos
negar seu aspecto social, mas, sem dúvida, as condições
de trabalho de um indivíduo influenciam sua qualidade
de vida, bem como as condições de moradia, educação,
serviços de saúde. Torna-se difícil estabelecer até onde
vai um e onde começa o outro.

Comparando os atributos mencionados nas
respostas dos alunos do 3º ano com o conteúdo das

disciplinas estudadas, com relação ao conceito SAÚDE,
observamos:
� A maior parte das respostas relaciona saúde com a

definição da Organização Mundial de Saúde.
�  Mais de 15% relacionam saúde com estar sem doenças,

o que contrapõe a maioria dos autores cuja
bibliografia foi estudada.

� Muitos atributos são acrescentados aos colocados
anteriormente pelos alunos do 1º ano e a maioria se
relaciona com o conteúdo das disciplinas estudadas:
bem-estar cultural (6,5%), por exemplo.

� Outros atributos relacionados com qualidade de vida
são levantados pelos alunos do 3º ano: bem-estar
(29%).

Nas respostas dos alunos do 6º ano, observamos
que  é introduzida a idéia da prevenção (7,4%). Nas
respostas do 1º ano aparecem atributos que
indiretamente falam de prevenção (educação sanitária,
alimentação adequada) mas somente nas respostas dos
sextoanistas o conceito  técnico aparece. Os alunos do
6º ano apontam moradia adequada, escola, lazer,
alimentação e educação como fatores importantes para
uma boa saúde. Talvez o contato mais estreito com o
paciente no âmbito hospitalar leve o estudante a
perceber a importância de tais fatores.

As bibliografias levantadas trazem a idéia de
que não existe somente a saúde individual mas também
em âmbito de sociedade, de população. A idéia de que
a saúde é algo particular, característico de cada
indivíduo, também é significativa e provavelmente é
percebida e aprendida no contato com o paciente  no
Pronto-Socorro, Ambulatório e Hospital.

Quanto ao conceito DOENÇA, observamos que
a grande maioria dos alunos dos três anos
questionados menciona a relação entre estar doente
com alterações do estado físico  e psíquico.

É necessário ressaltar que, novamente, os alunos
do 1º ano relacionam vários atributos que ainda não
foram estudados por eles.

Os alunos do 3º ano trazem alguns atributos que
poderíamos classificar de melhor elaborados. Eles já
possuem  uma idéia de que o homem é uma unidade em
seus aspectos físicos, psíquicos e sociais, remetendo-
nos a várias colocações encontradas na bibliografia,
tais como: o processo saúde - doença é biopsicossocial;
o processo saúde - doença tem natureza biológica e
psicológica; fatores culturais e sócio - econômicos
contribuem para a existência de saúde ou doença.

A qualidade de vida, aspecto ressaltado na
bibliografia estudada, embora não trazida pelos alunos
de forma direta em suas respostas, aparece indireta-
mente quando eles colocam a impossibilidade de manter
a rotina  e debilitação.

Os alunos do 6º ano trazem também, de forma
indireta, características relacionadas à qualidade de
vida: desequilíbrio do bem-estar.

Não é trazida de forma clara e específica a
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informação encontrada na bibliografia que a relação
agente � sujeito - ambiente influi no processo saúde-
doença. O ambiente (geografia, clima, solo, sociedade)
não é lembrado como fator importante nesse processo em
todos os anos pesquisados.

Com relação ao conceito TRATAMENTO,
observa-se que ele é abordado de forma direta na
bibliografia estudada, mas com menor ênfase. Assim, pode-
se inferir que ele é formado indiretamente à medida que
os alunos estudam o que é saúde, o que é doença e como
se pode caminhar deste último para o primeiro estado.

Observando os atributos levantados das respostas,
percebemos que 38% dos alunos do 1º ano, 32,2% dos do
3º e 25,9% dos do 6º ano relacionam tratamento com
aliviar a doença. Também há relacionamento significativo
entre o que é tratamento e o uso de remédios nos estudantes
dos três anos pesquisados (17,2% no 1º e 13% no 3º).

Em porcentagem progressivamente crescente, os
alunos relacionam tratamento com terapia, mostrando
com isso a importância atribuída a fatores psíquicos na
gênese do adoecimento (6,9% no 1º ano; 9,7% no 3º; e
22,2% no 6º ano).

Há baixa porcentagem de alunos que fazem
relação entre tratamento e prevenção, embora as
disciplinas mencionem a importância dos aspectos
preventivos no processo saúde � doença.

Algumas respostas mostram que os alunos
atribuem importância a aspectos gerais do indivíduo,
tanto no processo saúde - doença como no tratamento.
São exemplos: orientações, conversa, deixar o indivíduo
livre para ter vida normal.

Uma resposta direciona nosso olhar para o fato
de o paciente não somente sofrer a ação terapêutica,
tornando-se, dessa forma, agente: precisa da força de
vontade. É importante lembrar o que já foi colocado neste
trabalho: as modernas tendências da Medicina
consideram o indivíduo não como paciente mas como
cliente, sendo dono de uma ação no sentido de seu
tratamento, influindo diretamente nele, fazendo opções e
tendo responsabilidades.

De modo geral, as respostas dos alunos do 1º, 3º e
6º ano com relação ao conceito tratamento, não mostram
diferenças significativas. Novamente, somos levados a
concluir que os alunos já entram na faculdade com uma
base considerável sobre os conceitos pesquisados.

Chegamos ao conceito de CURA, objeto principal
da pesquisa. Voltamos a salientar que os outros conceitos
pesquisados (saúde, doença, tratamento) mereceram
atenção porque percebemos que, para a formação do
conceito de Cura, aspectos relativos aos outros três
conceitos se misturam. Quando se pensa em saúde, forma-
se importante relação com o estar doente em algum
aspecto do todo do indivíduo (físico, psicológico, social).
Para o restabelecimento da saúde, torna-se necessário
incidir no indivíduo usando-se algum tipo de abordagem
terapêutica (ou tratamento).

As afirmações do parágrafo anterior fundamentam-

se nos atributos das respostas dos alunos pesquisados:
término da doença, conseqüência do tratamento, alcançar
o estado de saúde, tratamento correto da doença, voltar
ao período pré-doença.

Embora alguns atributos sejam acrescentados
pelas respostas dos alunos do 3º e 6º ano, as respostas
dos alunos do 1º ano demonstram a formação de um
conceito sobre o que é cura mesmo antes da entrada no
curso de graduação.

Muitas das respostas relacionam-se com a
compreensão dos alunos de que o indivíduo é um todo �
corpo, mente, social. Não é possível chegar a uma
situação satisfatória em um desses aspectos se a outra
esfera não estiver atingida. Algumas respostas mostram,
em contrapartida, compreensão da cura como algo que é
parcial: remissão de sintomas e tratamento correto da
doença.

Percebe-se, muitas vezes, a idéia de que cura tem
a ver com aspectos do físico, do corpo, do orgânico:
recuperar função dos órgãos, sucesso do combate ao
agente ou mecanismo causador da doença, não precisar
mais de remédios, tratamento correto da doença.

Vários aspectos trazidos pelos alunos do 3º ano
têm a ver com conteúdos estudados na bibliografia
pesquisada: reequilíbrio indivíduo-meio e  recuperar
qualidade de vida.

Não são muitos os atributos trazidos pelos
sextoanistas que já não estivessem contidos nas respostas
dos alunos do 1º e 3º ano: tratamento correto da doença
e  voltar ao período pré � doença. Percebe-se que, apesar
de estes alunos já terem tido contato não somente com as
disciplinas estudadas mas também diretamente com o
indivíduo alvo de seu trabalho � o paciente, o cliente �
parece permanecer a idéia de que estar curado se
relaciona com o término de doença física unicamente.

Algumas das respostas, ainda, relacionam-se com
a existência de seqüelas. Isso nos leva a pensar que a
cura não implica, necessariamente, em não existir
qualquer mal-estar, mas que o indivíduo deve estar
preparado para lidar com ele e com a dificuldade que
esse mal-estar representa.

Nos questionários respondidos pelo 3º ano,  os
alunos tiveram a possibilidade de discorrer sobre como,
do ponto de vista deles, as disciplinas estudadas até ali
haviam contribuído na formação dos conceitos
pesquisados. É significativo o fato das respostas
indicarem que as disciplinas do ciclo básico contribuíram
pouco. Parte delas enfoca o papel do médico e sua forma
de atuação. Menciona que fica evidente a grande
responsabilidade do médico. Na relação médico-
paciente, tornam-se imprescindíveis paciência,
humildade e perseverança. Também salienta-se que nem
sempre o professor leva sua função a sério e que deveria
se preparar melhor para as aulas e cobrar mais dos
alunos.

Aparece a afirmação de que as disciplinas não
trazem a idéia de que o paciente deva ser considerado
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como um todo, perdendo-se muito a visão de conjunto.
Outras falam de o indivíduo ser uma máquina que
funciona harmonicamente, devendo, portanto, ser
considerado como um todo � não se pode dissociar a
visão de corpo e de mente.

Lembram que as disciplinas mostram a influência
dos contextos social, econômico e cultural na vida e que,
portanto, a etiologia de uma doença nem sempre é um
microorganismo.

Quanto ao que os alunos do 6º ano responderam
sobre existir ou não influência do Internato (o contato
pessoal com o doente) na formação de tais conceitos, as
respostas obtidas mencionaram que os internos se
percebem em uma situação de solidão e desamparo, não
lhes sendo oferecido apoio emocional adequado. Os
internos são obrigados a conviver com preocupações de
toda ordem: familiares, psicológicas e sociais. Precisam
ver além do corpo e perceber angústia, tristeza, situações
mal - resolvidas, desejo de morte e vida. Necessitam
perceber a própria dor da alma. Percebem que o indivíduo
que procura atendimento médico necessita de atenção e
de ser ouvido. Precisa ser valorizado. Tais aspectos
ressaltam a importância da relação médico - paciente.

Eles sentem que estar com saúde não depende só
do corpo, mas também da mente, e que as dificuldades da
vida tornam raro encontrar alguém com saúde plena.

Ao deixar o curso de graduação, o aluno do 6º ano
percebe que não pode lidar apenas com o que é orgânico,
mas deve considerar também o psiquismo e todo o
complexo que envolve os aspectos sociais da vida de cada
indivíduo. Sem dúvida, ele terá muito ainda a aprender:
sobre saúde, doença, tratamento, cura e tantas outras
coisas necessárias à sua real formação como médico.

Considerações finais

Os alunos do 1º ano já possuíam conceitos
espontâneos do que é saúde, doença, tratamento e cura,
em conseqüência de experiências já vividas, do contato
com material de informação como revistas, periódicos,
televisão, internet, rádio e outros. As disciplinas
estudadas durante a graduação vêm solidificar e
modificar em alguns aspectos tais conceitos,
acrescentando a eles algumas características, permitindo
a formação de um sistema mais fundamentado e mais
aperfeiçoado de inter-relação entre tais conceitos. Ocorre
uma manipulação consciente dos conceitos e eles são
aprendidos em relação a outros conceitos.

O processo de formação de conceitos, como
vimos, inicia-se na infância. A formação dos conceitos
estudados nesta pesquisa também se inicia na infância.
A criança passa por situações que lhe mostram o que é
estar doente. Tem dor de garganta, fica gripada, cai e
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machuca-se, sua mãe precisa sofrer uma cirurgia. Tais
situações e a forma como elas se resolvem permitem a
ela construir dentro de si os conceitos do que é saúde,
doença, tratamento ou cura. Ainda quando criança ou
em fase mais adiantada da vida, ela pode passar por
situações de dificuldade social: seu pai ficou
desempregado, a família foi obrigada a mudar de
cidade, a população foi vítima de uma epidemia. O
contato com tais situações vai permitindo a introjeção
das noções de bem-estar, do prejuízo que fatores sociais
podem causar na estrutura psicológica da família. Tais
coisas podem não ser faladas, mas são percebidas pela
criança, pelo adolescente, pelo indivíduo. Mais tarde,
a vivência de outras situações semelhantes pode levar
a que se busque na memória o que se construiu enquanto
conceito e que pode ajudar na condução da situação
de vida atual.

A formação dos conceitos pesquisados, assim
como a de qualquer outro conceito, é um processo
dinâmico e criativo do qual tomam parte todas as
funções intelectuais, dentre elas a atenção, a memória,
a abstração e, também, as afetivas. Dessa forma, o
contato com as disciplinas estudadas e o contato com
o doente no Internato, ao mobilizarem todas essas
funções, modulam e aperfeiçoam a formação dos
conceitos já iniciada espontaneamente desde a
infância. As funções intelectuais dão o significado ao
conceito, enquanto as funções afetivas emprestam-lhes
sentido. O significado é aprendido no contato com os
conteúdos estudados enquanto o sentido vai sendo
enriquecido com a experiência, com a vida. Também o
fato de que cada indivíduo é único e singular, com uma
forma peculiar de inter-relação entre as diversas funções
psíquicas, com interesses particulares e com uma
história de vida única nos leva a considerar que todos
os alunos entram em contato com o mesmo conteúdo
nas disciplinas estudadas. No entanto, a elaboração
disso será feita conjuntamente com o conteúdo interno
de cada um, sofrendo modulações afetivas e levando à
apropriação de um sentido particular para cada sujeito.
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