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O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE PESSOAS COM PROBLEMAS RESPIRATÓ-
RIOS CRÔNICOS1

THE THERAPEUTIC ITINERARY OF PEOPLE WITH CRONIC RESPIRATORY PROBLEMS

EL ITINERARIO TERAPÉUTICO DE PERSONAS CON ENFERMIDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS

Denise Maria Guerreiro Vieira da Silva2; Sabrina da Silva de Souza3; Betina Schneider Meireles4

1Este é um subprojeto que integra a pesquisa “O Itinerário Terapêutico de pessoas com doenças crônicas: a busca por cuidados e
tratamentos nos diferentes subsistemas de cuidados à saúde”, que recebeu apoio financeiro do CNPq em 2003.

2Enfermeira. Doutora em enfermagem. Professora adjunto do Departamento de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenadora do grupo de pesquisa NUCRON (Núcleo de Convivência de
Pessoas em Condição Crônica de Saúde). Pró-Reitora de Cultura e Extensão da UFSC.

3 Acadêmica da 8a fase do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Integrante do NUCRON.
4Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Coordenadora de Recursos Humanos do Hospital Nereu Ramos. Integrante do Grupo de

Pesquisa NUCRON.

RESUMO: O estudo realizado teve como objetivo “conhecer o itinerário terapêutico de pessoas com
problemas respiratórios crônicos”. A orientação teórica foi o modelo de Sistema de Cuidado à Saúde de
Kleinman. Foi desenvolvida em uma instituição de saúde de Santa Catarina, com doze pessoas com
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Os dados foram obtidos através de entrevistas. A análise de dados
seguiu as etapas: organização dos dados; identificação dos códigos; formação das categorias; e interpretação
dos achados. O itinerário terapêutico é representado como um processo que ocorre em etapas, iniciando
com a percepção de que algo mudou; seguida de várias tentativas de cuidados e tratamentos buscam
resolver o problema, sempre acompanhadas de avaliações, tanto das decisões quanto dos resultados. As
pessoas não se atêm a um único subsistema de cuidado à saúde, mas há predomínio do subsistema
profissional. Não há linearidade no itinerário terapêutico das pessoas com DPOC.

PALAVRAS-CHAVE:
Doença crônica. Doença
pulmonar obstrutiva Crônica.
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pulmonary disease.
Therapeutic itinerary.

ABSTRACT:  The present study has the following objective: “To learn the therapeutic itinerary of
people with chronic respiratory problems”.  The theoretic orientation was Kleinman’s Health Care
System model.  It was carried out in a health care institution in Santa Catarina, involving twelve people
with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.  The data was obtained by means of  interview.  The data
analysis accompanied the following stages; data organization, identification of the codes, formation of
categories, and interpretation of the results.  Therapeutic itinerary is represented as a process which
occurs in stages, beginning with the perception that something has changed.  Soon after, various
attempts towards health care and treatment look to resolve the problem, always closely accompanied
by evaluations, as much in the making of decisions as in the results obtained.  People do not limit
themselves to a lone sub-system of health care; however, there is predominance towards the professional
sub-system.  Linearity is not present in the therapeutic itinerary of people with DPOC
.

PALABRAS CLAVE:
Enfermedad crônica.
Enfermedad pulmonar
obstrutiva crónica. Itinerario
terapéutico.

RESUMEN: El estudio tuvo como objetivo “Conocer el itinerario terapéutico de personas con
problemas respiratorios crónicos”. La orientación teórica fue el modelo de Sistema de Cuidado a la
Salud de Kleinman. Fue desarrollado en una institución de salud de Santa Catarina, en doce personas
con Enfermedad Pulmonar Obstrutiva Crónica. Los datos fueron obtenidos através de entrevistas. El
análisis de los datos siguió las etapas: la organización de los datos; identificación de los códigos; la
formación de las categorías; e interpretación de los resultados. El itinerario terapéutico es representado
como un proceso que ocurre en fases, iniciándose con la percepción de que algo cambió; luego varios
intentos de cuidados y tratamientos para solucionar el problema, siempre con evaluaciones, tanto en las
decisiones como de los resultados. Las personas no se atienen a un único subsistema del cuidado para la
salud, sin embargo existe el predominio del subsistema profesional. No existe linearidad en el itinerario
terapéutico de las personas con DPOC.
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INTRODUÇÃO

A sociedade atual tem construído uma imagem
ideal do ser humano, como um ser capaz de produzir
e numa visão mecanicista do corpo, como uma má-
quina que deve estar em perfeito funcionamento de-
sempenhando seu papel social. Os meios de comuni-
cação vão criando um ideal coletivo, sem questionar
ou sequer pensar na pessoa comum, aquela que entre
fracassos e sucessos, juventude e envelhecimento, ale-
grias e tristezas, saúde e doenças, vive seu dia a dia na
perspectiva, muitas vezes, de chegar ao dia seguinte,
ao fim do mês, a mais um ano.

É com essa pessoa comum, em todas as suas
dimensões e manifestações que nós, profissionais da
saúde, trabalhamos, seja em situações de saúde ou de
doença. A doença, mais especificamente, é vista como
um fator que afasta ainda mais as pessoas daquela
imagem ideal, podendo levá-las ao desespero, à de-
pressão, ou, como desejamos, à luta pela conquista de
uma vida com qualidade, mesmo quando não é pos-
sível “eliminar” a doença, como no caso das pessoas
com doenças crônicas.

As doenças crônicas provocam mudanças na
vida das pessoas, não só na estrutura e funcionamento
do organismo, conforme pudemos compreender em
estudos que realizamos anteriormente1-4. Neste senti-
do, essas doenças podem trazer alterações nas condi-
ções e qualidade de vida das pessoas. Há necessidade
de desenvolver novos hábitos, revisar papéis sociais e
incorporar a doença em seu processo de viver.

Conviver com uma doença crônica, cuja instala-
ção determina mudanças físicas, sociais e psicológicas,
levando muitas vezes a uma hospitalização, torna-se
uma realidade com a qual tanto o paciente quanto seus
familiares precisam saber lidar.

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC) é uma causa importante de morbidade e
mortalidade crônicas em todo o mundo. Embora a
DPOC tenha sido reconhecida há muitos anos, os res-
ponsáveis pela saúde pública estão preocupados com
os aumentos recentes e contínuos na sua prevalência e
mortalidade, que são causados, em grande parte, pelo
uso crescente em todo o mundo de produtos deriva-
dos do tabaco e pelo aumento da expectativa de vida
da população brasileira5.

As pessoas com DPOC comumente tornam-se
sintomáticas durante os anos de vida adulta e a inci-
dência de DPOC aumenta com o envelhecimento.

Temos percebido que há necessidade de uma

maior aproximação entre profissionais da saúde e pes-
soas que vivem com uma doença crônica, no sentido
dos profissionais poderem compreender melhor o que
é viver com esta condição, como a doença passa a
fazer parte de seu cotidiano, o que e como influencia
nas suas decisões. Esta aproximação, acreditamos,
poderá superar o modelo que temos usado para cui-
dar, onde o profissional é aquele que sabe e precisa
ensinar àqueles que não conhecem sua doença. Estamos
buscando construir um modelo no qual o profissional
participe como facilitador e como apoio para as pes-
soas viverem melhor com sua condição crônica.

Assim, temos estudado pessoas com doenças
crônicas numa aproximação com o que elas pensam e
dizem sobre o viver nessa condição1,6-7. Procuramos
compreender como decidem, qual a lógica que orien-
ta essas decisões e avaliações, de modo a podermos
contribuir para a construção deste outro modelo.

O suporte teórico para nossos estudos tem sido
a antropologia da saúde8, na perspectiva que propõe
que as atividades de cuidado à saúde (inclui a doença,
a resposta à doença, a experiência da pessoa, o trata-
mento e as instituições sociais) estão inter-relaciona-
das, constituindo o Sistema de Cuidado à Saúde. Este
sistema fornece às pessoas uma orientação sobre o
que fazer e como compreender sua condição de saú-
de-doença. Este sistema é constituído por três
subsistemas: familiar, popular e profissional. As pes-
soas circulam por esses três subsistemas, decidindo so-
bre qual cuidado e tratamento irão realizar.

Este é o ponto onde centramos o estudo que
estamos aqui relatando, que pretendeu conhecer o per-
curso que pessoas com DPOC fazem na busca por
cuidados e tratamentos. Na antropologia da saúde, esse
percurso é denominado itinerário terapêutico. O itine-
rário terapêutico9 inclui uma seqüência de decisões e
negociações entre várias pessoas e grupos com inter-
pretações divergentes sobre a identificação da doença
e a escolha da terapia adequada. Inclui tanto o percur-
so feito na busca de tratamento e cura da doença, quan-
to às avaliações dos diferentes resultados obtidos.

Estão incluídos no Processo Terapêutico10 o
procedimento e o resultado terapêutico. O procedi-
mento terapêutico é a aplicação organizada de técni-
cas com alguma meta estabelecida: quem faz o que
para quem com relação à administração de medica-
mentos, realização de técnicas físicas e operações, re-
zas, manipulação de objetos simbólicos, indução ou
evocação de estados alterados da consciência. Quanto
ao resultado terapêutico, este é extremamente
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intrincado e se refere à satisfação daqueles que partici-
pam do processo, com relação à mudança dos sintomas,
patologia ou funcionamento (positiva ou negativa).

OBJETIVOS

Geral

Conhecer o itinerário terapêutico de pessoas com
problemas respiratórios crônicos.

Específicos:

1) Identificar as diferentes escolhas terapêuticas
usadas pelas pessoas com problemas respiratórios crô-
nicos;

2)Identificar os elementos que integram o pro-
cesso de decisão e avaliação do cuidado e do trata-
mento à saúde efetuado pelas pessoas que vivem com
esta condição crônica de saúde.

REFERENCIAL TEÓRICO

Para orientar esse estudo, estamos propondo o
modelo de Sistema de Cuidado à Saúde8. O Sistema
de Cuidado à Saúde é criado por uma visão coletiva e
um padrão de uso compartilhado, operando em nível
local, visto e usado diferentemente por distintos gru-
pos sociais, famílias e indivíduos. Certos fatores soci-
ais (religião, classe, educação, ocupação, etnia e rede
social) influenciam a percepção e o uso dos recursos
de saúde em uma mesma localidade e, assim, influen-
ciam a construção de distintas realidades clínicas den-
tro de um mesmo sistema de saúde8.

A estrutura interna do Sistema de Cuidado à
Saúde é descrita como um sistema cultural local, for-
mado, como já apresentado anteriormente, por três
subsistemas inter-relacionados e interagindo através da
passagem das pessoas por eles: Subsistema Familiar,
Subsistema Profissional e Subsistema Popular8.

O Subsistema Familiar é a arena da cultura
popular, do senso comum, não profissional, não es-
pecialista, onde as doenças são primeiramente
identificadas e enfrentadas. Esse subsistema inclui o
indivíduo, a família, a rede social e os membros da
comunidade próxima. É nesse subsistema que são to-
madas as decisões sobre a entrada nos outros
subsistemas e decidido, após o retorno a ele, o segui-
mento ou não das recomendações feitas por profissi-
onais de saúde. Apesar de ser o subsistema onde é
realizada a maioria das atividades de cuidado à saúde

(entre 70 a 90%), é o mais pobremente estudado. En-
volve crenças, escolhas, decisões, papéis, relacionamen-
tos, locais de interações e instituições8,11.

O Subsistema Profissional consiste das pro-
fissões de cura organizadas, legalmente reconhecidas,
com aprendizagem formal e com registros sistemáti-
cos extremamente desenvolvidos. Na maioria das so-
ciedades, a biomedicina é a única representante desse
subsistema, porém, em algumas sociedades existem
outros sistemas médicos profissionais como a medi-
cina chinesa tradicional.

Na grande maioria dos países desenvolvidos, a
biomedicina tem dominado não somente o campo
do cuidado profissional, mas também procurado con-
trolar os demais subsistemas. Tem se utilizado de me-
canismos legais e políticos para dominar o campo da
assistência à saúde, forçando todas as outras tradições
de cura a se submeterem ao seu controle e consegui-
do levar o Subsistema Popular, em algumas situações,
à marginalidade e à ilegalidade.

O Subsistema Popular consiste de especialis-
tas de cura, não profissionais, não reconhecidos legal-
mente e com registros limitados de seu conhecimento.
Esses especialistas têm amplo reconhecimento pela
sociedade e, geralmente, estão fortemente ligados ao
Subsistema Familiar. Apesar das inúmeras tentativas
da biomedicina de ignorá-lo ou de eliminá-lo, esse
subsistema vem ampliando sua área de atuação8. É
freqüentemente denominado de leigo, quando suas
terapias utilizam-se do uso de ervas, chás, cirurgias
espirituais, tratamentos manipulativos, exercícios espe-
ciais. É denominado de sagrado quando se trata do
xamanismo e dos rituais de cura. Estudos antropoló-
gicos estão mais voltados para o xamanismo e rituais
de cura, sendo que mais recentemente tem havido re-
gistro de um aumento de estudos das práticas leigas8,12.

Salientamos que no decorrer do Itinerário
Terapêutico as pessoas passam de um sistema para o
outro em diferentes processos de escolha e decisão
para o diagnóstico e tratamento de sua doença9.

Um episódio de doença é caracterizado por
vários passos9: 1) reconhecimento dos sintomas do
distúrbio como doença; 2) o diagnóstico e a escolha
pelo tratamento; 3) avaliação. Nas doenças leves, o
episódio pode durar pouco tempo, por ação do re-
médio ou desaparecer naturalmente. Porém, nos ca-
sos graves ou prolongados, como no caso da doença
respiratória crônica, ela envolve vários eventos de di-
agnóstico e tratamento e subseqüentes avaliações.
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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo cujo desenho é funda-
mentado na pesquisa qualitativa, na perspectiva
interpretativista.

Local da pesquisa: foi desenvolvido em uma
instituição de saúde de Santa Catarina que é considera-
da como referência em doenças pulmonares e infecto-
contagiosas. O hospital possui uma enfermaria mista
de pneumologia além de outras enfermarias (Infectolo-
gia, Doenças Infecto Contagiosas, UTI) totalizando
133 leitos. Possui o serviço de ambulatório de
pneumologia, com consultas médicas e de enferma-
gem, com atendimento mensal a 250 pessoas.

Sujeitos da pesquisa: integraram a pesquisa
doze pessoas com DPOC, internadas ou em trata-
mento ambulatorial.

A seleção de pessoas atendeu aos seguintes cri-
térios: ter mais de 18 anos; ser bom informante; dese-
jar participar do estudo; ter o diagnóstico estabeleci-
do há, no mínimo, dois anos; ter tempo e disponibili-
dade para participar do estudo. A definição do núme-
ro de integrantes do estudo foi efetuada no decorrer
do estudo, pela saturação dos dados, uma vez que a
análise foi realizada concomitantemente.

Coleta de dados: os dados foram obtidos atra-
vés de entrevistas realizadas pelos profissionais envol-
vidos no estudo, juntamente com os bolsistas capaci-
tados para tais atividades. As entrevistas foram orien-
tadas por um roteiro que serviu como guia para a
obtenção dos dados de pesquisa. As informações fo-
ram registradas através de gravação em fitas cassete e
transcrição posterior.

Análise dos dados: a análise de dados foi rea-
lizada de acordo com as seguintes etapas: organização
dos dados; leituras repetidas pelo grupo de pesquisa
dos dados obtidos; identificação dos códigos relacio-
nados tanto aos cuidados e tratamentos quanto às ava-
liações sobre as decisões tomadas e os resultados ob-
tidos; formação das categorias, compreendidas como
o conjunto de expressões com características similares
que representam o itinerário terapêutico das pessoas
que fizeram parte da investigação; discussão das cate-
gorias encontradas; e interpretação dos achados.

Considerações éticas: a pesquisa foi aprova-
da pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres
Humanos da UFSC, atendendo a Resolução n. 196/
9613, no que diz respeito ao sigilo, anonimato, consen-
timento livre e esclarecido e liberdade de desistir da
participação a qualquer momento do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As três categorias resultantes do processo de
análise dos dados representam o itinerário terapêutico
das pessoas com problemas respiratórios crônicos que
integraram o presente estudo, representando as deci-
sões, as negociações e as avaliações que efetuam no
processo de viver com sua condição crônica.

O itinerário terapêutico é representado como
um processo que ocorre em etapas, iniciando com a
percepção de que algo mudou, ou seja, o surgimento
das manifestações físicas. Em seguida, várias tentativas
de cuidados e tratamentos buscam resolver o proble-
ma, sempre acompanhadas de avaliações, tanto das
decisões quanto dos resultados.

Percebemos que não há uma linearidade no iti-
nerário terapêutico das pessoas com DPOC que inte-
graram o estudo, pois elas estão constantemente fa-
zendo avaliações que as levam para novas decisões, de
maneira a irem construindo a integração da doença ao
seu processo de viver.

Algo mudou

A descoberta da doença ocorre, de maneira ge-
ral, quando a pessoa percebe que algo não está bem
com seu organismo. Foram relatadas as manifestações
consideradas como indicadores de doença, especial-
mente relacionadas ao sistema respiratório: falta de ar,
cansaço, dor no peito, mal-estar, agonia, como mos-
tram os seguintes depoimentos:

Eu sentia uma canseira e ficava agoniado, com ago-
nia e fraqueza. Até que fui no médico e ele foi descobrindo
(Nilton). Eu tinha fraqueza, suava muito quando dormia,
tinha falta de ar e não podia trabalhar com material de
limpeza (Carla).

Essa percepção de que sua respiração estava di-
ferente, de que seu corpo respondia de maneira alte-
rada, levou essas pessoas a buscarem uma explicação,
no sentido de compreender o que estava lhes aconte-
cendo.

A busca por uma causa para seu problema
de saúde leva as pessoas a repensarem eventos pas-
sados que as auxiliem na compreensão do que está
ocorrendo, como pode ser visto em alguns depoi-
mentos que seguem.

Eu caçava muito à noite [...] pegava aquela friagem;
cada vez ficando mais cansado. Foi cansando, falta do corpo
[...], mas tinha que continuar trabalhando (Trajano). Eu
perdi o marido e o filho, um atrás do outro. Essa ferida não



Texto Contexto Enferm  2004 Jan-Mar; 13(1):50-6.

- 54 - Silva DMGV; Souza SS; Meireles BS

sara dentro de mim. Então comecei a ficar muito nervosa.
[...] Muita falta de ar (Valéria). Começou a dar problema
de pneumonia, daí vim para o médico [...] morava no sítio,
me deu várias vezes pontada e curei. Foi por isso me deu esse
problema, por causa dos remédios (Sandra).

Nesses depoimentos dos integrantes do estudo,
percebe-se que procuram associar elementos do seu
viver: trabalho, acidente, efeitos dos tratamentos e re-
lações familiares.

A interpretação da doença do ponto de vista da
pessoa que vive com a doença, não é feita somente
com base em sensações fisiológicas. Como nos diz
Ferreira14:92 “[...] a própria leitura dessas pessoas é uma
construção social. Isto significa que a percepção das
sensações enquanto alterações, faz parte de um apren-
dizado que diz respeito a significados socialmente com-
partilhados”.

As doenças respiratórias crônicas, na perspecti-
va da biomedicina, têm como fatores responsáveis
uma interação genética e ambiental. O fumo, a polui-
ção do ar e a exposição ocupacional (algodão, carvão,
grãos) são importantes fatores de risco que contribu-
em para o seu desenvolvimento, ou ainda em pessoas
com deficiências de um inibidor de enzima que nor-
malmente provoca a destruição do tecido pulmonar
(alfa1 anti tripsina). A DPOC é um distúrbio lenta-
mente progressivo, que está presente muitos anos an-
tes do início dos sintomas clínicos e do comprometi-
mento da função pulmonar15.

No entanto, na percepção das pessoas que vi-
vem com a doença, outros fatores estão presentes e
são responsáveis pelo aparecimento da mesma, espe-
cialmente fatores integrados ao processo de viver. Essa
maneira de compreender a doença vai além da visão
da biomedicina, nos orientando que há mais coisas
envolvidas na compreensão da doença. A compreen-
são do que é a doença, irá influenciar a busca por cui-
dados, tratamentos e mesmo a cura, dita como não
possível pelos profissionais de saúde, no caso da
DPOC.

Cuidados e tratamentos

Diante da descoberta de uma situação crônica
de saúde, geralmente as pessoas consideram vários ele-
mentos em suas percepções sobre o que fazer. Procu-
rando uma solução para seu problema, as pessoas
percorrem diferentes lugares, falam com diversas pes-
soas da comunidade. Buscam também a compreen-
são da situação vivida, conversando com pessoas que
consideram ter maior conhecimento a respeito da

doença, alguém que os escute e com quem possam
compartilhar suas dúvidas e ansiedades. Nem sempre,
ou melhor, na maioria das vezes, não são os profissi-
onais de saúde que são primeiramente procurados.

O processo terapêutico não é simples consenso,
mas é entendido como seqüência de decisões negoci-
adas entre pessoas e grupos com interpretações diver-
gentes sobre a identificação da doença e escolha da
terapia adequada. Então, podemos afirmar que en-
volve o diálogo entre a pessoa em condição crônica e
pessoas dos três subsistemas de saúde9.

No estudo realizado, ao descobrirem sua doen-
ça crônica, a maioria dos sujeitos entrevistados citou o
subsistema profissional como a principal escolha, ou
seja, procuram o médico, o posto de saúde, a farmá-
cia ou mesmo o atendimento hospitalar.

[...] me deram remédio, não adiantou. Fui de novo
no médico. [...] tomei remédio de umas quatro qualida-
des (Nilton).  A médica receitou os comprimidos [...]
eu fiz a conta do que comprei e do que ganhei no posto,
deu 120 e poucos comprimidos. [...] levei tudo para o
posto, os que comprei e que ganhei, não tomei nada,
fiquei até hoje assim (Trajano).

A busca no subsistema profissional propicia uma
designação para a doença, especialmente através dos
meios tecnológicos que este subsistema dispõe. Po-
rém, mesmo buscando esta confirmação diagnóstica
no subsistema profissional, a terapêutica inclui, além
do uso de medicações prescritas ou não pelo médico,
também o uso de chás caseiros e outros preparados,
orientados especialmente por familiares e pelos meios
de comunicação, demonstrando que os vários
subsistemas de cuidado à saúde influenciam as deci-
sões dos indivíduos, conforme as fala:

[...] eu pensei, é catarro no pulmão. Aí eu escutei
na televisão que a cebola roxa era muito bom para o
pulmão. Aí eu peguei, ralei, tirei a água. Daí, naquela
água botei açúcar e tomava aquela água ou mel de abelha
(Valéria). O chá que ela (esposa) fazia para tirar o
catarro era a margarina com café. O café com sal para
tosse, quando a gente fumava [...]. Sempre acompanhan-
do com o médico (Demétrio). Banana com mel de abelha,
miereges (raiz forte) com mel. Tomei essas coisas que me
ensinaram. Agora comprimido eu não topava [...]. Ago-
ra chá eu gosto de tomar, tudo quanto é chá que tem em
casa(Trajano).

De maneira geral, percebemos que as pessoas
com problemas respiratórios crônicos transitam pe-
los três subsistemas, porém de maneira muito discreta
no subsistema popular. Suas decisões iniciais são for-



- 55-O itinerário terapêutico de pessoas com problemas respiratórios crônicos

Texto Contexto Enferm  2004 Jan-Mar; 13(1):50-6.

temente influenciadas pelo subsistema familiar, buscan-
do resolução com recursos que estão mais próximos:
tomar chás e outros preparados, tomar medicamentos
indicados por familiares ou outras pessoas conhecidas,
manter repouso, usar alimentação mais leve e modera-
da, manter proteção contra frio, umidade e vento, não
pegar sereno, manter higiene corporal, ter pensamento
positivo, manter atividades de lazer e rezar.

O agravamento das manifestações é considera-
do como motivo para recorrer ao subsistema profis-
sional e incluem: ir consultar com médico, usar medi-
cação indicada, realizar exercícios respiratórios, parar
de fumar, fazer nebulização e fazer exames. Essas co-
locações podem ser observadas nos seguintes depoi-
mentos:

Quanto mais eu faz ia aquilo (cebola roxa com
água, açúcar ou mel de abelha), mais catarro vinha. Aí,
por fim das contas, o catarro, era só catarro, catarro.
Aí eu parei e fui parar no pronto socorro. Aí chamaram
o médico. Eu já estava quase morrendo, me botaram no
oxigênio (Valéria). Faço os dois tratamentos porque a
gente se sente melhor. O remédio da Dra. X e o remédio
caseiro. Vamos dizer que são os dois remédios que a gente
toma. O caseiro em si não é sempre, é lá uma vez ou
outra, não é em seguida. Então os outros, sim, é diaria-
mente (Demétrio). Fui eu que decidi não ir mais na far-
mácia e não tomar mais aquele chá, porque estava vendo
que não me adiantava nada. Aí comecei a ira ao
médico(Nilton).

Todos os integrantes do estudo contam que atu-
almente seus cuidados e tratamentos estão dirigidos
pelos profissionais da saúde. É importante destacar
que o itinerário terapêutico dessas pessoas não se en-
cerrou e que as entrevistas foram realizadas quando
elas estavam buscando atendimento em uma institui-
ção de saúde do subsistema profissional. Nesse senti-
do, acreditamos que elas poderão continuar seu per-
curso, pois o subsistema profissional não responde a
todas as suas necessidades.

Avaliações

Após a escolha por um tratamento ou cuidado,
as pessoas avaliam suas escolhas. Nesta avaliação está
incluído não somente a efetividade do tratamento e/
ou a cura, mas também as implicações que estes têm
para sua vida.

Os principais aspectos que influenciam a avalia-
ção dos cuidados e tratamentos são o alívio dos sinto-
mas levando-os a sentirem-se melhor. As falas a seguir
ilustram algumas maneiras como as pessoas que inte-

graram o estudo avaliam o tratamento ou cuidado.
 Elas (enfermeiras) me deram um monte de remédio.

Daí não adiantou de nada e eu fui ao médico(Nilton).
Medicamento que melhora mais rápido é o mais avança-
do (Álvaro). Se um remédio não faz bem, eu espero um
pouco e procuro outro médico. Olha, vê, eu estou aqui
desde ante-ontem e não estou nada melhor. Não sei se o
doutor vai trocar de remédio. Acho que vou embora da-
qui para outro médico ver (Nilton).

Além do resultado do tratamento e/ou cuida-
do contribuir para o bem-estar, também está implíci-
to o desejo de não depender de ninguém, poder con-
tinuar trabalhando, manter as atividades de lazer e as
atividades físicas, ou seja, manter sua vida dentro de
seu padrão, no sentido de continuar a fazer o que sem-
pre fez.

As avaliações que fazem das instituições de saú-
de estão relacionadas à efetividade do tratamento, con-
siderando o tempo de atendimento, o tipo de medi-
cação (soro direto na veia) ou outra terapêutica (oxi-
gênio) e, especialmente a resolutividade, como perce-
bemos em suas falas.

Posto de saúde ajuda porque dá remédio. Facilita
porque com o dinheirinho que nós vivemos... Tem mês
que não dá nem para o remédio (Nilton). Sempre fui
bem atendido. Se marca, nunca é muito demorado para
atender (Carla).

Na avaliação dos sujeitos do estudo, o subsistema
profissional tem grande relevância, pois consideram
que os tratamentos e os cuidados indicados têm resul-
tados mais efetivos.

Os tratamentos e cuidados do subsistema fami-
liar não têm uma avaliação muito evidente. Sua
efetividade é sempre referida como parcial, uma vez
que seus efeitos são temporários. Na avaliação das
pessoas com doenças respiratórias crônicas, os me-
lhores resultados são obtidos quando associados com
o subsistema profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interpretação do processo de escolha e de
avaliação dos cuidados e terapêuticas de pessoas com
doenças respiratórias crônicas, leva a reconhecer que
estas decisões não se atêm a um único subsistema de
cuidado à saúde, porém com predomínio do
subsistema profissional. Mesclam-se diversas experi-
ências e tipos de conhecimentos produzidos pela ne-
gociação ao longo de cada trajetória de vida.

O Itinerário Terapêutico16:135 não é produto de
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um plano esquematizado, pré-determinado, mas “é
um fenômeno por demais complexo para que possa
ser subsumido a generalidades que procedem pela des-
coberta das leis que ordenam o social”. O ir e vir a
vários tratamentos, às vezes contraditórios, entre os
diversos subsistemas de cuidados à saúde envolve um
processo complexo que não pode ser resumido a um
modelo de conhecimentos científicos como o repre-
sentado pelo subsistema profissional, pois tanto saú-
de, a doença e o tratamento são experiências
construídas pelas pessoas em seus contextos de rela-
ções sociais.
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