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APRESENTAÇÃO 

 

Ecos da Dor tema escolhido para este trabalho, teve como inspiração a 

disciplina de antropologia “Ecos Culturais da Doença”. Ministrada pelo professor 

José Francisco Quirino na EPM/UNIFESP. Ele um antropólogo, preeminentemente 

nunca deixou de ressaltar nas aulas a importância de escutar. Este trabalho se 

construiu a partir da escuta das épicas de pessoas comuns, ou melhor, heróis do 

cotidiano. O sentido da palavra Ecos para as histórias surge como ressonante, pois 

cada uma emergiu complexidades advindas do discurso oral, de percepções ora 

subjetivas, ora difusas diante de tratamentos, intervenções e medicamentos. Falar 

talvez seja terapêutico, mas e ler?  

Correspondendo a exigência do Mestrado Profissional em Ensino em 

Ciências da Saúde o Caderno de Narrativas foi criado originalmente pela 

pesquisadora para atender o Produto, sendo uma construção a partir do gênero de 

História Oral Testemunhal.  A consulta pública as histórias do Caderno ficará 

disponibilizada no site do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde e no 

BMHV (Banco de Memórias de Histórias de Vida).  

No Caderno de Narrativas foram apresentadas sete narrações de 

colaboradores “pacientes” e médicos. As histórias retrataram diferentes 

enfrentamentos e significações sobre a dor para o doente. De forma transgressora 

os relatos descortinaram o que parecia ser uma “dura” realidade após o diagnóstico 

da doença autoimune/reumática. 

Para reforçar as singularidades, outras janelas foram abertas com as 

ilustrações de Felipe Stefani. Ele fez uma imersão criando desenhos envolventes 

que transbordam naquele que lê, fazendo com que o Caderno se complete na 

suavidade de seu traço. Seguindo a direção revelada por Sontag em “Contra 

Interpretação”, nenhum desenho foi nomeado. Compartilhando do pensamento de 

Susan Sontag, a arte real precisa causar nervosismo e os títulos sugestionam o 

olhar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOIS UNIVERSOS NUMA NARRATIVA 

  



 
 

1 História de BADU 

 

A narrativa de Badu organizou-se num mosaico, as falas foram se 

acomodando devagar como peças assimétricas, para no final impressionar. 

Recordações dissonantes marcaram o tom desta história, há um trecho do livro de 

Eclea1 que traz uma poética que faz ressonância a essa história: “A Luz de Estrelas 

Remotas” [...] o valor da liberdade da memória escolhe sem arbitrar acontecimentos 

relacionados no espaço e no tempo, e se intensifica quando incide sobre a mesma o 

brilho de um significado coletivo...  

Nosso contato começou num grupo de doentes reumáticos duma rede social. 

Na madrugada de fevereiro/2012, ela escreveu um depoimento cheio de lamentos, 

pois, não participaria da festa de formatura da turma de graduação em engenharia e 

da qual havia sido aluna. As palavras do seu texto ecoavam expectativas quebradas 

pelos agravamentos da AIJ. Complicações na mobilidade levaram o trancamento da 

faculdade no terceiro ano. A postagem recebeu vários acessos e criou uma brecha 

para muita gente discorrer sobre as próprias frustrações com a doença na tentativa 

de apoiá-la. 

E nesse cenário iniciamos um diálogo, no qual a literatura falou mais alto. 

Badu adorava ler, mas não o fazia há tempos, sugeri o livro de “Perto do Coração 

Selvagem” (Clarisse Lispector)... No primeiro encontro conversamos sobre os 

devaneios de Joana a protagonista do livro de Clarisse. Continuamos nos 

comunicando por e-mail, e a cada mensagem dava para perceber uma moça 

sensível e um tanto indignada perante as passagens de sua vida.  

Gravamos quatro entrevistas, a última em março de 2013 na casinha do 

CeHFi, quando se consultou no ambulatório de reumatologia do Hospital São 

Paulo/EPM. Desta vez estivemos sozinhas, nas outras entrevistas havia a presença 

de alguém da família.  A narrativa foi rápida, e no seu corpo há mais cicatrizes... 

Armaduras e quereres gladiam-se na fala de Badu, na busca por melhorias para seu 

corpo se rende ao espelho e aos modelos impostos as mulheres. Procuro 

                                                             
1
 BOSI,Eclea. O tempo vivo da memória. São Paulo:  Ateliê Editorial, 2003, p.31. 

 



 
 

explicações e sentido para essa experiência, mas a complexidade desceu uma 

cortina de fumaça... 

Na última entrevista Badu diz que a AIJ está em remissão no seu corpo. Um 

possível resultado da medicação biológica, embora não saibamos quais os efeitos 

colaterais poderá enfrentar.  Diante disso me vejo numa espécie de roda da fortuna, 

composta por tratamentos, medicamentos diversos para a dor, drogas caríssimas 

chamadas modificadoras do "curso da doença", todos convenientes a indústria 

farmacêutica, a prática médica fechada, instituições... É por aí circulará o doente. 

A história de Badu se completa na narrativa de Mama sua mãe, ela também 

carrega a artrite no seu corpo e o universo de ambas está fortemente ligado.  Muitas 

coisas aconteceram desde as primeiras entrevistas e como a vida sempre ascende, 

neste ano nasceu à quarta sobrinha o mais novo encantamento da tia, da avó e da 

família.  

 

 

  



 
 

DOIS UNIVERSOS, UMA NARRATIVA: BADU 

Escolhas parecem às vezes tão certas... Melhor olhá-las como nem boas e 

nem ruins... Meu nome é Badu é carregado de poder com um significado forte vindo 

da ancestralidade africana. Minha história foi marcada por embates com a artrite 

idiopática juvenil (AIJ) uma doença que acomete crianças e adolescentes. 

Nasci em São Paulo no dia 20 de novembro de 1986. Fomos morar em Minas 

Gerais (MG) quando eu estava com 10 anos, nesta ocasião fui separada da tia que 

mais gostava a mainha, a irmã gêmea da minha mãe. Sempre fui apegada à famíliae 

na época ela estava grávida de meu primo, um bebê mais que desejado, seria meu 

irmão caçula... E ficaram para trás a mainha, o bebê e os amigos da escola... Tudo 

que me fazia pertencer.  Como viveria na roça? Perguntava-me! O chão era de 

barro, a escola pobrezinha e para piorar as crianças caçoavam do meu sotaque. 

Nunca consegui gostar daquele lugar, para chegar à cidade passava duas horas no 

ônibus...   

Houve um momento doloroso... Não parecia tanto na época, mas hoje... 

Minha tia com meu primo visitou a gente em MG, ao chegar à porta de casa eu 

estava brincando no chão da sala, quando os vi fiquei enlouquecida e fui me 

arrastando para ver o neném, abraçá-los, mas minha tia começou a chorar... Em 

seguida indagou minha mãe dizendo: “ela está assim”? A resposta foi: Está! É pelo 

chão ela se move... Sempre acreditei que ficaria boa... O filho da mainha já estava 

com sete meses. Quando soube do nascimento, bateu uma tristeza funda... Eu era 

apenas uma criança, minha tia uma adulta, devia saber mais da vida.  Senti-me uma 

coisa qualquer e dói à beça...  

O primeiro sintoma da doença foi na mão esquerda, estava com quase 11 

anos de idade. Como sou canhota o movimento de escrever atenuou a dor.  Na 

outra vez o pescoço endureceu, voltei da escola chorando de dor a mãe colocou um 

pano com água quente e aliviou. Como me distraía brincando a dor sumia. Mas o 

pior ainda viria...  Numa manhã fui me levantar da cama acabei para no chão, como 

pretendia ir à escola, me pendurei num varalzinho que ficava no quarto para secar 

as roupas nos dias de chuva, acordinha arrebentou e caí de novo... Então engatinhei 

até o quarto de minha mãe... Nunca me esqueci do seu desespero, depois daquele 



 
 

dia passei 18 meses sem andar.  Travamos uma luta para descobrir o que estava 

acontecendo. Com minha mãe percorríamos os pediatras, ela me carregava nas 

costas porque eu não aceitava sentar na cadeira de rodas.  

Um ano depois fui examinada pelo ortopedista que me encaminhou a uma 

médica reumatologista que na primeira consulta diagnosticou a artrite idiopática 

juvenil (AIJ) no meu corpo. Passei a tomar metotrexato (MTX), prednisona, naprosin, 

cloroquina e analgésicos. Melhorei relativamente rápido e após seis meses retornei 

a médica ficou muito surpresa, porque entrei no consultório andando com minhas 

pernas.  

Nessa mesma época quis retomar os estudos, mas não imaginava como 

seria, já que mal saía da cama! Minha mãe logo deu um jeito. Foi até a escola 

explicou a situação para os professores que concordaram desde que dona Mama 

comparecesse a escola todos os dias para assinar a lista de presença e pegar a 

matéria. A mãe fazia isso e ainda ouvia as explicações, chegando em casa me 

passava... Ficamos conhecidas e no final do ano letivo a torcida era grande. Ao 

sabermos da aprovação minha mãe chorou muito, era pura alegria...  

E pensar que cursei a quinta e sexta série em casa!  A inspetora vinha aplicar 

as provas em casa e me olhava com pena... Um dia comentou que tinha vontade de 

me dar às respostas. Mas não precisei porque recebia notas excelentes e não perdi 

nenhuma série. 

Sempre me esforcei e nunca aceitei a condição de não poder andar.  A 

pessoa que tem AR com acometimento nos pés deve ser persistente mesmo com 

dor, assim não atrofiará. Por isso era hora de voltar assistir aula com professores e o 

primeiro obstáculo era respeitar o ritmo que meu corpo fazia. Levava uma hora para 

chegar à escola e era bem perto de casa. Essa morosidade durou mais dois anos...  

Hoje reconheço o quão difícil foi assumir-me doente, recordo de momentos 

que estive revoltada e desacreditei totalmente no tratamento. Parei de tomar banho, 

comia demais, recusei a fisioterapia... Dei muito trabalho para minha mãe, com meu 

temperamento forte e questionador. Tentava assimilar o porquê da coisa toda, mas 

haveria algum por quê? Sentia uma inquietação dentro de mim ao pensar que 

criança precisava correr e “brincar livremente”... Quanto engano. Hoje vejo que não 



 
 

se pula a infância, e não se deixa de ser criança por estar doente. Depois a gente 

vira adulto para assumir um monte de compromissos e então nos tornamos 

infelizes... 

Perto dos 13 anos fisicamente estava mais independente, mas a dor era 

constante. A saudade de SP me entristecia e piorava a dor... Então minha mãe 

deixou voltar a passeio. Essa viagem me ensinou muito! A sensação liberdade, me 

virar sozinha, visitar lugares, pessoas!  Algumas pareciam diferentes ou quem sabe 

indiferentes!  Os colegas sumiram, havia passado quatro anos... Mesmo com dor 

queria estar ali. Nas minhas divagações me pergunto, e se não tivesse saído de SP, 

a artrite teria aparecido no meu corpo? Dos seis anos vivendo em MG, cinco e meio 

a artrite esteve ativa. Recordar esse período me amargura...   

Voltamos para SP...  

O tratamento a passou para o ambulatório da criança na UNIFESP, onde não 

evoluí, ou seja, não melhorei e nem piorei... Havia a promessa de que ali seria 

melhor, mas recebi muitas infiltrações para melhorar da dor.  Uns anos mais tarde, 

assisti a uma palestra num encontro de doentes reumáticos, o médico explicou que 

infiltrar sem limite causava artrose severa. Nunca imaginei que os procedimentos 

fossem tão prejudiciais, porque aliviavam a dor instantaneamente! Jamais fui 

examinada pelo mesmo médico no ambulatório, cada um fazia o que achava 

conveniente, e só pararam quando o medicamento triancil me provocou uma reação 

alérgica grave... 

Aos 21 anos, possuía habilidade com computadores e precisava trabalhar e 

meu pai descobriu uma agência que empregava deficientes na Praça da Sé, lá 

consegui o primeiro emprego num banco.  A vaga era de recepcionista, mas havia 

exigência de usar sapato com salto, o que seria impossível para mim. Expliquei para 

o responsável do departamento de recursos humanos minhas limitações físicas, e 

me colocaram como assistente da secretária na diretoria. Foi uma grande conquista, 

teria carteira assinada, assistência médica... Em casa assumi muitas 

responsabilidades financeiras, o que me deixava satisfeita. Além do que, com o 

salario bancava parte do curso de engenharia, mesmo sendo bolsista nunca grana 

para os livros... 



 
 

Por um tempo desfrutei da liberdade de ir e vir...   Namorei um rapaz no Rio 

de Janeiro e no final de semana, no feriado me mandava para lá. Quando voltava ia 

direto para o trabalho no banco. Com o tempo a satisfação foi minguando...  

Trabalhar e estudar exigia demais do meu corpo... Passei a ter problemas no banco 

porque me ausentava para ir às consultas do Hospital São Paulo (HSP). Lá 

esperava no mínimo seis horas de espera... O estresse era tanto, que só me 

acalmava voltando para casa...  

Minha condição articular declina a cada dia... Percebi que houve um 

retrocesso no meu estado de saúde depois que ingressei no mercado de trabalho e 

meus pés chegaram ao limite... A dor ficou tão insuportável que precisei recorrer a 

exames mais sensíveis como a ressonância magnética (RM), que apontou uma 

“sinovite vinodular pigmentada”.  Pensei! Pronto o que tenho agora no pé?  Os 

reumatologistas do HSP foram totalmente evasivos me assustando, após a leitura da 

RM pareciam não ter a menor ideia daquele resultado... 

Depois de presenciar aquela situação indefinida e sem orientação, fui 

pesquisar na internet, onde encontrei um médico no Rio de Janeiro (RJ) especialista 

no assunto.  Solicitei uma licença médica no trabalho e viajei para me consultar. Ele 

indicou órteses para as duas pernas e deveria usá-las 24h. A intenção era 

posicionar o pé em L, mas não suportei... O jeito agora seria operar, mas adiei. 

Fazia dez meses que trabalhava, e o tempo era insuficiente para receber benefício 

no INSS... Depois de quatro consultas no RJ pude pedir afastamento do banco. 

Nunca mais voltei a trabalhar... Fui operada do pé aqui em SP com a indicação do 

médico carioca. Durante os meses de recuperação a secretária da diretoria ligava 

em casa diariamente, um aborrecimento... Até que contrataram uma moça para o 

meu lugar e me deixou em paz. O diretor nunca falou nada comigo... Talvez pela 

deficiência que tem, ele não escuta de um ouvido. 

 A primeira cirurgia no pé direito em setembro/2009 deu certo. Confiante, nove 

meses mais tarde encarei no pé esquerdo que ficou equino e torto, isso se repetiu 

três vezes... Então era hora de encontrar outro médico. O medo crescente de ficar 

sem andar de novo e tantos pós-cirúrgicos, despertaram a compulsão adormecida e  

voltei a comer. O que resultou num corpo de 1,59m com 94 kg. Engordava uma 

média de 5 kg por semana. Busquei ajuda médica com intenção de reduzir o 



 
 

estômago... Queria muito emagrecer e acabar com a compulsão, e essa era uma 

saída naquele momento. Perder peso com a AR é complicado, porque não consigo 

me exercitar. Frequentei umas aulas de hidroginástica, mas o ombro travava e mal 

conseguia me movimentar na água.  

Sempre vigiei o peso por causa da cortisona, já estava com 20 kg extras que 

aumentaram ainda, pois comia demais e não conseguia parar... Minha saúde estava 

boa e a aprovação da cirurgia saiu bem rápida pelo convênio. No pós-operatório da 

bariátrica não senti dificuldade alguma, não tinha fome nem necessidade de comer... 

Perdi peso lentamente, quase grama a grama. Atingi os 60 kg embora minha 

vontade seja 55 kg, o médico disse que está bom assim. Segui as recomendações à 

risca e após um ano, não preciso de tanto rigor. O acompanhamento da nutricionista 

seria vital, mas financeiramente ficou inviável.  Uma vantagem que observei foi 

diminuir o uso de medicamento para dor, desde criança sempre precisei e nunca 

recusei. Agora que emagreci quero fazer plástica de abdome por que tenho uma 

dobra na barriga, não chega ser avental, mas uso um número maior de roupa por 

causa dessa sobra de pele.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

O médico me explicou que não sai com emagrecimento, como o convênio 

cobre, quero tirar... A abdominoplastia é pra mim mesma, sei que tem a cicatriz, mas 

é melhor do que pele. Pretendo fazer braço e coxa... Cirurgia virou uma coisa 

comum, não tenho medo e adoro a anestesia. A pior coisa é operar o osso do pé e 

era obrigada a tomar morfina a cada 3h. Depois de sobreviver a isso qualquer coisa 

é ficha... Tenho indicação para operar o ombro direito, mas como não dói não 

deixarei mexerem. Fizeram um monte de cirurgia que eu não queria, agora faço a 

que escolho. Meu corpo nunca foi magrinho e nunca será, mas a vergonha diminuiu. 

Todas as cirurgias são pelo convênio, mas retomei o “acompanhamento” no 

ambulatório da UNIFESP, para não perder a vaga...  Na sala de espera ouvi vários 

pacientes comentando sobre umas injeções, era uma disputa para dizer quem 

estava pior... Também me passaram para medicação injetável enbrel, que retiro na 

farmácia de alto custo do SUS a aplicação é semanal.  É obrigatório constar no 

prontuário o exame de tuberculose (PPD) ser negativo. Gostaria de me tratar em 

outro lugar... Nesse ambulatório só é possível falar com reumatologista a cada seis 

meses e a fila de espera leva horas... Percebo que estou com sintomas de 

leucopenia que pode ser efeito colateral do medicamento biológico... 

Hoje a coisa que mais sinto falta é de estudar... A faculdade era algo pessoal 

e dependia do meu esforço, era bacana voltar tarde e ter sono. Ficar em casa o 

tempo todo é horrível, passei isso na infância... Passo muito tempo na internet e 

compro sem me importar... Tive vários cartões de crédito, alguns joguei fora, para 

não usar. Gasto mais hoje do que quando trabalhava fora.  

Comprei um cachorro parcelado! Só acreditei quando o entregador trouxe de 

Santo André com o bicho. Virou o filho mais novo da família, batizei de Fred, se eu 

imaginasse que cachorro era tão bom, teria um desde a infância. 

  



 
 

2  História de MAMA 

  

Mama convive e vive com a artrite também. Na primeira vez que fui a sua 

casa,  percebi a relação de cumplicidade com sua filha, a quem escutaria a história a 

partir daquele dia. Não esperava que a mãe de minha colaboradora fosse doente e 

quisesse participar da pesquisa, então a rede se iniciou naturalmente. A entrevistei 

em março de 2012 no apartamento onde residem ela, o marido, Badu, a neta mais 

velha e Fred um cão Maltês. O ambiente afetuoso fortaleceu nossos vínculos, 

apesar de seu marido falar pouco, possui uma presteza suave ao lidar com tantas 

mulheres na família. 

Antes de entrevistar Mama senti um clima apreensivo... Havia seis meses que 

descobriram um comprometimento grave no seu pâncreas e o prognóstico não ficou 

claro nos exames, e não restava outra opção para os médicos além da cirurgia.  

Nesta história dois universos saltaram aos olhos, a mãe de uma criança com AIJ 

onde o amor e a dor refletem como luz, e da mulher que lida com as animosidades 

desde a infância e entrará num centro cirúrgico... 

E Mama foi operada no hospital em Santo André... De sua casa em 

Carapicuíba até lá, levava quatro horas no transporte coletivo... Fui até o hospital e 

antes de ir vê-la procurei o serviço social, a assistente se comprometeu reservar a 

ambulância para transportar Mama de volta a sua casa após a alta, esta sua maior 

aflição. A profissional afirmou que aquela era sua função, saí acreditando que estava 

tudo acertado, mas nada foi cumprido...  

A cirurgia durou quase oito horas...  Consegui visitá-la na UTI e depois daria 

notícias à família, soube que metade do pâncreas foi embora junto com o tumor, 

mas ela iria viver.  Começava cair à tarde, a iluminação natural estava suavizando o 

ambiente. Havia somente dois leitos, com espaço confortável para circulação, bem 

diferente daqueles box fechados com cortinas. 

Em pé ao lado da cama, fico na esperança de que Mama abra os olhos. Seu 

jeito animado ocupa minha mente... Nem imagina o que lhe aconteceu, acreditava 

que seria um procedimento simples.  

E Mama acordou... 



 
 

DOIS UNIVERSOS, UMA NARRATIVA: MAMA 

Nasci em Coroaci nas Minas Gerais, no dia 04 de janeiro de1961, pode me 

chamar de Mama. Vivi no Roção até a adolescência depois fomos pra Contagem. 

Éramos onze irmãos, eu e minha irmã gêmea somos as caçulas. Existe entre nós 

uma ligação inexplicável assim diz Badu, conversamos todos os dias por horas... 

Compartilhamos dores, alegrias e adivinhamos coisas uma da outra. 

 Minha mãe também tinha uma gêmea, ela faleceu em 2009 com quase 80 

anos e sem doenças graves. Meu pai era preto “negão mesmo”! Seus bisavôs foram 

escravos, em 1975 a mina que ele trabalhava desmoronou.  Eu estava com catorze 

anos e guiei os homens para resgatá-lo. O  túnel era muito longo e foram as horas 

mais demoradas da minha vida.  Infelizmente ao saírmos da mina ele não resistiu e  

apertou minha mão antes de morrer. 

 Com 21 anos me casei, estávamos em 1982. Meu marido é meu primo, filho 

de uma irmã da minha mãe que partiu cedo, quem o criou foi minha tia gêmea. 

Depois do casamento viemos para SP onde nasceu minha primeira filha dois anos 

mais tarde veio a Badu e não pude ter outros filhos. Hoje a família cresceu tenho 

duas netas e um neto da filha mais velha, que está grávida novamente. 

 Já rodei nesse mundo, trabalhei nas casas de gente rica como doméstica, 

costurei para fora. Também estudei e me formei cozinheira no SENAC, com o 

certificado consegui emprego num supermercado, depois num hospital, até que 

infelizmente adoeci...  

As dores começaram nos pés, havia vários esporões nos meus calcanhares 

segundo o médico... Não demorou às mãos passaram a doer também... Estranhei 

porque as coisas me escapavam da mão, a impressão que dava era de jogá-las sem 

querer. Pensei isso é um sintoma de artrite! Conhecia bem, porque Badu 

desenvolveu a doença criança. A dor foi aumentando aos poucos, depois de quatro 

anos sentia no corpo todo...  

Na época era acompanhada por uma reumatologista do posto de saúde. O 

tratamento era ruim e a médica não me ouvia. Cansei de pedir para ela solicitar os 

exames de artrite, mas ela dizia: isso é um reumatismo qualquer, você vai tratar com 



 
 

um remedinho pra dor... “Esse remedinho pra dor era o corticóide. Tomei tanto!” 

Cinco anos se passaram, doíam todas minhas juntas e meus braços atrofiaram... 

Usava 05, 10, 15 mg de prednisona e nada mudava.  E pensar que sempre fui 

saudável nem remédios em casa eu tinha  antes dessa doença... 

No período de “tratamento ruim”, meu maxilar deslocou e perdi muitos dentes. 

Ainda dói perto do ouvido e só consigo abrir boca um pouco... Cheguei a sonhar 

com um médico que fosse mais atencioso com meu caso. Não havia possibilidade 

de melhorar, tomava a mesma dose de medicamento que Badu usou quando tinha 

11 anos! Era frustrante...  

  



 
 

Finalmente depois de uns anos o reumatologista  do posto de saúde mudou. 

Esse pediu outros exames mais específicos. Sem muita surpresa deram positivos 

para a doença. O tratamento passou a ser com metotrexato (MTX), prednisona 

apenas se sentisse dor, que sentia cada vez mais... Para não ficar atrofiada 

praticamente me arrastava para fora da cama, tomava banho e procurava fazer o 

serviço de casa... Cozinhava nem que fosse com as pontas dos dedos, escorando 

os pratos até com cotovelo. Mas chegou um momento que falei para o meu marido, 

não aguento mais!  

Para piorar minha mãe morreu, havíamos ficado seis anos sem nos ver... “Caí 

de cama, a artrite me pegou de jeito”, parecia uma inválida. Perder minha mãe 

agravou muito meu estado, mal conseguia sentar na cama. Bateu uma revolta e 

aqueles os medicamentos não faziam efeito! Foi a pior crise da doença.   

Só melhorei quando fui tratar no CEPIC (Centro de Pesquisas Clínicas 

Médicas). Era cada vez mais difícil obter os medicamentos na farmácia do SUS, 

então  Badu encontrou esse centro num blog sobre doenças reumáticas. Ela já 

estava usando o medicamento biológico e melhorou, logo pensamos, meu caminho 

seria esse também!  Para ser tratada no CEPIC, assinei um contrato enorme 

concordando em participação da pesquisa, corria risco de cair no grupo placebo e 

por dois anos estaria sob a responsabilidade deles e deveria abandonar o 

tratamento no SUS. O protocolo do CEPIC dava acesso à medicação biológica, e 

em pouco tempo comecei a dar uns passos.  Havia três anos que só me arrastava 

dentro de casa...   

Fiz uns exames e encontraram um cisto neoplásico no meu pâncreas... Com 

isso o medicamento biológico foi suspenso, o médico alegou que agravaria meu 

estado. Terei que me submeter a uma cirurgia, depois farão a biópsia pra saber, né? 

Acredito não ser nada grave.   



 
 

 Para quem consegue suportar a artrite, pode vir qualquer coisa... Se não 

bastassem as dificuldades, ainda tem a dor... Nem sei como me acostumei com isso. 

Fico um pouco apreensiva por na família tem histórico de câncer, minha irmã gêmea, 

teve na mama e conseguiu se curar...   



 
 

Quando comecei tratar a AR pesava quase 140 kg, e minhas filhas também 

tinham sobrepeso. Elas fizeram redução de estômago quase na mesma época. Para 

ajudá-las. Aprendi um pouco sobre alimentação e comecei a fazer uma comida mais 

saudável, com isso perdi muito peso e a dor diminuiu de maneira considerável... 

O médico reumatologista insistia para eu emagrecer, mas não dizia como! 

Não sabia o que fazer, mesmo comendo verduras, frutas e as recomendações da 

nutricionista o peso não baixava... Passei a sentir uns disparos no coração, a boca 

seca quando comia bolacha ou pão. A garganta e os lábios ressecavam e não havia 

litros de água resolvesse, e o doutor recomendou não comer mais doce e alimentos 

com glúten. 

Com auxílio do meu marido, procuro comer alimentos sem glúten. Agora 

surgiu esse probleminha no pâncreas... Fui encaminhada para oncologia do Hospital 

Mario Covas em Santo André que fica muito longe, levamos três horas até lá...  

Fizemos amizade com as recepcionistas e elas agendam as consultas no período da 

tarde por causa da distância. Fiz todos os exames e já marcaram a cirurgia... A 

maior preocupação é retornar depois da alta, são muitas horas de condução... 

Dezembro de 2012 

... Às vezes nem acredito o que passei!  Removeram meu baço e grande 

parte do pâncreas saiu junto com o tumor, não imaginava que tudo aquilo estava 

dentro de mim... Foram quase 10 dias internada naquele hospital, enfraqueci, perdi a 

disposição e achei que não aguentaria...  O resultado da biópsia foi negativo, não 

precisarei de quimio ou radioterapia. O oncologista liberou o uso do medicamento 

biológico.  E continuarei a empreitada, a dor voltou e agora estou diabética 

dependente de insulina... 

Para finalizar, houve dois momentos que serei eternamente agradecida, 

quando acordei na UTI e minha irmã ter me buscado na alta, não sei o que faria sem 

ela. A assistente social não liberou a ambulância alegando que não atendiam outro 

município... A vida está se acomodando, consegui um auxílio do governo devido ao 

problema de saúde. Não posso reclamar, estou viva e sigo da forma que dá.  As 

coisas acontecem devagar, é preciso paciência. Cada pouco que melhoro mais livre 

me sinto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A DOR QUE REVIROU A CENA   



 
 

3  História de HÉLIO MAX 

 

Conheci Hélio num grupo de doentes reumáticos da rede social. Ao ler suas 

postagens, me chamou a atenção sua postura positiva. Ali a maioria das mensagens 

eram queixas, informações sobre uso de medicamentos, efeitos colaterais, 

benefícios sociais, falta de medicamento no SUS... 

O primeiro encontro, marcamos na cafeteria de um shopping em 

setembro/2013. A narrativa foi direta e sem rodeios, ganhando profundidade ao 

longo do processo. A espondiloartropatia ou EA no seu corpo parece um eco do 

passado, ao contar sua história relembrou que na infância caiu de uma árvore com 

altura considerável e feriu o cóccix, mas engoliu o choro, a dor e silenciou. Nunca 

esqueceu... Na educação tudo era proibido, a ausência do pai desde os 10 anos de 

idade parece não afetá-lo, e a mãe evangélica criou os seis filhos... A fala de Hélio 

transmitiu maturidade, não reclamou em nenhum momento. Tivemos uma longa 

conversa... 

A doença para ele é algo a mais no corpo, que é sua uma morada. Os seis 

anos com o adoecimento o fez distinguir o que significa ser e estar doente. Algumas 

marcas foram reavivadas nessa experiência, e a consciência corporal pôde ser 

desnudada no trabalho do ator-bailarino, onde aprendeu atenuar as animosidades e 

explorar caminhos que curam. 

Enviei a história escrita para Hélio em fevereiro de 2015, e não tive resposta. 

Após um tempo lhe escrevi perguntando se desejava continuar na pesquisa, e a 

reação foi instantânea. Não era sua natureza abandonar os projetos que se 

envolvia... Minhas impressões ficaram convergidas, mas este incômodo acabou 

virando desafio... Combinamos outro encontro para discutir seu testemunho, mas ele 

não alterou o texto em nada... Neste aproveitou e me contou um pouco sobre sua 

atuação na peça em cartaz e outros papéis que havia atuado como prostituta e 

travesti... Fiquei lisonjeada por conhecer alguém tão singular.  

Apresentar à história a quem narrou pode ser o momento para estabelecer 

vínculos, pois somente aproximação e escuta permite-nos conquistar o outro. Este 



 
 

envolvimento ajuda a construção do texto nas entrelinhas, um atributo genuíno que 

está escondido nas narrativas.  

Esta experiência mostrou algo condizente ao que Portelli2 defende a respeito 

do pertencimento das histórias as pessoas. Para escutar precisamos ter presença,  

receber a fala com empatia, pois as narrativas se avolumam numa intensidade 

própria, e para além daquilo que projetamos. A visão de Hélio quanto ao significado 

de sentir dor esta em habitar-se, cuidando-se de dentro para fora. 

  

                                                             
2 PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: reflexões sobre ética na história oral, 1997. 

Disponível em: http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/11215/8223 . Acesso em : 29 de mai.2014 

http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/11215/8223


 
 

A DOR QUE REVIROU A CENA 

Meu nome é Hélio como meu pai. Nasci em São Paulo em 02 de agosto de 

1988, mas venho de uma família graúda mineira. Não acredito em nada, sou de 

Leão com ascendente em Sagitário, minha Lua é de Áries, tenho os três elementos 

fogo. Saí de casa com 20 anos e há cinco anos moro com alguns amigos, sempre 

alimentei o pensamento de encontrar meu próprio caminho e isso me fez muito bem! 

Foi dificílimo acreditar que estava com uma doença reumática... De início 

percebi a dor lombar na região sacro-ilíaca, então surgiu uma inflamação no nervo 

ciático e a fibromialgia. Doía de paralisar!  Busquei auxilio no ortopedista, no clínico 

geral e no reumatologista... Usava uma medicação atrás da outra, e a dor persistia... 

Meu corpo ao acordar travava por completo... Recorria ao anti-inflamatório e após 40 

min conseguia levantar da cama... O meu maior medo era subir e descer escada. 

Quantas vezes ao descer as pernas congelavam, o jeito era fingir uma conversa no 

celular e ficar sem me mexer, porque a dor era muita!  

Possuo um trato especial com a dor. Quando criança me machuquei muitas 

vezes, só que nunca chorava... Sendo caçula de seis irmãos tinha muita briga, 

cheguei ir para o hospital com a cabeça sangrando por causa de uma sapatada, 

mas nada de choro... Parecia um preparo para lidar com algo maior. E foi uma crise 

de dor que revirou tudo... 

Trabalhava como analista de RH pelo salário. Vivia infeliz e a insatisfação ia 

me consumindo... Sempre valorizei os tratamentos integrativos e depois do trabalho 

fui a uma seção de acupuntura. Neste dia cheguei a clinica me escorando, o médico 

espetou vários pontos do meu corpo e nada acontecia, não reagi... Pensei, essa 

terapia deveria ser a melhor coisa para controlar a dor?  O doutor tem 25 anos de 

experiência! A dor era absurda, eu mal conseguia abrir os olhos... Fiquei ali duas 

horas e meia e saí pior. Essa experiência me revelou que há um limite, a dor só 

poderá ir até determinado ponto, e dali não passaria...  

A arte naquela época me faltava a tal ponto, que um abismo cresceu dentro 

de mim. Na minha família há músicos, cantores, instrumentistas, a inclinação está no 

meu sangue. Cheguei ao esgotamento e estava dividido o que me remetia à doença, 

a dor... Numa epifania decidi sustentar a escolha pela arte. Comecei estudar, e isso 



 
 

ajudou no enfrentamento da doença. A ligação que possuo com a arte, existe desde 

quando eu cantava na igreja. E sempre quis mais, alcancei à dança e depois 

felizmente o teatro... O ofício de atuar é minha paixão! “Sou ator por orientação, 

cantor por vocação e dançarino”. Sigo me profissionalizando a cada trabalho, e 

alimento sonhos grandiosos na área artística, pois a vida é repleta de propósitos. 

No ano de 2011 comecei a me tratar no SUS.  Após fazer os exames de 

laboratório, o HLA B-27 deu positivo, e me diagnosticaram espondilite anquilosante. 

No tratamento usava medicações brandas, a endometafina, o paracetamol que não 

serviram para nada em mim. A ressonância magnética mostrou o que era a EA fiquei 

espantado! Havia erosões nos ossos da coluna, edema e a sacroileíte bilateral. A 

doença estava num estágio avançado. Cheguei ao consultório chorando, bateu um 

desespero porque não sabia o que era aquilo. A médica me pediu calma, e falou: 

“você não tem nada grave, vamos cuidar disso!” E entrou com o tratamento 

biológico, o enbrel (50mlg) e metotrexato (MTX). No meu organismo a resposta 

ocorreu na primeira aplicação, após 12 meses não mais sentia dores nas 

articulações. Toda vez que vou à consulta com esta médica, encontro uma pessoa 

astral para cima, com sorriso no rosto, e isso me conduz a outro lugar.  

Tive uma experiência desagradável em que a profissional ficou mais 

perturbada que eu com HLA B-27 positivo. A mulher falou: olha você tem isso 

procure compartilhar com a sua família... Instalou-se um clima down na consulta, 

pensei devo ter alguns meses! Realmente há gravidade, mas se deixar conduzir por 

esse tipo de tratador foi preocupante. Precisamos confiar e saber por quem somos 

cuidados. A minha médica, até perguntou se eu queria me aposentar pelo INSS! 

Nunca aceitaria, não vejo sentido usar carteirinha especial de ônibus. Detesto 

condicionamento! Quero alternativas para viver, e não me escorar na dor da doença.  

Na escola de teatro conheci a palavra “habitar-se”. Procuro uma vida normal, 

como senão tivesse nada... Na verdade prefiro demonstrar que não tenho... Sou 

consciente que a doença faz parte de mim, e faço o possível para ter uma rotina 

agradável. Dispenso a ideia de ser doente, “eu estou em mim e tenho algo que vou 

levar junto”. Se essa patologia surgiu algum propósito há, dessa maneira alcanço 

novas orientações para trabalhá-la em outra perspectiva...  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busco um sentido para estar satisfeito com o tratamento, decidi pela arte e se 

não quero mais sentir dor preciso resistir, e como faço isso? Habitando-me e 

compartilhando meu viver com pessoas sinceras, transitando em lugares que 

edificam.  Estudando, lendo, cantando, representando a vida como ela é! Para sair 

do comum interpreto meu corpo para além de exercícios e movimentos simétricos, e 

compreendendo a dimensão que estou para o tratamento acontecer de dentro pra 

fora.  Assim evoluo de forma cadente porque meu corpo sou eu. Isso é o suficiente, 

o resto não importa...  

Observo nas pessoas com problemas reumatológicos uma necessidade 

constante por aceitação, e prevalece o velho discurso “ninguém me entende, não me 

aceitam, não me ajudam”... E não vão ajudar, porque só quem vive a dor é que 

sabe. Família, companheiros não entendem...  É mais fácil apontar como melindre, 

pelo o fato de não podermos carregar peso, fazer força... Minha mãe é um exemplo 

deste perfil, ela nunca procurou se inteirar do que tenho...  

 



 
 

 

No teatro me distancio destas mazelas, lá tenho outro propósito.  Uso o 

talento para mostrar a arte àqueles que não têm acesso, ou seja, aqueles que são 

hostilizados estão misturados nas massas e vivem como figuras de expiação... Estes 

sim, me inspiram profundamente. Não vislumbro bens no que faço meu corpo 

artístico, alguns cultos esotéricos que conheci completa este ser que vos fala!  

Possuo fé incondicional em Deus. Aceito o propósito que me conduziu a 

Terra, portanto devo ser próspero e partilhar o que tenho com o outro. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPATILHAS, CALOS E DOR 



 
 

4  História de NANA 

 

Conheci Nana através de uma colega de Maceió, era novembro/2013 quando 

marcamos a entrevista, num sábado à noite aqui em São Paulo. Para ela quanto 

mais tarde melhor. Gravei mais de uma hora e depois o contato prosseguiu via e-

mail e mensagens de celular. 

Nana é uma pessoa elétrica, falante, e bastante sistemática. Se torna 

admirável ao explicar sobre o uso da homeopatia, uma área a qual sou fascinada. 

Contar-se a faz sorrir, mas a realidade está presente, o Sol lhe foi negado e nisso o 

lúpus não alivia...  Ela conhece bem as modificações sofridas pelo seu corpo após o 

diagnóstico, a formação na área da saúde mediou esse entendimento. 

Ao longo do processo de construção de sua história, situações que pareciam 

dramáticas tornaram-se engraçadas, a relação com a família e amigos mostra-se 

íntegra, o que lhe oferece grande suporte. Nana não faz uso de medicamentos 

biológicos e pelo visto nunca o fará, ela se trata com homeopatia.  

Devolvi sua história no início de 2015, e pouco do texto foi alterado, mas 

muito está transformado... Voltou a morar em Maceió se estabeleceu, a saúde está 

equilibrada oferecendo a vida um novo curso. Retomou o trabalho de fisioterapeuta 

com força e entusiasmo. 

  



 
 

SAPATILHAS, CALOS E DOR 

Nasci em Maceió no dia 10 de setembro de 1986.  Desde que me entendo por 

gente vou à praia. Sempre fiquei no sol, usava bastante protetor solar, meu pai e 

minha mãe diziam: lá vem a Nana, garota sundown com 10 anos de praia, com esta 

cor de lagartixa o jeito era me proteger Sol.  

Tive uma infância  saudável e normal, exceto pelas crises de amidalite e otites 

que a homeopatia dava conta. Estudei balé por doze anos e mais seis de dança. 

Sempre fui ativa! Quando não viajava nas férias, o divertimento era o balé, aulas de 

manhã, de tarde e se desse à noite... São muitas lembranças daquela época, a 

postura corporal, pés horrorosos e joelhos sofridos...Lembro-me que saía dos 

ensaios com o dedo do pé sangrando, um calo estourava logo formava outro...  

Doía, mas fazia pirueta sorrindo. Um tanto masoquista, não é? Apesar de ser 

gostoso dançar, hoje não faria mais, impus limites para aquilo que sempre 

ultrapassei... 

 Embora pareça descontraída, recebi uma educação rigorosa dos meus pais. 

Para eles criança não come no carro, não põe pé no sofá, não se mete em conversa 

de adulto... Acho que carrego certa rigidez desta criação, somada a disciplina que 

aprendi no balé. Aos 16 anos considerava a dança algo demais e importante, 

ensaiava o ano todo para a apresentação.  Cheguei a receber um convite para 

dançar em Cuba, mas faltou coragem.  Às vésperas do vestibular, namorado...mas 

não me libertei.  

 Quando ingressei na faculdade de fisioterapia o balé ficou pelo caminho... 

Eram muitas responsabilidades numa graduação exigente. Tentei o Pilates mas o 

silêncio me injuriava...  

 Durante a graduação mudei com minha família para outra cidade, São José 

do Rio Preto – SP onde me formei.  No final do curso já sentia dor no cotovelo e 

pensava que era uma hipermobilidade articular com fraqueza muscular, tinha hábito 

de dormir em cima do braço... Numa conversa com minha mãe recordei disso... Mas 

eram sintomas da doença. Ingenuamente pedia proteção a Deus, porque sem 

minhas mãos não conseguiria trabalhar...  



 
 

  Ao me formar retornei a Maceió.  Foi um tempo difícil... Muitas frustrações 

perto do que experimentei na faculdade. Cheguei a trabalhar em plantões que 

pagavam 30 reais! Nem manicure ganha só isso... Apaixonei-me pela fisioterapia na 

graduação e direcionei meus estudos a uroginecologia, fiz vários cursos e o TCC. 

 Planeja atuar nessa área, porque não tenho força física para pacientes 

neurológicos e da ortopedia. E tudo foi se encaminhando e ingressei na 

especialização da faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, uma instituição 

de referência. Encarei o ir e vir durante um ano e meio. Na metade do curso as 

viagens foram pesando até para carregar a bolsa sentia uma dor insuportável... 

Incrível como nunca atinei!   

A dor foi me tomando e o cansaço se instalou, um dia notei umas erupções na 

parte posterior da coxa, achei que fosse picada de mosquito.  Procurei meu médico 

que pediu uma bateria de exames, inclusive sífilis e uma indicação para lúpus.  

Perguntei por que lúpus? Ele respondeu que era praxe, que não me preocupasse... 

Depois de um mês veio o resultado... Uma bofetada! O lúpus estava em mim. 

Chorei por duas horas no consultório, meu médico que é um homeopata me 

consolou, deu orientações acalmando um pouco a situação.  Eu estava sozinha na 

consulta, minha família morava em outro estado... E depois não esperava uma coisa 

com essa gravidade. Perguntei ao médico: o que não podia fazer? Ele respondeu: 

Não pode tomar Sol, isso foi como afundar meu corpo no chão... Posso beber? Sim, 

moderadamente. Sempre gostei de tomar uma cervejinha, um uísque.  Poderei ter 

filhos? Sim, mas há riscos... 

 Chorei, chorei e chorei... Minha tia e prima quando souberam choraram... 

Dormia e acordava para chorar.  Depois de uns dias lavei a cara, passei protetor, 

tomei remédio e fui pra SP me consultar outra reumatologista. Os novos exames 

também confirmaram... Preferi seguir o tratamento em Maceió. Toda essa trajetória 

me despertou um instinto de pesquisadora, assim poderia me cuidar o quanto 

antes... Encontrei coisas horríveis e comuns sobre o lúpus. 

 Procurei retornar a minha jornada profissional concluindo a especialização. 

Depois consegui ir para o mestrado na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão 

Preto. Passei a morar sozinha, meus pais estavam a 200 km e não era tão longe, 



 
 

mas fisicamente a viagem era impossível... Em Ribeirão Preto não tinha amigos, o 

que me levou a não gostar do lugar... Se não bastasse o laboratório de fisioterapia 

da universidade ficava no 3º andar e não tinha elevador. O problema do meu joelho 

agravou, e a dor não permitia me deslocar, agachar... 

Os médicos achavam que a dor nos joelhos era por causa do balé, mas isso 

não fazia sentido, porque a dor do lúpus é diferente... Com o corpo se retraindo, as 

mãos incharam, sentia dor no ombro, a clavícula que deslocava.  Caí em 

depressão... Desisti do mestrado para não me destruir ainda mais.  Abrir mão 

daquele sonho foi difícil e triste... Para chegar aquela decisão precisei repousar por 

um tempo, minha imunidade estava baixa e toda tarde a febre voltada e mais  

preocupações surgiam. 

Creio que nem tudo seja emocional... Há dias que me sinto tranquila, feliz, 

cuidada e no dia seguinte a dor volta... 

Ainda assim senti que necessitava de ajuda e recorri à terapia. Na minha 

família é coisa comum... Conversei com a minha mãe que apoiou. Eu não suportava 

dormir o dia todo... Mas o cansaço do meu corpo exigia repouso, isso diminuía o 

sofrimento e a dor. Passei a vir pra SP nas sessões de terapia, vivi uma montanha 

russa com os remédios até que pedi alta e não viajei mais... Hoje não faço mais 

terapia e por hora não quero retomar... Encaro qualquer coisa para ficar boa, fui até 

no Centro Espírita para fazer cirurgia espiritual... Segurei as pontas três meses na 

cama numa crise da doença!  Não conseguia trazer o braço perto do corpo, tudo 

doía....O lúpus se manifestou no meu corpo com dores poliarticulares e só.  Não 

tenho comprometimento visceral, nem oftálmico. Por isso sou disciplinada com os 

horários da medicação e uso do protetor solar.   

Os medicamentos que tomo são os seguintes: pantoprazol, oscal D, 

hidroxicloroquina 200 mg, anticoncepcional sem estrógeno, velija 30 mg, deflazacort 

7,5 mg dose de manutenção. Quando estou com dor é comum médica a sugerir a 

hidrocortisona, mas recuso. Tenho medo de ficar feia com cara de lua. Sou adepta 

da homeopatia desde sempre, faço uso em “paralelo”. O tratamento homeopático 

que sigo chama-se FAO (Fatores de Auto-Organização) funcionou bem pra mim por 

isso creio na homeopatia e são poucos que se arriscam... A minha médica “aceita”, 



 
 

mas não diz nem sim, nem não. Respeitar o que estabelece a homeopatia é o que 

exijo, um exemplo é que tenho contra indicação a medicamento com cânfora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meu corpo parece traumatizado, quando dói alguma parte fico irritada, e 

impaciente e a dor aumenta. Não reclamo só que fico me balançando até a dor 

passar. Tenho aguentado nos últimos tempos... Procuro não deixar de fazer as 

coisas que gosto. Meu médico diz que sou resiliente... 

Quando fiz 25 anos dei uma festa na casa de praia, o tema foi o Boteco da 

Nana. Teve banda de pagode e um engov de brinde. Completei ¼ de século isso me 

deixou muito feliz! Apesar de no dia seguinte não conseguir levantar da cama...  

Procuro me reabilitar em casa com caneleira, faixa teraband, alongamentos, 

exercícios nos graus permitidos e caminhada na esteira. Pretendo quando voltar de 

vez pra Maceió virar atleta, com dor ou sem dor! Caso não consiga levantar o braço 

90 graus levantarei 10 graus, mas não vou parar. 

 



 
 

Sou uma criatura noturna de sono irregular... Prefiro dormir até meio dia. 

Descanso muito bem, é incrível! Quando criança se deixasse virava a noite 

acordada, minha irmã arriava em qualquer canto... Comecei a produzir bijuterias até 

altas da madrugada.  Não aguento ficar parada e nesse horário nada me atrapalha, 

não faz calor... Vendendo bijuterias já ganhei mais do que atuando na área que sou 

de formada... Estou à procura de uma direção. Gosto de cuidar, fazer algo que não 

seja isso, não vira...  

A vontade de ser mãe é enorme, mas a gravidez no lúpus é de alto risco e  

indicada no máximo até os trinta anos. Gostaria de engravidar antes disso... Se não 

aparecer alguém farei uma produção independente. Minha médica desaconselha e 

meus amigos dizem que sou maluca. Sou um pouco romântica e gostaria de 

construir uma família, mas envolver-se hoje em dia é raro, e de qualquer jeito não 

funciona pra mim... Reconheço o quanto me fechei para o amor, mas estou em 

busca de equilíbrio.   

O lúpus apareceu no meu corpo em 2010, em cinco anos a doença se 

acalmará. Enquanto isso vou negociando o tratamento com a reumatologista. 

Existem 14 fatores que caracterizam o lúpus e me diagnosticaram com quatro pelo 

FAN3. Leucopenia, dores poliarticulares e PCR4 positivo. Às vezes fico desconfiada 

se tenho essa doença mesmo... Soube de pessoas que foram tratadas 

erroneamente por anos! Pensei em voltar investigar, mas não acho que seja a 

hora... Procuro não correr atrás, é mais fácil mais leve. Sei o suficiente...  

Acredito que ficarei bem e voltarei a tomar Sol sem medo. Perdi um pouco da 

liberdade, tenho preguiça às vezes de passar protetor para sair, e não saio sem... Já 

corri de sombra pra sombra na rua, tento me esquivar o máximo da luz solar. O que 

mais me incomoda no lúpus é viver longe do Sol... A praia sempre foi minha 

diversão e jamais deixarei de ir... Uso macacão de neoprene, descobri que essas 

roupas oferecem proteção solar. Na crise de lúpus meu pai me surpreendeu 

comprando um jet ski, saí da cama mesmo com febre e fui andar toda paramentada 

contra o Sol.  

                                                             
3
  Fator antinuclear: exame laboratorial para a pesquisa de auto-anticorpos no sangue. 

4
 PCR: exame que mede a proteína C reativa no sangue para detectar infecções, traumatismos, 

doenças reumáticas e neoplasias 



 
 

Penso em tantas coisas, e a principal  é que não posso parar. A dor desperta 

uma agonia e volta o medo de paralisar.  Lembro-me de quando não conseguia 

pentear o cabelo, para ir ao banheiro dependia do meu pai. Acho que sou consciente 

a respeito do lúpus, li num blog uma frase imbecil: “o lúpus é meu e ninguém tasca”. 

O lúpus não é meu e nunca será. Está em mim e vai embora.  

O lado bom disso tudo foi descobrir os verdadeiros amigos, se me deixam 

desanimar. No ano passado viajei com minha irmã e mais três amigos pra Caldas 

Novas-GO e não tínhamos guarda-sol, organizara um revezamento para segurar a 

canga sobre mim. É muito bom ser aceita, por isso não deixo de fazer nada. Em 

nenhum momento me senti só.  

Não sou resolvida emocionalmente, mas quem é? Busco estabilidade.  Tem 

quem sinta raiva, tristeza, angustia... Motivos para a dor voltar. Mas pensemos numa 

pessoa carente, com essa doença!  Custa caro, é inacessível, deforma... A espera 

para consultar um especialista no SUS é longa e talvez o dia nunca chegue...   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBALENA COM SAL DE FRUTA   



 
 

5 História de MOSI: O Cometa Notívago 

Mosi foi um professor que tive o privilégio de conhecer em agosto de 2013. A 

aproximação aconteceu por conta desta pesquisa. Interessou-se quando lhe expus o 

objeto. Ele conhecia todas as agruras provocadas pela artrite, sua mãe desenvolveu 

a doença e durante 28 anos esteve envolvido nos cuidados dela.  

A amizade se fortaleceu rapidamente. Trocávamos muitas mensagens via e-

mails na madrugada e discutíamos sobre raça e corpo, passando pelos 

deslocamentos de Fanon e pela cultura oral de Stuart Hall, havia desacordos de 

pensamentos, mas a postura madura e doce de Mosi era a que prevalecia. 

Delicadamente mostrava respostas da antropologia que me eram imperceptíveis, 

vivia imersa apenas na área da saúde...  Entrei em contato com referenciais 

fascinantes e daquele momento para frente não fui mais a mesma, passei a 

entender as representações do corpo no social e no político, além das questões 

sobre gênero que me indagaram para o resto da vida. Rompi com muitos 

engessamentos. 

Pedi para que ele fosse meu colaborador e contasse a história de sua mãe. A 

entrevista aconteceu em dezembro/2013 e foi à única conversa que tivemos sobre 

Domênica, a quem chamava somente por “minha mãe”.  Seria um desafio entrevistar 

um profissional que tinha 28 anos de psicologia clínica, e havia passado seis no 

campo construindo a etnografia de doutorado... Na narrativa o peso do cuidador 

tomou conta da situação, e muitos sentimentos acabaram emergindo...  Apego, 

ciúmes, amor e ausência... Escutar a entrevista me deixou alegre pelas muitas 

risadas provocadas pelo sarcasmo de Mosi.   

 Nossa convivência durou menos de um ano, mas a afeição parecia antiga... 

E na madrugada de 29 de julho de 2014 um AVC desconectou Mosi dessa 

realidade, o silêncio se fez para sempre e o cometa notívago sumiu.  Foi um 

encontro breve... Ainda na jornada, meu ofício foi escrever a história que me foi 

confiada. A riqueza de seu relato se converteu num texto honesto e uma forma de 

imprimir na história as memórias daquele que partiu. Como um ser de outros 

territórios era tristonho, doce, dedicado... E uma longa estrada nos esgotos da vida.  



 
 

CIBALENA COM SAL DE FRUTA  

 Nasci em São Paulo, 15 de fevereiro de 1962.  Fui primeiro filho, neto e 

sobrinho de uma família matriarcal. Havia muitas expectativas quanto a ser homem... 

Formei-me em psicologia e tenho doutoramento em Ciências Sociais, nesses 

territórios compreendi muito a respeito do simbolismo das raças no corpo.  

Atuei como psicólogo clínico por mais de 28 anos, e além do consultório fazia 

atendimentos público para a comunidade do Heliópolis, lidava com meninas que 

iniciavam a vida adulta bem cedo. Tornavam-se companheiras dos chefes do tráfico 

e engravidavam antes dos 14 anos, numa realidade sofrida e repetitiva onde a 

mulher está inferiorizada... Parece que a vida sempre me colocou nas encruzilhadas 

sociais. 

No ano de 1971 minha mãe acordou gritando com uma dor muito forte no 

cotovelo, que durante o dia amenizou, mas não deixou de doer... Minha vó que 

trabalhava no posto de saúde deu logo um jeito de encaminhá-la a um médico e 

descobrir o que era aquela dor. Ele examinou a articulação do cotovelo, e 

mencionou reumatismo, mas era artrite reumatoide, e soubemos bem depois. Não 

existia anti-inflamatórios, e a cortisona era o medicamento da vez. Com o uso as 

dores diminuíram e a doença adormeceu... Depois de uns anos a dor voltou no 

ombro e desta vez o tratamento foi uma série de infiltrações com mais corticoide. 

Custava o olho da cara, mas não havia outra forma de lidar aquele sofrimento... A 

medicação amenizava o problema, mas ia destruindo outras partes do corpo. O que 

custou caro anos mais tarde... 

 Aos vinte e poucos anos era o principal cuidador de minha mãe. Ela me 

solicitava tantas vezes achasse necessário... Havia momentos que não tinha o que 

fazer! Minha mãe não era uma pessoa fácil, já no fim da vida sabia o que faltava na 

dispensa e o que precisava comprar para o jantar. As deformações em suas mãos a 

impediam de realizar as tarefas mais simples como cozinhar, uma frustração porque 

ela adorava e fazia isso maravilhosamente bem! 

  



 
 

A sensibilidade da minha mãe era fora do comum, nunca aceitou não como 

resposta. Com as deformidades, a falta de controle corporal e dor constante sua  

raiva ia ocupando um espaço cada vez maior... A ansiedade alterava seu sono, com 

isso, quase não dormia e não me deixava dormir. Até hoje durmo mal pra caramba! 

Depois de uns anos ele recusava os tratamentos. Seu estômago muito 

fragilizado, então inventou uma combinação que tomava sete vezes ao dia, um 

envelope diluído de sal de fruta Eno com um comprimido de cibalena!   Um sistema 

de tratamento maluco! Não podia faltar em casa nenhum destes remédios, e 

sentisse dor ou qualquer coisa diferente à solução era, cibalena e o sal de fruta. 

Quando tinha que ir para o hospital, levava a cibalena e o sal de fruta, e também 

remédio para dormir, cigarros e cinzeiro! Uma noite a enfermeira abriu a porta do 

quarto e a viu fumando e repreendeu, ela deu de ombros! 

Mas a doença seguia deixando um rastro de destruição articular, e agravando 

a saúde psíquica... Penso que artrite é uma doença surda e muda... O controle era 

complicado, e na época não havia muitos recursos. Tratar poderia ser mais 

prejudicial à saúde do que podíamos imaginar...   

No ano de 1986 minha mãe estava com muitas sequelas, e sua fragilidade 

física era perturbadora. Sempre me perguntava onde estaria escondida a mulher 

forte... E descobri. Houve uma situação que tivemos de discutir uma questão 

delicada entre ela e eu. Coloquei meus pontos e escolhas os quais não estava 

disposto a abrir mão. Mas ela não aceitou... Era muito ciumenta!  Sacava de cara 

minha culpa, havia uma tensão constante porque me solicitava demais e não tinha 

dia ou noite.  

Tivemos uma noite terrível na casa que morávamos na Cardeal Arcoverde 

esquina com Oscar Freire.  As janelas ficavam uns três metros acima da calçada, eu 

pensava “vou me jogar, quem sabe morro”...  Ficamos sentados na cozinha um de 

cada lado, calados a noite inteira. A dureza dela me fazia sentir culpado... O poder 

de minha mãe estava ali, no seu olhar e tive que encará-la...  O silêncio cortante, e a 

culpa crescendo dentro de mim colocando em cheque, aquilo que eu queria viver...  

Como o único homem da família, o momento foi crucial para a doença dela que 

atingiu um estágio devastador afetando as pernas e ela não andou mais... 



 
 

Com o passar do tempo nos entendendo, sob a condição de seguir as regras 

dela. Concordei...  

O consultório era de onde tirava nosso sustento. A agenda apertada, pois, 

passei a atender pessoas com HIV, foram tempos difíceis para aquele que 

desenvolvia a aids. Trabalhei com um professor da hematologia da Universidade de 

São Paulo, não sabíamos quase nada sobre transmissão, contágio e 

insistentemente tentávamos entender que vírus era aquele. E lá estava eu metido na 

saúde e envolvido nas polêmicas... Paralelo a tudo isso enfrentava na vida pessoal 

outra patologia estranha, a AR. Era muita doença para administrar...  

Ganhava uma boa quantia por mês e junto com minha vó bancávamos todas 

as despesas da casa. Ela se aposentou como obstetriz, mas prestava serviços de 

enfermagem particular e cuidou de muita gente da classe alta de São Paulo. Quando 

nasciam as crianças a chamavam. Era uma profissional experiente e de confiança 

trabalhou nos berçários da Matarazzo e Hospital das Clínicas. Sinto muito orgulho 

ao falar de minha vó! Ela sempre será uma inspiração! Seu maior desejo era que me 

tornasse médico... Por força do destino ou não, sempre estive na área da saúde. 

A doença de minha mãe, infelizmente a tornou uma incapaz. Sentia-me cada 

vez responsável... O efeito dos medicamentos provocaram inchaço e dificuldade 

para ela respirar. A saída foi montar uma enfermaria para cuidar dela em casa.  

Aluguei um balão de oxigênio e a cama hospitalar. Tudo bem caro... Na época 

encontramos um médico gastroenterologista, foi um presente porque precisávamos 

de alguém como ele. Ainda hoje, ele deve atender. Tinha uma maneira de cuidar 

afetiva. Eugênio nos mostrou que existe grandeza profissional. Sensível àquela 

situação prolongou a vida dela,  contornando a dor e as complicações que destruíam 

o estômago. Esta proximidade também aliviou um pouco nossa relação... Só tenho a 

agradecer. 

Coincidência ou não, nascemos no mesmo dia, às vezes para provocar minha 

mãe eu dizia que o Eugenio era o filho que deu certo! Ela ficava possessa e me 

mandava ir à merda! Quando me lembro disso dou risada.  

  



 
 

Minha mãe nunca aceitou ir para o hospital tinha medo que lhe colocassem 

tubos, e dizia: “se fizerem isso comigo, não morro!” Quero morrer em casa... Um 

desejo justo, pois havia passado por sete internações e sofrido demais... 

  



 
 

Cresci cercado por mulheres fortes, se posicionar não era fácil... Meu pai foi 

embora de casa quando eu era garoto... O álcool o tornou fraco. Entre 1987 e 1988 

o acolhi e voltou a morar com a gente. Ele mora comigo até hoje, é uma presença 

valorosa. Sua ajuda nos cuidados da minha mãe durou uns bons anos. Tudo que 

girava em torno daquela situação sobrecarregava, nunca tive força física, e muitas 

vezes precisámos carregá-la, colocá-la na cadeira de rodas, e meu pai e meu 

cunhado davam conta... Os dois fizeram muito pela minha mãe e por mim. Sentia em 

cada dia o peso da responsabilidade com o consultório para conseguir dinheiro para 

as despesas.  

Nos anos que seguiam pouco pensei em mim... O cansaço era constante e a 

falta de alegria pelo sentimento de insatisfação persiste até hoje, com um estado 

permanente... Virei uma pessoa extremamente alerta e troco a noite pelo dia num 

piscar de olhos. Uma amiga me deu o nome de “Galo da Madrugada” porque 

vivemos nos comunicando na calada. Passo as noites na internet lendo, 

pesquisando, respondo as mensagens, corrijo os trabalhos dos alunos, quando me 

dou conta amanheceu e nem dormi...  

Do grito de dor inicial até 20 de fevereiro de 1999, foram 28 anos... Minha 

mãe morreu nos meus braços, cinco dias depois do meu aniversário, partiu tranquila, 

sem sofrer... Sua expressão ficou serena, não se via mais artrite nem dor. O 

Eugênio assinou o atestado de óbito em casa e aquela luta se encerrou... E o que 

restou?  A dor emocional, fumar três maços de cigarros por dia...  Pensei em ir 

embora pra Recife porque sempre quis viver num lugar quente, perto da praia para 

pescar. As lembranças que ficaram são latentes... Reconheço que endureci e tenho 

uma visão de mundo realista, mas a base foi duríssima... No consultório vivenciei um 

cenário de medo e horror com o HIV/aids e em casa a doença de minha mãe, muita 

dor e sofrimento para dar conta...  

Decidi me afastar da área da saúde e encerrei a parte clínica. Fiquei imerso 

seis anos num trabalho de campo para concluir uma etnografia de doutorado. Hoje 

evito ambiente hospitalar a todo custo... 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A breve história de minha mãe aconteceu assim:  

Era uma vez uma mulher jovem e belíssima! Nos anos 60 seu brilho reluzia 

em sorrisos, sonhava conhecer um príncipe, casar e constituir uma “família”. E o 

sonho se realizou. Então nasceu o filho, depois a filha e tudo parecia completo... 

Mas a realidade do casamento aos poucos foi ofuscando a luz, o relacionamento e 

qualquer amor que sentiu no começo... Para se proteger construiu uma fortaleza 

com muitas amarras e nós cegos e lá se manteve com o filho. 

Certo dia chegou à dor. E a mulher perguntou: Quem te convidou? Não houve 

resposta... Daí um tempo veio à doença, chegou arrastando consigo um baú grande 

e pesado. E novamente a pergunta: Quem te convidou? A doença respondeu: A 

senhora, esqueceu?  Os anos passaram, e os hóspedes viraram residentes fixos... 

Com as bases apodrecendo sua função materna esvaziava-se... O filho crescido 

tornou-se dono do próprio nariz. Mas não se tornou o homem que ela esperava...     

 

 



 

                 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUTAS E POSTULADOS PARA A DOR  



 
 

6 História de BEKA 

 Beka me foi indicada por sua colega, uma professora da pós-graduação. Era 

setembro de 2014, quando a entrevistei no seu consultório na região de Pinheiros. 

Uma narrativa técnica e hermética para a história oral. Mas ela confessou que 

esperava responder um questionário... Gravei meia hora de conversa e o texto 

escrito foi aprovado depois por e-mail sem questionamentos.  

Sua fala pautou-se no velho discurso biomédico, demonstrando grande 

distanciamento das praticas tidas como humanizadas. Na área de Reumatologia a 

ortodoxia é pesada,  o agrupamento das patologias organiza-se de forma complexa, 

o que parece conferir características bastante individuais nos tratamentos. Penso no 

SUS...  As deformações podem se instalar a cada ano, se o especialista não for 

acessado.  E continuo pensando no SUS... A remissão não ficou clara se pode ou 

não ocorrer.  Mas sobrevive no imaginário do doente... 

Não pude deixar de analisar lógicas, logísticas... E rever a experiência de 

quase 22 meses na área desenvolvendo um protocolo clinico com dois grupos 

(controle e placebo). Procurava “reabilitar” pessoas com lombalgia, uma das 

doenças dita como secundária... Comparo estes protocolos à linha de produção 

onde se captam pacientes, realizam-se exames, avaliações médicas... Fazer parte 

de uma pesquisa garante um atendimento personalizado, algo que parece 

vantajoso. Portanto a concorrência é acirrada entre os participantes, vale até 

reinventar doenças. 

A reabilitação é pela área médica como paliativa e quase eletiva. Os ensaios 

randomizados funcionam como pequenas amostras quantificadoras, com resultados 

enviesados, comparadas e apresentadas no ambiente científico, somente. O corpo 

necessita toque e movimento para liberar tensões, fluídos. Para recuperar esses 

sentidos, o trabalho de educação corporal poderia oferecer diferentes atividades.  

  



 
 

CONDUTAS E POSTULADOS PARA A DOR 

Meu nome é Beka, fiz residência em clínica médica, especialização, mestrado 

e doutorado em reumatologia. Dou aulas desta especialidade há 15 anos, e tenho 

contato com pacientes na esfera particular e no SUS.  A reumatologia mudou e 

evoluiu nos últimos anos, hoje existe um olhar bem diferente e mais condição de 

diagnóstico. Podemos tratar com maior rapidez e eficácia, o que exige um 

acompanhamento mais de perto do paciente, e isso é conflitante quando falamos de 

um serviço publico lotado... Ainda assim procuramos dar liberdade para o doente 

retornar quando tiver dúvida ou uma manifestação mais importante... 

A reumatologia não é tão grande no Brasil, mas está crescendo. De forma 

geral as pessoas se conhecem e faz-se um bom intercâmbio. Comumente o 

diagnóstico esbarra na falta de acesso ao especialista, e muitas vezes o paciente 

chega sequelado, em decorrência  da falta de acesso ao especialista para receber o 

atendimento adequado, mas que às vezes fica a desejar... Portanto é importante 

analisar cada caso com cautela oferecendo um bom suporte ao paciente. Dentro dos 

grupos de doenças autoimunes temos os medicamentos de alto custo biológicos ou 

não, a grande vantagem está em controlar a atividade da doença e evitar possíveis 

deformações. 

 A abordagem diante da dor sempre dependerá do grupo de doenças que 

estamos tratando, no caso das autoimunes difere completamente porque a dor 

estará relacionada muito mais à manifestação da doença, e poderá ser tratada 

eficazmente. Assim o doente poderá usar outras terapias, ter uma vida em família e 

em sociedade amenizando ainda mais sua dor. 

Uma situação muito difícil ocorre quando lidamos com comprometimento 

miofascial, pois, o psicológico influencia diretamente o grau de dor e dependendo da 

condição social/econômica ter acesso a determinadas medicações é impossível. 

Também enfrentamos o lado controverso, quando a dor vira um apoio vantajoso, 

oferecendo algumas regalias... Acontece algumas vezes nos casos de auxílio 

doença. Embora esse tipo de paciente não goste de sentir dor, existe certa 

resistência para a dor sair de sua vida.  O que será dele se perder este apoio?  É 

complicado, vermos gente com “interesse” na dor.  



 
 

Lidamos com perfis difíceis a todo tempo, e mesmo encaminhando para o 

psicólogo ou trabalho fisioterápico específico pode não haver colaboração. No fundo 

o sujeito não quer melhorar, talvez queira sofrer menos, mas ficar bem, não quer... 

Não estou afirmando que isso aconteça em todo lugar, porque o paciente elitizado 

sempre quer se livrar da dor, e recorre às buscas e que muitas vezes o decepciona. 

Aquele que escolhe a imobilidade não enfrenta essas decepções... 

Acho que dentro da reumatologia onde a gente mexe muito com dor, há uma 

variedade de perfis. A quantidade de dor é muito difícil de ser avaliada. Podemos até 

tentar avaliar a intensidade, mas quando envolve o estado emocional, além de difícil 

não existe protocolo. Na prática sabemos que um paciente depressivo sente muito 

mais dor. 

O médico também aguenta situações frustrantes, entre elas quando tratamos 

um paciente e este não obtém a resposta esperada. Muitas vezes a experiência 

clinica me leva a mudar os rumos do tratamento... Outras o histórico me faz enxergar 

perfis que se apoiam na dor. Aí a realidade vira outra e o jeito é estabilizar o 

processo doloroso, corrigindo a medicação. O paciente acomodado na situação 

também frustra, até a pergunta do início da carreira volta, “como conseguir curar 

essa pessoa”? Só que algumas coisas não têm cura e temos que perceber isso.  

Criar um pouco de vínculo com aquele que tratamos auxilia, desde que 

mantenhamos a hierarquia senão o controle se perde. Para isso não acontecer à 

fala do médico deve ser uma ordem a seguir com atenção. Sinceramente, acho que 

o médico não deve ser amigo, principalmente fora do consultório. Nosso papel está 

na orientação mostrando as opções que a escolha é da pessoa. Deve haver 

autoridade para chamar a atenção, quando o paciente está fazendo algo errado. 

Como amigo isso fica perdido... O acompanhamento dura anos, então precisamos 

saber bem o histórico em determinados casos. No consultório convivemos com a 

família e até os netos participam das consultas. Por isso a relação médico-paciente 

deve ser preservada mesmo com o passar dos anos.  

Reuniões educativas com os pacientes fornecem orientações valiosas. Nestes 

ambientes os pacientes conversam e trocam informações sobre o uso das 

medicações, as conformações da doença, etc. Normalmente há instituições que dão 



 
 

uma aula no semestre. Um profissional importantíssimo é o dentista, por exemplo, a 

AR pode criar danos irreversíveis a arcada dentária, também estão incluídas 

orientações sobre exercícios, pois, não podem fazer qualquer um com tantas 

limitações mecânicas. Esta talvez seja uma saída complementar a consulta.  O 

acesso à informação permite entender a doença, os efeitos colaterais do 

medicamento, caso haja suspensão por conta própria e também quanto custa para 

assim valorizar o tratamento. Por outro lado, existem indivíduos manipuladores e 

sem interesse nas mudanças. Acho que é vantajoso obter esclarecimentos, mas 

alguns não enxergam dessa forma... 

Quanto mais informação melhor, e deve ser correta porque não adianta ir à 

internet sem filtrar... Isso gera confusão e autodiagnostico o que é muito ruim. 

Procuro auxiliar quem trato nas buscas, lhes digo onde pesquisar, encontrar.   

Nos casos de remissão são muitas diferenças para cada patologia, os 

critérios estão bem estabelecidos nos protocolos validados pelas entidades de 

reumatologia, dependerá da fase que o individuo está no tratamento, e isso varia 

muito, afinal cada um é diferente, como no caso de quem chegou ao biológico. Até 

porque a remissão serve para diminuir algumas medicações...  
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7  História de Dr. V  

O caminho que percorri para escrever esta história me levou a um médico à 

moda antiga. Com uma personalidade teimosa completará 100 anos em 2015. Foi 

num congresso de humanização em saúde em maio/2012 que soube da existência 

do Dr. V, ele criou a Vacina de imunoestimulação. Dedicando-se exclusivamente a 

estudar a brucelose, descobriu um antígeno que curou e “salvou” milhares de 

pessoas.   Nosso primeiro contato aconteceu por telefone em agosto, combinei de ir 

até sua casa no Espírito Santo, onde fui recebida com carinho imenso. 

A partir deste dia, iria transitar em outro território junto com história oral... 

Folhearia o livro da vida, de um homem com 75 anos de experiência com a 

medicina. Durante três dias gravei suas narrações. Visitei seus achados, fotografei 

documentos, cartas... Ele fez questão de mostrar pessoalmente a importância de 

cada coisa, foram horas repletas com acontecimentos engraçados e muitas risadas, 

e também silêncios... Nesses momentos meu colaborador sutilmente vasculhava a 

longíssima memória para pescar recordações de suas vivências e me contar.   

Um tanto preciso Dr. V descreveu vários casos clínicos e experimento, a 

cautela justifica sua percepção apurada no cuidar.  Na década de 90, após uma 

aposentadoria frustrada voltou à ativa se deparando com o trabalho de um 

pesquisador francês, que havia testado várias bactérias Gran negativas no 

tratamento da atrite, sendo a Brucella a mais promissora. A partir desse achado Dr. 

V adaptou a fórmula de Vacina, o que lhe possibilitou tratar doenças autoimunes 

com resultados comprovados. 

 A brucelose é uma zoonose derivada de infecções humanas pelo contato 

direto e indireto com as infecções animais
5
. Pessegueiro (2003) descreveu que 

mesmo nos países desenvolvidos, a incidência poderá ser cinco  vezes ou mais, 

superior à que os números oficiais sugerem. Fato atribuído ao subdiagnóstico e à 

subdeclaração “obrigatória”. O autor faz referencias as formas, sinais e sintomas 

                                                             
5
 Protocolo estadual de vigilância e manejo clínico de Brucelose humana. Santa Catarina, 2012.  

   Disponível em: 
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/zoonoses/publicacoes/Protocolo_Clínico_de_Brucelose_Huma
na.pdf   Acesso: 20 ago2015. 

http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/zoonoses/publicacoes/Protocolo_Clínico_de_Brucelose_Humana.pdf
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/zoonoses/publicacoes/Protocolo_Clínico_de_Brucelose_Humana.pdf


 
 

apresentados pelos pacientes como: ciatalgia, artralgia, osteomelite, febre, artrite, 

uveíte entre outras manifestações comumente encaminhadas a Reumatologia. 

Na literatura também se encontram trabalhos refutando a eficácia das 

vacinas, o que carece um olhar cuidadoso e mais estudos. Vivemos tempos de 

medicalização contínua, a doença e dor alimentam uma indústria sem prejuízos há 

mais de 14 anos no país6.   Estamos permitindo uma ciência por encomenda, que 

aperfeiçoa técnicas e as comprova sem questionamentos... A dúvida promove 

verdadeiras alquimias, e ideologias calçadas em interesses atuam como 

retardatárias para desagregar terapêuticas integrativas importantes.  

Talvez esteja discorrendo uma utopia, mas topar com o Dr. V pelo caminho foi 

real, e me incumbiu de trazer à superfície o universo de um médico e suas histórias 

sobre cuidar com dignidade. 

  

                                                             
6 http://www.viomundo.com.br/denuncias/adriane-fugh-berman-industria-farmaceutica-expande-

diagnosticos-e-inventa-novas-doencas-para-vender-remedios.html Acesso em: 14/dez/2015. 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/adriane-fugh-berman-industria-farmaceutica-expande-diagnosticos-e-inventa-novas-doencas-para-vender-remedios.html
http://www.viomundo.com.br/denuncias/adriane-fugh-berman-industria-farmaceutica-expande-diagnosticos-e-inventa-novas-doencas-para-vender-remedios.html


 
 

A ALQUIMIA DE UM MESSIAS 

“A medicina é uma ciência transitória, antigamente 
a gripe era tratada com sudorese e desidratação.  

Hoje a hidratação cura o paciente.”   
Dr. V 

 

Contarei minha história refletindo a labuta de um médico bacteriologista que 

fui e sou, elegi o pseudônimo Dr. V de Vacina, da valentia que me impulsiona, duma 

velhice sagaz e doida que há mais de meio século descobriu uma Vacina para tratar 

a brucelose humana. Os anos chegaram silenciosos. Divago nas muitas 

recordações, no tempo que se esvaiu e nem percebi... Pessoas apareceram e 

desapareceram, mas cá estou devo continuar a jornada. Não suportaria me arrastar 

no ócio, seria um viver insípido... Ainda que sociedades médicas, laboratórios, 

autarquias insistam em me perseguir.  Sigo, cuidando, tratando, curando.. Afinal 

“uma viagem de mil milhas começa com o primeiro passo”.   

Nasci em São Fidélis uma cidadezinha no Rio de Janeiro, era 27 de 

dezembro de 1915 e espero chegar aos 100 anos! Casei-me duas vezes, tive três 

filhos e minha segunda esposa esteve ao meu lado na maior parte dessa 

caminhada.   Vivo em Guarapari há mais de 30 anos, viemos para cá ficamos depois 

que me aposentei depois de uma promessa que fiz a minha mulher. Estávamos 16 

anos de casados ela precisou se submeter a uma pequena cirurgia, ainda sob o 

efeito da anestesia me pediu que fosse à rodoviária e comprasse passagens para 

irmos embora... Aquilo me deixou preocupado, lembrei-me de sua vida no interior 

por causa da carreira de juiz do pai... Quando acordou perguntei: Norma porque 

nunca havia falado que não gostava do Rio? Ela me respondeu que não quis 

interferir no meu trabalho... Naquele dia prometi que moraríamos numa cidade 

pequena com clima ameno... Todo o serviço burocrático e de banco ela que cuidava, 

era uma grande companheira! Norma partiu faz oito anos... Uma filha voltou a morar 

comigo, há anos ela luta contra um câncer... A outra filha vive no Rio, somos bem 

apegados nos falamos todos os dias, já estivemos afastados por um período depois 

de um desentendimento... Fiquei decepcionado e triste com o vazio de sua 

ausência, mas o tempo passou as coisas se resolveram e a paz me foi devolvida... 

Sempre fui um provedor para minha família, fiz e faço o que posso para todos, 

sinto um orgulho enorme de minha neta, que ajudei se formar em medicina.  O meu 



 
 

trabalho persiste de uma luta individual desde o começo.  Lembro-me de recorrer a 

empréstimos contando com aval de conhecidos e parentes de minha esposa... 

Trabalhei intensamente e consegui comprar uma residência grande no Rio. No fundo 

do terreno montei meu laboratório, cultivei uma horta grande, criei galinhas 

poedeiras e coelhos... E fazia uma espécie de escambo daquilo que produzia com 

artigos da quitanda de um vizinho que era amigo... Também fornecia sangue dos 

animais que criava para um laboratório que trabalhei, as amostras eram usadas para 

testes de reação. Sempre estive metido no meio das criações...  

O início da minha vida na medicina não foi fácil... Quando terminei a 

faculdade no Rio de Janeiro éramos muito pobres. Meu pai foi ferroviário e estava 

aposentado. Então precisa encontrar um trabalho, e surgiu uma oportunidade como 

Bacteriologista no Instituto Osvaldo Cruz para combater a peste. Saíamos para 

capturar ratos nos portos, trens de carga e entornos.  Destes animais colhiam-se 

amostras da medula óssea encaminhando-as para o Instituto, um estudo 

bacteriológico era realizado para saber se estavam infectadas. Também verificava-

se o número de pulgas, pois,  o animal com a peste ao morrer os parasitas que 

viviam nele migram para outros animais. Este foi um achado que confirmou uma 

maior incidência da doença no rato...  Havia também casos suspeitos, causados por 

outro tipo de bactéria onde a analise era mais demorada. Enquanto aguardávamos a 

guarda era mobilizada para a captura em massa na região. Usavam-se iscas, 

armadilhas, entre outros para exterminar os ratos e a doença não proliferar.  

Nessa época todas as segundas-feiras, na biblioteca do Instituto 

disponibilizavam artigos científicos atualizados na área de Bacteriologia, foi quando 

me deparei com um autor que referia a brucelose como uma doença mundial. Aquilo 

despertou meu interesse e passei a me aprofundar, achava estranho ter acabado de 

sai do curso médico e não entender nada sobre assunto. Comecei a fazer 

indagações e uma delas foi: se doença era mundial o comércio de gado no Rio 

Grande do Sul e Argentina, comprovariam a existência da bactéria no Brasil...   

Depois de um período tive que deixar o trabalho no Instituto, infelizmente não 

sobrava tempo para continuar combatendo a peste bubônica... Segui apenas com 

parte clinica tratando a brucelose humana... Pesquisando, muitas coisas me 

surpreenderam entre essas é que havia até enfermarias para os doentes na 



 
 

Argentina, e em 1951 a Sociedade de Medicina daquele país comemorou seu 

aniversário realizando um congresso sobre brucelose e foram apresentados mais de 

50 trabalhos.   

Tenho na lembrança o primeiro caso que cuidei.  Minha irmã era estudante da 

escola normal e chegou em casa falando que sua colega iria perder a visão, ela 

estava com muita pena da moça... Suspeitavam de impaludismo.  Estranhei o 

quadro, porque os sintomas não batiam com a doença. Então pedi que que a jovem 

viesse conversar comigo. Ela descreveu um quadro típico de brucelose aguda, 

relatou que estivera numa fazenda em Angra dos Reis e ingeriu leite de vaca 

extraído na hora. Uma semana depois desenvolveu o processo infeccioso. Portanto, 

eu não tinha dúvida! 

A moça era noiva de um médico livre docente, ele a havia levado nos 

melhores clínicos do RJ, mas nenhum deu o diagnóstico... Na época eu portava um 

material de teste intradérmico para doença. Pedi licença para fazer a testagem com 

prova cutânea e a reação foi imediata inclusive focal.  Procurei o clínico que a estava 

tratando e conheci uma pessoa com capacidade ética extraordinária, então lhe 

apresentei um estudo americano sobre a doença e ele permitiu que cuidasse do 

caso, alertando sobre um foco dentário na paciente. O dente foi extraído e a cultura 

do granuloma foi negativa... No laboratório a análise da placa ocorreu entre três e 

quatro dias, porém a brucelose necessita de um tempo maior, por pouco o 

laboratorista não colocou a placa na autoclave, o alertamos a tempo de estender o 

prazo para observar novamente. A cultura cresceu e com isolamento confirmei a 

Brucella abortus. Para curar a paciente usei a Vacina feita de um composto a partir 

do enfraquecimento da bactéria. A moça se curou e fiquei animado,  pois meu 

interesse era real e necessário... 

A classe médica do Brasil desconhece a brucelose humana, a história oferece 

muitos esclarecimentos que deveriam ser estudados nas escolas de medicina. 

Durante a guerra da Criméia na região do Mediterrâneo, tropas inglesas aportavam 

na ilha de Malta antes do combate e depois retornavam para descansar. Na ilha  

havia uma doença misteriosa com agente etiológico desconhecido, entretanto a 

manifestação da doença ganhou várias denominações para tais como: febre de 

malta, febre de Gibraltar, pseudorreumatismo dos pastores, pseudotuberculose. As 



 
 

baixas na ilha eram maiores que na guerra, com isso o governo inglês resolveu 

designar o médico David Bruce7, que após a morte de um soldado isolou a bactéria 

inoculando-a em macacos. Dessa forma reproduziu a doença, descobrindo o agente 

causal que recebeu o nome Brucella. Os maiores portadores são as cabras, mas as 

vacas, porcos e outros animais também podem carregar a bactéria. No caso das 

cabras a incidência da Brucellas do tipo melitensis é enorme, pois há certa 

displicência dos veterinários no cuidado com caprinos, classificados como animais 

sem valor. A Rússia foi um dos poucos países que encontrei trabalhos sobre a 

brucelose. Existem muitas criações de carneiros e ovelhas por lá para produzir lã, 

um dos fatores para a grande incidência da Brucella melitensis. No entanto, para ler 

estes estudos era difícil sem conhecer o idioma, foi quando conheci um polonês no 

andar que ficava meu consultório, ele tinha sido interprete das forças armadas e 

dominava o russo, sem hesitar me ajudou várias com os textos. Depois eu resumia e 

distribuía aos médicos de todo Brasil, pois a literatura nacional era muito escassa.  

A crença de que a brucelose era uma doença do Mediterrâneo e não existia 

aqui foi perpetuada por um longo tempo, com isso nada era ensinado sobre o 

assunto...  No entanto, um veterinário no Rio Grande do Sul ex-secretário da 

agricultura confirmou que havia e demonstrou num de seus trabalhos que 25% das 

vacas que abasteciam Porto Alegre portavam a bactéria, que era transmitida através 

da inflamação no ubre destes animais e contaminando o leite, sendo fervura 

doméstica insuficiente para eliminar a Brucella abortus. 

Na Praia Vermelha havia um quartel do 3º. Regimento da Infantaria que tinha 

sido bombardeado numa rebelião comunista, o governo resolveu demolir 

construindo edifícios para ensino e conjuntos de residências para os oficiais. 

Qualquer militar do interior independente da condição, contava com aquele local 

para se profissionalizar. Podiam vir com suas famílias e residir por vários meses nos 

apartamentos. No térreo instalaram o Hospital Central do Exército que atendia muita 

gente vinda do interior com enfermidades e endemias. 

O síndico do lugar foi um combatente que apresentou alterações psíquicas, 

tendo que ser afastado da tropa. Sua função no complexo militar era inspecionar os 
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 David Bruce (1855-1931) estudou  história natural e medicina. Reconhecido pelos seus achados em 

1884 na área da parasitologia, descobriu a causa da brucelose e da doença do sono. Disponível: 
 http://www.faqs.org/health/bios/54/David-Bruce.html Acesso em 10 fev.2015. 

http://www.faqs.org/health/bios/54/David-Bruce.html


 
 

apartamentos desocupados. O coitado quase não dormia sofria de agitação, um 

amigo veterinário me pediu para tratá-lo. Satisfeito com o resultado, leu uma 

monografia que escrevi e toda vez que alguém chegava do interior com sintomas 

suspeitos ele fazia os encaminhava para eu tratar. Tornou-se um excelente 

colaborador.  O vice-diretor do lugar médico um clínico brilhante, que adoeceu sem 

causa... Recorrendo a vários médicos da Policlínica8 e do Exército, ficou 45 dias 

internado no hospital do exército. O atendimento era exemplar com recursos de 

primeira, mas acabaram lhe dando alta sem diagnóstico... Chegou a mim através do 

sindico e se curou. Era muita gente para cuidar, essa época foi excepcional!  

Vivia exclusivamente da clínica e aplicando a Vacina, e assim foi por quase 

50 anos! Participei de campanhas sobre endemias rurais, distribuí prospectos, 

escrevi trabalhos para conscientizar os médicos, principalmente aqueles que me 

encaminhavam pacientes... E dirigi um serviço de endemias rurais na Saúde Pública 

durante a gestão de Mario Pinocchi.  Estive em muitos lugares da medicina, atuando 

na proctologia junto com um antigo conhecido estabelecemos uma forma de 

combater a falsa amebíase, porque era comum a brucelose provocar retite imitando 

a doença. Seu consultório possuía vários boxes individuais, ali as enfermeiras 

aprontavam os pacientes para os procedimentos, ele havia criado uma técnica 

espetacular para tratar hemorroidas, com isso tinha uma rotina pesada de consultas 

em série. Infelizmente este saber morreu com ele... Não me esqueço de seu 

esforço... Trabalhava dia e noite para guardar dinheiro, sua ideia era assegurar o 

filho com síndrome de Down e sua filha que havia desistido de tudo para cuidar do 

irmão...  

Tivemos um paciente, um funcionário da Câmara. O pobre sofria com as 

crises de dor no intestino... Chegava sentar no meio fio impossibilitado de andar. Ele 

era solteirão com boa situação financeira, lembro-me de sua elegância num terno de 

brim inglês e camisa de tecido italiano, um luxo!  Mas foi diagnosticado com falsa 

amebíase, na verdade era a brucelose em seu organismo mimetizando.  As lesões 

na mucosa intestinal se assemelham a amebíase crônica, a brucella  sempre foi uma 

grande simuladora que circula no sangue e pode se instalar em qualquer órgão. 

Presenciei incontáveis de casos sem diagnóstico, pelo desconhecimento da 
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 Policlínica Geral do Rio de Janeiro (PGRJ), fundada em 10/12/1881.  Disponível:  

http://pgrj.org.br/wp/?page_id=17 Acesso em 25ago2015.  

http://pgrj.org.br/wp/?page_id=17


 
 

sintomatologia. Entre esses um bem complicado foi de um juiz de Vitória, submetido 

a um exame com espectro que causou sangramento retal,  levando a um diagnóstico 

equivocado de câncer... Ele teve um emagrecimento intenso e quando chegou ao 

Rio estava pesando 45 kg e havia sido transportado de avião numa maca... Fiz os 

testes e deram positivos, iniciamos o tratamento com um regime alimentar rigoroso 

para reconstituir aquela debilidade. Os sintomas intestinais foram desaparecendo e  

se curou. Após 10 anos o encontrei e logo depois soube que faleceu de problemas 

no coração...  

Na obstetrícia da maternidade de Laranjeiras trabalhei com o professor 

Rodrigues Lima uma pessoa muito respeitosa. Eu verificava a incidência de abortos 

espontâneos ou com a ausência de sintomas, próximos ao terceiro mês da gravidez 

às mulheres perdiam os bebes...  Socorri situações delicadas de grávidas com 

contração uterina e perda sanguínea, tratávamos com a Vacina os sintomas 

cessavam e a gestação seguia o curso natural. Também recebi muitas pacientes 

que sofreram aborto, vinham encaminhadas pelos obstetras. Cuidei de uma senhora 

de Belo Horizonte que abortou cinco vezes, com o tratamento teve quatro filhos! 

Anos mais tarde a encontrei em Guarapari e me contou.  Passado um tempo o 

professor Rodrigues me incumbiu de escrever um texto para a edição inaugural de 

uma revista no Peru. Neste trabalho descrevi o aborto provocado pela Brucella 

melitensis, onde fizemos um levantamento que apontou um percentual alto, se não 

me engano 12% dos abortos na cidade do RJ tinham como causa esta bactéria...  

A contaminação por laticínios advindos do leite sem pasteurização era muito 

grande. Queijos, manteigas, produtos artesanais feitos nas fazendas onde o cuidado 

com o gado se restringia a vacinação com a B19. Uma Brucella viva atenuada que 

não imunizava o animal infectado no nascimento. Nas primeiras prenhezes da vaca 

ocorria o aborto embrionário que o fazendeiro não tomava conhecimento.  A 

placenta e o lócus nessa situação eram eliminados no campo e todo aquele material 

infestado de bactérias era espalhado pelos cães o que predispunha outros animais a 

contaminação.  Para agravar a Brucella possui uma resistência incrível se 

conservando até 220 dias num ambiente úmido e sombrio...  

Se pensarmos numa doença totalmente desconhecida, algumas mudanças 

ocorreram com as campanhas que fiz. Recebia apoio de médicos de todo país, 



 
 

exceto de São Paulo (SP).  Bati o pé e fui para SP provar o contrário. Na cidade 

trabalhei para a indústria linhas Corrente, uma organização têxtil de capital inglês. 

Junto com o médico do trabalho muitos operários vistos como “malandros” 

receberam tratamento adequado. Eles apresentavam uma sintomatologia não 

mensurável, queixavam-se de dor de cabeça, diarreia e febre, recorrendo ao serviço 

médico para pedir afastamento. Os tais “burladores” portavam a brucelose crônica, 

onde as manifestações eram brandas tornando o indivíduo um sofredor...  

Foi uma época difícil, eu permanecia em SP de quinta a domingo para 

atender as consultas, depois percorria as fabricas de roupas do Bom Retiro 

garimpando mercadorias para revender e ganhar um pouco mais. Um funcionário da 

prefeitura que eu tratava de graça revendia tudo por uma pequena comissão. Ainda 

nessa época um amigo vendo minhas dificuldades apresentou-me a um juiz, que 

precisava de um médico para fazer testes de paternidade. Nunca havia feito nada 

parecido, mas topei. Comprei uns livros e após uma semana estava pronto. A perícia 

antiga de DNA era feita com fotos do nariz, das orelhas, da face, do cabelo. 

Comparavam-se as fotografias do pretenso filho com o possível pai, solucionando-se 

assim a paternidade... E me pergunto até hoje, se aquilo era jeito de definir um 

parentesco! Imagina a margem de erro. 

Sempre tive vontade de produzir um material teórico, e na maternidade da 

Legião Brasileira de Assistência em SP conheci um pesquisador que era referencia 

da toxoplasmose no país, ele publicou um trabalho importantíssimo sobre o assunto 

na Revista Maternidade e Infância e sabia da minha experiência. Então sugeriu que 

escrevesse sobre a influência da brucelose no aborto para outra edição da revista. 

Aquilo me deixou entusiasmado! Retornando ao Rio reduzi até os dias de consulta 

para pesquisar, porque embora carregasse uma larga experiência clinica o assunto 

merecia introspecção. E quatro anos se passaram... Quando concluí a revista havia 

sido extinta. Escrevi dois volumes que ficaram encalhados... Na época as editoras 

elogiaram, mas só davam preferencia as especialidades médicas e não era meu 

caso... A cada capítulo descrevi minunciosamente um órgão ou sistema, discorrendo 

sobre as lesões ocasionadas pela inoculação experimental demonstrando os órgãos 

afetados nos animais. Na sequência as lesões ocasionadas pelas infecções naturais 



 
 

e por último as lesões humanas. Na comparação comprovava as semelhanças, foi 

extremamente trabalhoso concluir todos os detalhamentos...  

Algum tempo depois conversando com um cliente, comentei sobre esta 

epopeia teórica e ele sugeriu tentarmos um patrocínio num programa de TV. Acabei 

sendo convidado para um programa de entrevistas e uma das perguntas do 

apresentador foi se o leite do Distrito Federal (DF) poderia ser ingerido? Eu disse 

não! Expliquei que a usina de pasteurização daquele Estado havia sido desativada, 

e o leite produzido lá não era pasteurizado e poderia transmitir a brucelose. O 

secretário da saúde na época era um médico hematologista e numa outra entrevista 

afirmou que no país não existia a brucelose e que era tapeação acreditar nisso... 

Como eu tinha pesquisado a fundo aquele universo, possuía argumentos 

fundamentados na literatura cientifica, então contrapus a afirmação do secretário 

citando autores, datas, estatísticas... Acabamos numa briga pública, acho que ele se 

sentiu inferiorizado... Mas não dominava o assunto. No cargo da secretaria de saúde 

fez uma reforma que suprimiu os veterinários... Os profissionais foram designados a 

intensificar as criações de animais, porém os serviços de vacinação se extinguiram 

causando uma desordem.  

No meio da confusão o sujeito aproveitou-se da autoridade para inventar uns 

decretos. Por sorte, um cliente da secretaria me passava às publicações do diário 

oficial em primeira mão. A discussão foi repercutindo e mais gente acabou 

envolvida.  Um vizinho polêmico e comunista fez questão de ir aos locais de ordenha 

para registrar com fotos a sujeira. A falta de assepsia era tamanha que aplicavam 

injeções nos animais quando estavam sendo ordenhados. Fotografou até uma 

perereca no balde de leite, lavado no riacho próximo. Isso me faz rir muito!   

E de forma revanchista o secretário conseguiu mover um processo contra 

mim. Frente a isso fiquei com medo! Pois, todos os médicos do conselho regional de 

medicina eram subordinados a ele, pensei vou ser cassado! Então recorri aos 

códigos: civil e de ética médica. Elaborei um estudo detalhado incluindo o sujeito 

numa porção de itens, teve um que nunca esqueci “Todo cidadão era obrigado a 

combater uma doença infecciosa, sujeito de dois a três anos de prisão, sendo 

autoridade o dobro”. Neste caso o secretário da saúde era responsável pela 



 
 

pasteurização, mas não fazia nada! Somente isso caberia sua punição. Escrevi 

minha defesa e fui absolvido, logo, tive uma crise hipertensiva...  

Eram lutas homéricas com resultados pífios... Mesmo assim continuei 

ensinando, realizando campanhas em contato com as TVs rurais. Até que o cansaço 

bateu forte, decidi largar tudo e me aposentei... De mudança para outra cidade ateei 

fogo numa quantidade imensa de materiais garimpados durante uma vida...  Não 

queria mais contato com nada, endoideci para me livrar de tudo, e fui meu próprio 

inquisidor... Ainda hoje me arrependo daquela fogueira... Depois passei a ser um 

aposentado da areia. Ociosamente ficava na praia contando anedotas com um 

monte de gente desocupada, uma total perda de tempo... No decorrer de três anos 

sobrava angústia e depressão... Não existia distração que me preenchesse, aquela 

vida não servia para mim...  A saída era voltar à medicina.  

   



 
 

Retomei as leituras pelos trabalhos publicados no intervalo que parei, logo 

encontrei a pesquisa do francês Meselas, ele havia testado uma grande quantidade 

de bactérias Gram negativas em pacientes com artrite e a única bactéria que 

modificou a imunidade foi a Brucellas.  Após 46 anos tratando a brucelose humana, 

conhecia com propriedade o agente causal que na fase aguda expunha o paciente a 

uma tríade sintomática de febre, sudorese profusa e dor. Características 

semelhantes às manifestações de doenças entendidas como reumáticas e imunes 

como: artrite, artralgias, uveíte tardia entre outras.  

A dosagem da Vacina que desenvolvi era altamente eficaz para o tratamento 

da brucelose, comparando a sintomatologia porque não para artrite? Recorri a 

algumas adaptações no composto alcançando uma formulação antigênica que 

curava ou levava a remissão muitas doenças. A composição não contém nenhuma 

substância química, pois, faz-se a cultura da Brucella, mata-se, arrebenta-se o corpo 

retirando da bactéria um determinado componente. A dose de 1cm3 gera 

concentração máxima que durante um mês foi inoculada em camundongos de 23 

gramas, não apresentando mudança visceral ao serem sacrificados.  

Estava em outra jornada na carreira de médico, já nem lembrava que havia 

me aposentado. Na retomada trabalhei com um colega fisioterapeuta experiente, e 

foram surgindo cada vez mais casos.  Promovi uma campanha chamada “Imuno-

estimulação”, pois a Vacina aumentava a imunidade e impedia a inflamação. Logo, 

uma guerra foi declarada dos reumatologistas contra mim, acho que me tornei uma 

ameaça a via econômica que criaram, com consultas caríssimas, medicamentos e 

formulações obscuras... Chamo isso de imunodepressão!  E ciente de que 

enfrentaria algumas batalhas, cuidei de uma paciente de Minas Gerais que tinha 

artrite há anos e quem a tratava era um cunhado reumatologista. Ela passou férias 

em Guarapari usando a Vacina e melhorou muito! Ao retornar a sua cidade sugeriu 

ao cunhado usar o tratamento nos pacientes. Obviamente ele não se interessou... 

Médicos sempre me causaram problemas ou talvez eu tenha causado a eles! 

As perseguições ocorriam por denúncias de reumatologistas, jamais por pacientes. 

Se acontecesse seria perfeitamente compreensível... Tantos absurdos foram 

inventados a meu respeito... Em Minas Gerais disseram que eu espírita, provocando 

a desconfiança nos pacientes mineiros, então tive que declarar no jornal do Estado 



 
 

que era Ateu, e respeitava todas as crenças.  Não tardou, passaram a dizer que a 

Vacina diminuía o desejo sexual nos homens, mas o composto é um imuno-

estimulante, portanto aumenta a libido... Outra vez fui chamado no Conselho 

Regional de Medicina, para dar ciência a um oficio expedido pela Sociedade 

Brasileira de Reumatologia. No qual exigiam o cancelamento do endereço de e-mail, 

alegando que meu tratamento estava retardando a ida dos pacientes à terapêutica 

científica... Quase todos pacientes que cuidei e cuido fizeram esta “terapêutica” sem 

resultado algum! A cura não faz parte da realidade cientifica, esta se pauta numa 

rotina paliativa, transformando o paciente num sofredor, “queixoso”, mas que tem 

acesso a drogas duvidosas sugestionadas por laboratórios e facilmente aprovadas 

pela ANVISA. Estas adentram o sistema público e são administradas aos doentes, 

pela farmácia de alto custo...  

No universo das drogas a Vacina “compete” com medicações biológicas e a 

cortisona.  Devo relatar que talvez eu seja o único médico que faz campanha de 

conscientização a respeito da cortisona, pois entre os boatos espalhados insinuam 

que a Vacina contém cortisona o que provocaria efeitos colaterais... Um dos 

prospectos que distribuo explica que suspensão deve ser aos poucos, pois, o 

organismo que recebe cortisona faz a glândula suprarrenal cessar temporariamente 

a produção e para ativá-la é preciso ir devagar. Já vivenciei situações do médico 

suspender a cortisona do paciente ao saber que está fazendo meu tratamento e 

quando aparecem os sintomas desagradáveis são falsamente atribuídos como 

intoxicação pela Vacina... Doses elevadas de cortisona como a pulsoterapia9 é outra 

estupidez usada para controlar a atividade da artrite, nesse procedimento a 

imunidade do organismo cai drasticamente, tornando a pessoa suscetível a morrer 

com o aumento da colonização dos vermes intestinais... A visão de que artrite ataca 

os anticorpos é um tanto arbitrária, o methotrexate (MTX) um medicamento que 

tenho sérias reservas ao uso, é administrado para fazer frente a esse “ataque”. Uma 

droga altamente tóxica, com efeitos colaterais desumanos e que antigamente era 

usado apenas no câncer terminal. Hoje está sendo distribuída no SUS para controlar 

as doenças chamadas de “autoimunes”. 

                                                             
9
 Pulsoterapia:  infusão endovenosa de altas doses de corticosteroides, realizada em regime 

hospitalar ou ambulatorial. 



 
 

Penso e democraticamente posso questionar qualquer terapia 

medicamentosa, principalmente porque o que faço oferece resultados. Venho 

tratando doenças respiratórias, reumáticas e imunes há mais de 30 anos. Conheço 

na pratica a soberania médica e farmacêutica que segue reforçando práticas 

voltadas apenas para especialidade e centrada em interesses que não visam 

melhorias reais na saúde pessoa.  

O embuste da regulamentação da Vacina exige um documento que comprove 

eficiência e atoxidade da substância, análise num centro oficializado de pesquisa e o 

aval de um “especialista”... Um caminho praticamente impossível para um produto 

nacional e nada lucrativo.  Conheci um geriatra de SP que era pioneiro na terapia 

ortomolecular, ele ficou impressionado com a melhora dos pacientes que tinham 

artrite e quis saber o que eu administrava neles. Ficamos amigos e trabalhamos 

reunindo cerca de 377 casos crônicos da doença seguindo as especificações da 

Sociedade Americana de Reumatologia.  Observamos aqueles que recebiam 

tratamento clássico sem surtir efeito, mas que depois de usar a Vacina o índice de 

melhora foi significante. Mostramos os resultados no congresso da Associação 

Brasileira de Medicina-ABM que foram bem recebidos e nada mais.  

Dialogar se tornou impossível, então escolhi comprovar o que faço pela 

evolução do paciente e os percentuais altos de cura. Guardo muitas comprovações 

escritas desde os anos 90... São centenas de correspondências descrevendo os 

sintomas da pessoa antes de iniciar a Vacina e após um tempo de tratamento 

quando os mesmos regrediam... Infelizmente hoje em dia não recebo tantas cartas, 

há pouco interesse dos pacientes em escrever contando a evolução. Ainda assim, 

tentei apresentar ao conselho regional de médicos os relatos que possuo, mas 

sequer olharam... Aos poucos estou desanimando, na verdade quase desistindo. 

Alegam que meu tratamento não é científico e a perseguição se justifica... Pelo visto 

só quando morrer meu trabalho terá algum valor...  

Cuidei de muita gente que dependia da cadeira de rodas, muletas e vivia 

acamada com dores horríveis. A estratégia que uso inicia-se numa longa conversa, 

para depois enviarmos a Vacina com a ficha de aplicação e as recomendações 

individuais. Periodicamente o paciente me informa de seu estado por telefone, assim 

posso ajustar a dose e estbelecer novas orientações. Constantemente lido com 



 
 

quadros depressivos, uma encruzilhada plantada muitas vezes pelos médicos que 

referem à doença como incurável, progressiva que pode incapacitar o individuo... É 

uma situação delicada, revertida muitas vezes na conversa inicial e depois com o 

efeito da Vacina. Às vezes na primeira dose à pessoa já melhora e volta a ter 

confiança e tudo a partir daí mais leve. Dessa maneira vou tirando pessoas da 

imobilidade, da depressão, dos estados imunológicos críticos provocados por 

doenças como artrite, lúpus, espondilite... Não é incomum tratar membros da família 

de quem está contra mim, afinal a doença pode assolar qualquer esfera... Tem muita 

gente favorecida que se curou com meu tratamento, mas não revelou a ninguém 

como fez...  

Arrisco dizer que há caminhos na medicina, estes podem ser 

“compensadores” e perversos, onde a indústria da doença crônica e da dor 

sobrevive através de medicações, que surtirão efeitos no paciente que confiou 

saúde a um médico...  E quem se responsabilizará? Ninguém. Criou-se um sistema 

de escravos e sabemos quem leva a pior! Portanto salve-se quem puder. Ora! 

Quando o paciente decide pela Vacina, sou o responsável por sua escolha. Nos 

últimos tempos a procura tem se intensificado, basta o individuo ficar sabendo de 

alguém curado, rapidamente nos procura.  

No ano de 2014 suspendi a produção da Vacina, pois algumas complicações 

de saúde me levaram a uma cirurgia grande, foram mais de 30 pontos no abdome. A 

cicatrização foi excelente e me recuperei usando a Vacina. No período que me 

recuperava havia decidido parar de vez, mas o telefone tocava o dia todo... Era 

desesperador a quantidade de pessoas pedindo para voltar a produzir. Não suportei 

e estou na ativa novamente... Criamos uma versão gotas no retorno, bastante 

pratica principalmente para crianças. Devo dizer que nada disso aconteceria sem 

minha secretária, uma ex-funcionária do correio onde despachava as encomendas.  

Ao se aposentar topou vir trabalhar comigo, se tornando uma amiga e me auxiliando  

há 10 anos. É maravilhoso! Minha luta só é possível, porque posso contar com 

pessoas de confiança. Os mais próximos são a cozinheira, a secretária e o chofer de 

táxi, um rapaz que tenho como se fosse meu neto. Há alguns anos fraturei a bacia 

numa queda e todos os dias às 07h30 ele vinha me ajudar com o banho.  



 
 

Aventuras, labutas com a Vacina na cintura... Permitiram honrar muitos 

compromissos financeiros e sustentar minha família...  Do alto da minha velhice, 

aguardo ser convocado, mas a teimosia me mantém persistente e só penso em 

escrever. Vivo dentro de casa, não há mais possibilidade de ficar saindo... Luto 

contra o sono quase invencível, um sabotador da minha criatividade... Por vezes 

chego cochilar com o lápis e o papel na mão. Antigamente escrevia pela manhã e à 

noite até umas 22h00, hoje não consigo mais... Persisto ao longo do dia quando 

estou desperto, se existisse um remédio para não dormir na velhice juro que 

aceitaria sem pestanejar. Penso no largo tempo presenteado pela vida e reflito com 

satisfação sobre a capacidade que tive para descobrir um antígeno que curou tantas 

de pessoas. Sigo consciente mesmo na impossibilidade de eu deixar a fórmula com 

alguém. Quem iria se arriscar a pegar 15 anos de cadeia... O laboratório que fabrica 

possui a fórmula um risco que corro... No entanto a responsabilidade enquanto eu 

viver é minha, com quase 100 anos quem iria me prender? 

 

 

 

 

  



 
 

ALUSÕES E NARRATIVIDADES DO CUIDAR 

“Como um caminho no outono,  

assim que é varrido, volta a cobrir-se de folhas secas”.  

Franz Kafka 

Uma das maiores riquezas de pesquisar com a História Oral é a forma como 

se podem congregar vários campos de saberes. Constituindo-se numa pratica 

significativa, amplia os horizontes de investigação social. Seja como metodologia ou 

área de conhecimento em ambientes acadêmicos, profissionais e militantes, trata-se 

de um instrumento de luta política que resulta trabalhos ricos e variados dando 

visibilidade aos sujeitos e lugares. Para Portelli (2010) contar a história é uma arte 

narrativa. As histórias pessoais possuem uma existência autônoma na memória de 

indivíduos ou de grupos sociais, porém a narração oral só toma consistência num 

encontro pessoal causado pela pesquisa de campo, então os conteúdos da memória 

são evocados e organizados verbalmente no diálogo interativo entre entrevistado e 

entrevistador. 

Patai (2010) enfatizou sobre a obrigação ética, pois a história oral é um 

trabalho sedutor para o ouvinte e para aquele que narra, mas infere uma 

receptividade excepcional e intensa, que é um tanto distinta da escuta feita no dia-a-

dia. O entrevistador não desempenha o papel mais importante, tanto quanto ele não 

é o principal responsável pela entrevista. Essa visão simplificaria e desautorizaria a 

criatividade do narrador e da construção de seu próprio texto. 

Para alcançar a História Oral Testemunhal, Rovai (2013) apontou a 

necessidade exigente de olhos, ouvidos e espírito atentos ao relato dos traumas. 

Entendidos como feridas abertas na alma e no corpo por acontecimentos muitas 

vezes indizíveis e que encontram dificuldade para elaborar uma forma de palavra. 

Sem a vontade de ouvir, não existiria possibilidade do testemunho enquanto 

narrativa, pois esse gênero da História Oral permite trazer a público os sofrimentos 

mais íntimos, mais subterrâneos da angústia e que nunca foram ditos. Norteada por 

esse caminho, a pesquisa permitiu a produção de textos com múltiplos significados a 

partir de uma teoria própria. Holanda (2006, p.36) menciona que a história integral 



 
 

vislumbra maiores possibilidades de interpretação, através do dimensionamento do 

assunto que foi tratado na narrativa da pessoa. 

Portanto a narratividade10 foi alçada nas dores da indignação, do difícil 

enfrentamento para se reconhecer doente. As histórias desvelaram singularidades 

ante ao que parecia devastador, a falta do diagnóstico. Alguns colaboradores 

passaram anos sem entender o porquê de estarem cada vez mais adoecidos. Aos 

pouco as mudanças no corpo se tornaram permanentes devido os acometimentos 

articulares, que reduzem a força muscular consequentemente promovem a  

limitação funcional. Socialmente o sujeito acaba sendo retirado de circulação. Dos 

problemas relatados a maioria dos colaboradores referiu com indignação a ausência 

do convívio social, o sistema de tratamento protocolar pouco centrado na pessoa, e 

ao uso de medicamentos de custo alto, comumente em falta nas farmácias públicas 

e inacessíveis em outras vias.  

Mama sentindo-se incomodada pela maneira que a profissional se dirigia a 

seu problema, expressou o que Susan Sontad questiona duramente,  a metáfora da 

doença que confunde o paciente e nesse caso infantiliza: 

O tratamento era ruim e a médica não me ouvia. Cansei de pedir para ela 

solicitar exames de artrite, mas a doutora dizia: isso é um reumatismo 

qualquer você vai tratar com um remedinho pra dor.  [...] “Esse remedinho 

pra dor era o corticoide. Tomei tanto...” (MAMA, 2015). 

Sontag refere que a doença não é uma metáfora, e que há maneiras mais 

honestas de encará-la, começando com a depuração de alguns pensamentos para 

enxergar a situação com naturalidade. No saber biomédico o corpo está mais para 

um receptáculo da doença que é uma intrusa.  Nesse sentido, Hélio também fez 

uma alusão há profissionais despreparados:  [...] “deixar-se conduzir por certo tipo 

de tratador é preocupante”.  Ele denomina o médico como um tratador, em face da 

insegurança que sentiu ao receber o diagnóstico, o que além de torná-lo paciente o 

transformaria num sofredor condenado.  
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 Expressão usada por Meihy (2015) para discorrer sobre as narrativas daqueles que viveram um 
trauma . 



 
 

Dra. Beka utiliza um discurso biomédico radicado. Metaforicamente esse 

pensamento é como seu avental. Ela apontou os protocolos apenas como auxiliares, 

embora não descarte usá-los. Sua conduta infere: [...] “oferecer conforto ao doente a 

partir de medicamentos é a função clínica da especialidade. A relação médico-

paciente deve ser hierárquica”.   Uma visão verticalizada afinal a dor precisa ser 

amenizada, ainda que no modus operandi.  

Os fármacos apresentam uma finalidade emergencial, para conter o processo 

doloroso principalmente em momentos agudos. Quem sente dor sofre, quer e 

merece alívio, mas e a dor crônica? Com queixa constante? Pacientes que padecem  

anos a fio. Good (1994) e Jackson (2000) escreveram sobre a tentativa de objetivar 

esse sofrimento ocorre uma busca incessante de diagnóstico. São diversos exames 

e testes invasivos, que infringem o sentir para nomear, produzir uma identidade que 

torne passível a localização no corpo, haja vista a pergunta mais comum nas 

consulta: onde dói? O maior risco nesse processo é o doente viver sujeitando-se a 

tratamentos ineficazes e muitas vezes iatrogênicos.   

Lima e Trad (2010) abordam outra metáfora a “circuloterapia”, para o 

tratamento da dor. As autoras relataram a reprodução dos hábitos do meio médico, 

nítida até numa reunião profissional. Todos se apresentam paramentados com 

aventais brancos, sejam terapeutas, musicistas, osteopatas, acupunturistas, 

psicólogos. As “meninas” do Pilates destoam do ambiente com suas vestes de 

ginástica, no entanto lá comparecem para a discussão dos casos clínicos que não 

obtiveram resultados. São pacientes resistentes, teimosos e queixosos... Ainda que 

o “paciente” alcance uma melhora da sua dor, ele esteve circulando nas outras 

“medicinas”, Merhi (2009) aponta uma institucionalização se refunda na fuga e a 

partir dela mesma. 

A história do Dr. V elucidou pontos da prática que trata e cura de forma 

acessível e atóxica com a vacina de imunoestimulação. Sua maior preocupação está 

em atender, porque o reconhecimento e a legalização viraram quase uma utopia. 

Boatos, represálias e denúncias infundadas sobre o uso de seu tratamento o 

atrapalham há anos, pois a alegação autárquica refere não ter “valor científico”, 

embora isso não seja condizente com os resultados nos seus pacientes. Luz (2015) 

explica que a racionalidade biomédica tem pressupostos bastante estreitos, e o que 



 
 

dela escapa é considerado não científico, não verdadeiro, tanto as medicinas, como 

o que resulta das práticas integrativas (medicamentos homeopáticos, fitoterápicos, 

acupuntura, dietética, práticas corporais que trabalham a vitalidade, como o ki kung, 

a yoga, o tai chi chuan, entre outros). Somam-se a isso práticas corporais ocidentais, 

nas quais a Educação Física possui habilidade e competências como: as ginásticas, 

as danças, os esportes que visam a restabelecer o equilíbrio que podem ser 

permanentes no viver dos pacientes. Já no caso das intervenções biomédicas as 

saídas estão na medicação ou intervenções cirúrgicas para reestabelecer os 

parâmetros de normalidade, quantitativamente mensuráveis. 

Um tom vital11 emergiu na fala do Dr. V, a palavra cura. Um precedente 

refinado que apareceu fluentemente na narrativa dele, e que pouco foi mencionado 

pelos demais colaboradores. Madel Luz (2014) interpreta a arte de curar através de 

uma teoria sólida em seus estudos sobre a homeopatia, em que descreveu que a 

arte de curar e o adoecer humano durante milênios estiveram integrados formando 

uma unidade. Categorias como a cura e saúde se esvaziaram no horizonte da 

ciência médica, e foram transferidas como refugo para a prática de charlatães e de 

curandeiros, que são agentes alheios ao domínio científico, portanto à própria 

medicina. Embora o desejo de curar do médico tenha desaparecido, o desejo e a 

necessidade de ser curado dos indivíduos em nossa sociedade não desapareceu. 

Todavia numa pratica médica tecnificada, conhecedora quase que exclusivamente 

de doenças específicas, nada entende do doente, que ainda espera uma relação de 

cura com “seu” médico. Para clarear essa tensão a autora cita que: 

 “O médico que não cura é, para o doente, um feiticeiro incompetente, 

ou, pior ainda, um charlatão. Essa incongruência de expectativas entre 

médicos e doentes é nítida quando se tem a oportunidade de entrevistar 

pacientes de ambulatórios ou de hospitais, públicos ou particulares 

(filantrópicos, por exemplo), que lidam com grande parte da população 

urbana entre nós, uma população carente de todos os pontos de vista, 

inclusive da saúde” (LUZ, 2014 p.364-365).  

 

  

                                                             
11

 Frase ou palavra que sintetiza a narrativa na História Oral (MEIHY, 2010).  



 
 

Nesse sentido surge a dúvida o que realmente significa cura, numa prática da 

medicina reduzida a técnica está mais para eficácia, sendo visivelmente rejeitada 

como arte de cuidar ou curar por seus destinatários, ocorrendo um deslocamento 

das pessoas para as medicinas e terapias integrativas, onde  aspectos 

psicossociais, existenciais e simbólicos estão preservados. Talvez por esta razão, a 

palavra cura pareça distante das praticas de saúde atual.   

Sobre as praticas integrativas Nana contou ser homeopática desde criança, e 

trouxe a superfície uma questão bastante sensível, referindo que o lúpus não lhe 

pertencia e iria embora. Como foi a única colaboradora que utilizava dosagem 

mínima de medicamentos, reforçando o valor de sua vivência com a Homeopatia 

que permitiu a imposição de limites ao especialista alopático quanto ao uso de 

certas medicações. A Homeopatia faz parte da cultura brasileira e o uso é livre de 

acordo com a Justiça Federal, nos anos 80 a tornaram especialidade médica o que 

levou ser reivindicada pela classe como um direito restrito. Controversamente a 

Homeopatia vive sendo depreciada pela medicina eleita oficial, mas sempre foi 

acessível e promove bons resultados tratando a pessoa no todo seja pelo médico ou 

terapeuta homeopata.  

Apesar de haver outros universos de tratamentos, o doente 

autoimune/reumático ainda está centrado no especialista, mesmo com a dificuldade 

de acesso e uma postura endurecida. A atenção interdisciplinar realizada por 

diferentes profissionais quase não existe, embora a necessidade seja 

prementemente, ações educativas com vistas nos cuidados nutricionais, 

psicológicos e corporais não estiveram nas falas. Paralelo a tantos distanciamentos, 

verticalismos e posturas arraigadas em condutas, cresce o movimento nas redes 

sociais. Com intuito de disseminar informações, alguns militam na doença, outros no 

adoecer.   

Na militância a doença, pessoas vestem a camisa da patologia que carrega. 

Os relatos amargurados e penitenciosos são constantes. Para ser membro precisa 

estar doente ou conviver com algo do gênero. Regras punitivas  vão da repreensão 

até a exclusão do grupo, se houver divulgação ou menção sobre tratamentos não 

ortodoxos, assim se evita as panaceias. Os líderes são propagandistas de suas 



 
 

histórias de vida para vídeos e revistas dos laboratórios farmacêuticos. Também há 

uma intercambio nos congressos da área médica, uma nova tendência, haja vista 

que não ser incomum aparecerem nas plateias dos eventos pacientes que buscam 

informações. Dentro dessa lógica, campanhas para ampliar a distribuição das 

drogas de alto custo nas farmácias públicas ganharam força, embora não se saiba 

quais serão os efeitos colaterais e muito menos se o medicamento receitado estará 

em falta no sistema. 

Em contrapartida existem os grupos que priorizam os caminhos acessíveis de 

tratamento, enfrentando o adoecer como uma transição. Organizados nas redes 

sociais também lançam mão dos relatos de experiência sobre os progressos de 

tratamentos de diversas enfermidades autoimunes e osteoarticulares. As 

comunidades mais acessadas na rede social são: “Cloreto de Magnésio” e “Vitamina 

D”, ambos contam com mais de 50.000 membros. A mediação é voluntária, 

caracterizando o espaço como colaborativo.  

No caso da substância D, o professor doutor Cícero Coimbra foi o percursor 

da utilização no Brasil. A partir da criação de um protocolo, passou a administrar 

altas doses no tratamento da esclerose múltipla uma doença autoimune. Atualmente 

para comprovar a evolução do paciente, vídeos domésticos são postados 

constantemente neste espaço, tanto pelos pacientes como pelos médicos que 

aderiram essa linha de conhecimento na pratica clinica.  Casos de lúpus e artrite  

tratados com a substância D, tiveram resultados otimistas conforme com os relatos 

na comunidade. A mobilização desse grupo parte de informações feedignas, sejam 

pesquisas sobre o assunto no mundo, casos clínicos e livros. Os achados ficam 

disponibilizados na integra do blog Vitamina D, e a partir desses conhecimentos é 

possível entender a função do hormônio D no organismo.  Ressalta-se que a 

suplementação se torna efetiva desde que o individuo também se exponha ao Sol 

algumas vezes na semana em horários estratégicos. Como uma autentica 

demonstração de empoderamento, as pessoas estão tomando para si o cuidado da 

própria saúde, a rede também conta com diferentes profissionais de saúde que 

compartilham e incentivam esta interação. 

  



 
 

REFLEXÕES DE FIM 

“Os deuses tinham condenado Sísifo a rolar um rochedo incessantemente até o cimo de uma 

montanha, de onde a pedra caía de novo por seu próprio peso. Eles tinham pensado, com as suas 

razões, que não existe punição mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança”. 

 Alberto Camus 

 

A construção desta pesquisa só pôde ser legitimada pelos testemunhos 

mediados pela História Oral, que proporcionou uma experiência ímpar nos caminhos 

da dor. Cabe admitir a tensão perante a complexidade que mostrou a fascinante arte 

de escutar. As narrativas produzidas mensagens conduziram a muitas 

ressignificações. Ainda que este percurso tenha buscado compreender a dor no 

doente autoimune. O trabalho vira uma chave para repensar outros contextos que 

evolvam enfermidades dolorosas, onde a problemática sempre transitará no 

simbólico que não pode ser medido.  

Embora a ciência venha se ocupando em silenciar os ecos da dor, a esfera 

crônica se faz persistente e sofrida. Sendo imprescindíveis mais estudos que se 

debrucem sobre esse assunto. Dor e sofrimento estão por toda parte e não se 

restringem apenas ao território das doenças na saúde, encontram-se principalmente 

no campo das relações sociais. No sentido transformador a empatia foi clarificadora 

nas descobertas, permitindo uma autêntica escavação nos significados e 

ressonâncias dos colaboradores. 

Essa é uma jornada que não termina, pois o mundo científico está preso noa 

busca contínua pelo aperfeiçoamento da técnica e comprovação. Questionar é o 

caminho para as verdadeiras alquimias, frente a uma ciência dura e hegemônica, 

que desagrega terapêuticas importantes, as colocando na condição de alternativas, 

quando na realidade são integrativas. Quando o assunto for cuidar,  todos os lados 

possuem um papel relevante. 

Para encerrar Ecos da Dor, trago uma reflexão do Mito de Sísifo. Para Camus 

o absurdo tinha suas origens nas tentativas do homem em dar sentido a um mundo 

sem sentido, talvez o maior desafio na conflituosa existência humana. Pensar sobre 

isso provoca um sentimento de angústia com a impressão de vazio e pouco a fazer. 

Mas Camus segue na direção oposta nos levando a imaginar que Sísifo possui uma 



 
 

alegria silenciosa. E cada vez que a pedra rola do cimo, sua descida pela  montanha 

requer paciência pois logo se afundará na lama do mundo inferior. Isso o fortalece,  

consciente se vê de frente ao rochedo, ali está sua questão.   Sisífo desprezou os 

Deuses, tinha ódio pela Morte e uma paixão indescritível pela vida.  Ao ser 

condenado ao que parecia o mais terrível dos castigos, a punição era realizar um 

trabalho inútil, repetitivo e sem esperança. Infringindo o julgamento. ele transita no 

impossível como um herói do absurdo, afinal seu destino lhe pertence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


