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RESUMO 

O p r e s e n t e t r a b a 1 h o r e a 1 i z o u e s t u d o s s o b r e a ÍIIIÍD r por~-

çao das práticas de saÚde da Medicina Tradicional Comunitária 

pela Medicina Institucional. Foram levantadas as InstituiçÕes 

Tradicionais Comunitárias que desenvolvem atividades de cura 

em Belo Horizonte e as InstituiçÕes Oficiais que dão assistên 

cia ã população na área da saúde. Seis InstituiçÕes Tradici~ 

nais Comunitárias, foram selecionadas para identificação das 

práticas de saÚde utilizadas e para estudar a população que se 

serve das fontes do sistema tradicional comunitário segundo os 

problemas de saúde e as caracteristicas individuais de idade 

sexo, renda familiar e instrução. Durante o estudo identifica 

mos que, a população que tem mais acesso ao sistema tradicio 

nal comunitário ê aquela situada na faixa etária de 40 anos e 

mais, do sexo feminino, com renda familiar de O a 3 salários 

minimos, exclusive, e grau de instrução no uivel primário;ide~ 

tificamos ainda que, o problema de saÚde que mais levou a pop~ 

lação às referidas instituiçÕes foi "Ataque de Nervos", e o 

"Passe" foi a prática tradicional mais indicada para a popul~ 

ção solucionar o seu problema de saúde. No campo das Institui 

çÕes Oficiais selecionamos 100 das 234 existentes para ident~ 

ficar a participação dos praticantes tradicionais nos progr~ 

mas oficiais de saÚde. 

RESUME 

The present work realizing studies about the incorporation 

of the practices of health of Community Tradicional Medicine by 

the Medical Institution. The Tradicional Institu~ions that were 

raised (elevated) that desenvolved activities of cure im Belo 

Horizonte and the Oficial Institutions that give assistence to 

the population in the area of health. Six Tradicional Community 

Institutes, were chosen to identify the practices of health 

utilized and to study the population that serve the source 

of the Tradicional Community System according to the problems of 

health and the individual characteristics of age,sex,family income 

and instruction. During the study we identified that, the population 

that has more acces$ to the Tradicional Community System and that 

situated in the fase of 40 years (forty years) and more, of the 



feminine sex, with a family ~ncome of (o) zero to (3) three 

minimum sakLies, regardless of their educational levei of 

instruction in the primary fase; we identified Yet that, the 

problem of health- that eked out a miserable existence to the 

population, which took them to the refered Institutes was "The 

Attack of ~ervos", and the "Pass" \o/'as a Tradicional practice 

more indicated to solve for the population and the problem of 

health. In the camp of the Official Institutes chosen 100 of 

the 234 exist to ideutify the tradicional practicers in the 

official programs of health. 
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Segundo HORWITZ, (J6) a saÚde, que hoje norteia as nos 

sas idéias, reflete um ideal, um sÍmbolo que desejaLlOS para to 

dos os habitantes do mundo, objetivando, mais que a simples au 

senc~a de doença, o completo bem-estar fÍsico, mental e social. 

Este ê um conceito que tem profundas 
., 

ra~zes na Histó 

ria, na cultura e na vida das sociedades, considerando o homem 

como uma entidade biolÓgica, com corpo e espÍrito, em idêias e 

açoes, e um ser social, objeto, medida e fim de todas as coisas. 

Com esta conotaçao ê de nossa responsabilidade colo 

ci-la em pritica, -numa epoca 

lecem sobre os espirituais, 

em que os valores econ3micos prev~ 

em que a produçio e a produtividade 

sombreiam, em certas ocasiÕes, o dr~coro e a dignidade e ';n qt;e o 

homem ê esquecido, embora seja o elemento vital e a força do pr~ 

gresso pela sua capacidade de criar, produzir e consum1r. 

Na realidade o que observamos, no moHlento atual, -e que 

a situação, no cenãrio mundial, evidenciada em termos de oferta 

de serviços de saÚde ã população, é inaceitável, principalmente 

nos paÍses em desenvolvimento (04). 

FenÔmenos mundiais, a "chocante desigualdade entre a 

saÚde dos pobres e a dos r1cos, a car0ncia total ou parcial de 

serviços essenciais para talvez cerca de quatro quintos da pop~ 

lação mundial", a par da concentraçao abusiva e excessiva sofis 

ticação do atendimento aos mais privilegiados, preocupam as eli 

tes de todos os paÍses e são considerados inaceitáveis, frente 

ao postulado ético do discurso universal da saÚde bem-estar como 

direito humano universal (54). 

Sã O nO t Ó r i a S aS d Í f i CU 1 ll a Q e S qUe i Fl p e d. e iO O S (; t O r '; a U d e 

de se desenvolver satisfatoriamente de modo a deixar de ser um 

grande consumidor dos recursos c;oc1.a1s da co,Junidade. Sua prod~ 

ç~o nio atingiu um nÍvel comiatrvel com o deseDvolvimento 
~ 

econo 

rn1co e social dos paises, de um modo geral, o que tem concorrido 

para que nao seJa considerada devidar~ente ou ate lilesmo relegada 

a scsundo plano, no contexto geral do planejamento (25). 

Entretanto, ê pacifico que a contrib~iç~o do setor sa~ 

de para o desenvolvimento estã relacionada ã pcoduçio e ã produ-
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tividade gerais (54), Não pode haver produtividade e produção 

numa população que adoece com frequência, nem saÚde com uma eco 

nomia estática (86). Ê que saÚde, alem de significar um" fim" 

expresso em bem-estar f!sico, deve ser compreendidr como um 

" meio " -para a conservaçao desse bem-estar e como condição p~ 

ra q~e o desenvolvimento nacional se processe de forma harmoni 

ca (S3). O desenvolvimento econÔmico de um pais ê problema ex 

clusivo de seu povo e não pode depender de generosidade 

ceiros (86). 

de te r 

A idéia aceita de o setor saÚde ser participante do 

pro c e s s o p r o d u t i v o na c i o na 1 e a c o n s ciência de q u e "todo :~as to 

destinado ã saÚde deverá produzir um beneficio", indica a neces 

sidade de ser racionalizada sua produção. Por outro lado, a li 

mitação de recursos, conflitando com o crescente volume de ne 

cessidades, mostra a urgencia com que esta problemática 

ser encarada, de modo a que todos sejam participantes do 

e s t a r f Í s i c o , me n t a 1 e s o c i a 1 a que s e t em d i r e i t o " (5 4 ) • 

deve 

"bem-

De acordo com RIVAS (89), a saÚde ê um direito que de 

ve ser conquistado e defendido;na maioria das sociedades contem 

poraneas já nao se aceita que a saÚde seja uma dádiva divina 

que se recebe de forma caritativa, mas um direito que ex~ge sa 

tisfação plena englobando, contudo, o dever de serem todos 

respénsãveis pelo seu exercicio e dele participarem ativamente. 

A Assembléia Mundial de SaÚde tem reiterado,em várias 

ocasioes, que a saÚde ê um direito humano fundamental e uma me 

ta social em todo o mundo~ Ainda que esse principio nao requei 

ra demonstração, sabe-se que o desenvolvimento sanitãrio pode 

ser um fator de primeira importincia para o desenvolvimento so 

cial e economico. Ate agora muitos teóricos do desenvolvimento 

e muitos economistas consideravam que o setor "saÚde" consum~a 

essencialmente recursos pouco abundantes e não contribuía por 

si mesmo para o desenvolvimento econÔmico do país. 

Para MAHLER (58), este conceito mudou durante os Últi 

mos anos e já se compreende muito melhor que se conseguirá po~ 

co ou nenhum desenvolvimento real se nao se centra basicamen-

te no homem. Alem disso, há necessidade de disponibilidade de 

uma força de trabalho produtiva e devidamente capacitada como 

condição "sine qua non" do dito desenvolvimento sÕcio-economico. 

ACUNA (03) coloca ainda que constitni a essencia do 

desenvolvimento sÓcio-econÔmico melhorar a qualidade de vida 
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através de mudanças na estrutura da sociedade e mediante um au 

mento apoiado e irreversÍvel dos recursos, a fim de satisfazer 

mais equitativamente as necessidades dos grupos que compÕem e~ 

sa sociedade. Isto implica não somente um incremento dos recur 

sos senão também sua melhor utilização e sua distribuição equi 

librada para satisfazer àquelas necessidades que se consideram 

mais importantes e urgentes. 

Ate data muito recente existia certa tendência em 

crer que, se se concentra o desenvolvimento em um rápido cres 

cimento econÔmico, consegue-se nao somente uma evolução econo

mica, senão também a participação de toda a comunidade, a redu 

ção da pobreza - que e o problema crítico do subdesenvolvimen

to - e outros resultados desejáveis. ACUNA (03) informa que i~ 

to nao tem ocorrido e reafirma que, para se conseguir o desen 

volvimento, e preciso efetuar mudanças nas instituiçÕes, nos 

sistemas, assim como nos indivÍduos mesmos, a fim de que 

saro assumir suas novas funçÕes e responsabilidades e ao 

po~ 

mesmo 

tempo melhorar sua eficiência para serem elementos propulsores 

de seu prÕprio desenvolvimento. E tudo isto pode ser consegu~ 

do capacitando a sociedade e seus componentes na tarefa de 

identificar e planejar as mudanças estruturais nos sistemas e 

subsistemas sociais e institucionais que são básicos para o de 

senvolvimento. 

O planejamento enfocado dentro deste contexto, deste 

marco conceitual, estâ orientado primordialmente a introduzir 

mudanças nas atividades e valores da sociedade em um processo 

de interação dialética, que se levaria a cabo em forma simultâ 

nea com as mudanças de sistemas e instituiçÕes cujo 

mento depende dos indivÍduos. 

.funciona 

Em essência, este processo implica a educação dos 1n 

divÍduos e da sociedade com o objetivo de incrementar a capaci 

dade da população para identificar e resolver seus ·- prÕprios 

problemas, mediante a participação consciente e deliberada da 

comunidade. 

Apesar de esforços feitos no decorrer dos anos por 

muitos Governos, pela OMS e pela UNICEF para organizar, aumen

tar e adaptar as suas polÍticas e não obstante o fato de os 

serviços de sa~de terem sido reforçados em muitos países em de 

senvolvimento~ as necessidades básicas de sa~de de suas popul~ 

çÕes ainda não estao sendo atendidas de maneira satisfatória 
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Acredita-se que em muitos países menos de 15% da população rural 

e de outros grupos menos favorecidos, tais como moradores de fa 

velas, nÔmades e individuas de regiÕes distantes, tem acesso a 

serviços de saÚde. Esta situação torna-se ainda mais seria qua~ 

do se observa que as populaçÕes menos favorecidas não somente e~ 

tao expostas, como também são muito propensas às doenças.Um meio 

ambiente hostil, pobreza, ignorância das causas das doenças e 

das medidas de amparo, falta de serviços de sa~de e incapacidade 

de procurã-los e utilizá-los, são fatores que podem associar -se 

para causar esta terrÍvel situação. 

A fim de satisfa~er efetivamente as principais necessi 

dades das populaçÕes menos favorecidas, que representam 80% das 

populaçÕes dos paÍses menos desenvolvidos, os serviços de saúde 

deveriam envidar esforços para identificá-los, conhecer suas ne 

cessidades, amparando-as, tratando-as e educando-as. Infelizmen

te a estratégia utili~ada ate agora por muitos paÍses em desen 

volvimento, modelando os seus serviços de saÚde de acordo com os 

dos paÍses desenvolvidos, tem falhado por nao ter contribuÍdo p~ 

ra suprir as necessidades acima descritas. De uma maneira geral 

isto tem favorecido a criação de serviços relativamente sofisti 

cados, com a presença de pessoal qualificado, quando a sua exp~ 

sição deveria se processar gradativamente, ã medida em que os re 

cursos aumentassem, ate que toda a população fosse atendida. Com 

isso nao ocorre, em consequencia, os serv1ços tornam-se predom_!:. 

nantemente dirigidos para a parte urbana, na maioria de natureza 

'curativa e access1veis principalmente a uma pequena e PFLvilegi~ 

da parte da população. 

Nos paises em desenvolvimento, o padrão de vida tende 

a ser baixo para a massa do povo e a manifestar deficiências es 

pecificas de quantidade e qualidade, tais como alimentação insu 

ficiente ou errada, m~s condiçÕes de moradia, saÚde precãria,ser 

vi~os pÚblicos e privados inadequados de higiene e assistencia 

medica, meios de comunicação e transporte e educação insuficien

te ou incapacidade de adaptaç~o dos sistemas educacionais e de 

treinamento ãs necessidades da população. 

Em inúmeros distritos rurais, nâ 2uita gente isolada e 

dispersa; assim sendo, a prestaç'ào de serviços publicas do tipo 

convencional, incluindo serviços de saúde, é difícil e dispendi~ 

sa. O isolamento que separa a comunidade do mundo exterior des 

trÕi as comunicaçÕes e retarda o melhoramento do padrão de vida. 
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A dispersão e o isolamento sao tambêm grandes obstãcu 

los ã educação, treinamento e emprego de mão-de-obra qualificada. 

Durante as duas Últimas dêcadas tem havido um enorme 

aumento do nÚmero de pessoas que vivem em favelas e bairros p~ 

bres nos paÍses mais carentes do mundo. Este crescimento conti 

nua e poderá acelerar-se. Atualmente, cerca de 1/3 das pessoas 

que vivem em cidades dos paÍses em desenvolvimento moram em fave 

las ou bairros pobres e esta proporção tende a aumentar, influen 

ciando grandemente o meio ambiental dessas cidades. 

A razão principal para o crescimento das favelas e 

bairros pobres nas periferias urbanas e que grande nÚmero de pe~ 

soas provenientes de áreas rurais está se mudando para as 

des, ã procura de trabalho e uma vida melhor. 

c ida 

Observa-se ainda em todo mundo que, devido ã falta das 

mais simples medidas de assistência ã saÚde, grande nÚmero de 

pessoas esta morrendo de doenças evitáveis ou curáveis, frequen

temente associadas ã má alimentação, ou estao sobrevivendo com 

danos fÍsicos ou intelectuais. 

Uma outra problemática observada está relacionada 

tecnologia moderna de saÚde que não e apropriada ou não diz 

-a 

res 

peito às necessidades imediatas do povo nos paÍses em desenvolvi 

mento. Alem do mais, devido ao alto custo dos equipamentos sofi~ 

ticados, ela tende a absorver, para beneficio de uma minoria da 

população uma parte substancial daqueles recursos limitados 

que, em vez disso, deveriam ser usados para beneficiar toda a 

população (82). 

Na América Latina, como aliás em todas as partes do 

mundo, a saÚde das populaçÕes, em geral, vem sendo continuamente 

objeto de estudo e cuidados assistenciais por parte dos organi~ 

mos oficiais. Porêm os paÍses em desenvolvimento condicionam a 

oferta de recursos para a saÚde ã identificação e priorização 

das necessidades; ã medida, contudo, que as populaçÕes do mundo 

se interessam cada vez mais por problemas de saÚde e buscam solu 

çÕes apropriadas para eles, aumentam proporcionalmente os recur

sos nacionais a ela destinados (74). 

Apesar do desenvolvimento econÔmico e mundial que se 

vinha observando e de recursos consideráveis investidos em saÚde, 

muitos paÍses não conseguiram ampliar a cobertura de assistência 

ã saúde a·toda a população e outros especialmente por carecerem 

de recursos, não conseguiram expandir os dispendiosos serviços 

governamentais (91). 
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Na América Latina e no C~ribe estima-se que somente 

63% da população total estão cobertos com pelo menos "serviços· 

ele~entares mÍnimos de saÚde" e observa-se que esta cobertura 

e menor ã medida que diminui o tamanho das localidades (22). 

Em relação ã situação particular do Brasil, VILAS Blli 

ÀS·~ em 1975, citado por MATOS (63), relata que o paÍs possui 

uma população rural aproximadamente de 42 milhÕes de habitantes 

e uma população urbana de 53 milhÕes, distribuÍdas em cidades 

e vilas, das quais 68,8% têm menos de 2.000 habitantes e 15,8 i. 

entre 2 a 5 mil e faz as seguintes consideraçÕes: 

grande parcela da população urbana vive em lo 

calidades que sofrem a deficiência ou inexistência 

de condiçÕes urbanísticas como, por exemplo, ausen 

cia de casas de alvenaria, de ãreas calçadas, drena 

gero de águas pluviais, luz, esgotos sanitários domi 

ciliares. 

Assim, cerca de 50% da população do paÍs vivem em 

pequenas comunidades tipicamente rurais; 

- forte movimento migratório para os grandes centros 

urbanos, explicado não só pelo processo de industri 

alização e pela mecanização da agricultura, mas tam 

bem pela crescente demanda da população rural por 

uma qualidade de vida mais satisfatória, inclusive 

com assistência ã saÚde; 

população rural brasileira relativamente jovem; 

- observa tambem que 50% da população total do 

é representada pelos menores de 5 anos; 

pais 

os menores de 15 anos ultrapassam 40% e os indivi 

duos ate 24 anos de idade representam 61% do total 

da população; 

- a natalidade relativamente alta, com coeficiente de 

aproximadamente 36 por mil habitantes e a esperança 

de vida considerada inferior ã media nacional, que 

é estimada em 59 e 64 para homens e mulheres, res 

pectivamente; 

-mortalidade geral e infantil elevadas, sendo que 

50% dos Óbitos ocorrem no grupo de menores de 5 

anos, provocados, principalmente, pelas doenças Ln 

fecciosas e parasitárias; 
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- grande parte da população nao recebe benefÍcios da 

saÚde e do saneamento por impossibilidade financei 

ra ou por inexistência ou insuficiência de serviços; 

40% da população dos municÍpios brasileiros nao dis 

pÕem de qualquer estrutura de saÚde". 

Segundo MACEDO (5.4), a dÍvida social que a sociedade 

brasileira tem acumulado no campo da saÚde tem sido 

te demonstrada por manifestaçÕes que se expressam na 

extensamen 

subalimen 

taçao, na precoce e elevada mortalidade, o que implica ,a perda, 

evitãvel em nosso estãgio de desenvolvimento, de mais de 400 

mil vidas brasileiras, cada ano, na inexistência, insuficiência 

ou inadequação de serviços de saÚde, na marginalização de gra~ 

des contingentes populacionais de qualquer assistência. 

Essa marcante desigualdade que existe no nível de saú 

de dos povos, provocada por fatores condicionantes da mais vari 

ada natureza e caracterizada de modo peculiar em cada sociedade, 

faz com que os governos, as organizaçÕes internacionais e a co 

munidade mundial tenham como preocupação primordial metas e p~ 

lÍticas de saÚde, como atividades de planejamento e execuçao de 

açoes da saÚde que visem a um melhor padrão de vida. As comuni-

dades de baixo poder aquisitivo e de classe social baixa cons 

tituem prioridade e requerem atençao maior dos interessados na 

saÚde da população. Por outro lado, o problema deve ser situado 

tambêm no âmbito da prÕpria comunidade para que ela participe 

na busca de soluçÕes de seus prÕprios problemas, tornando-a res 

ponsãvel no que diz respeito ã melhoria de suas condiçÕes sÓcio

culturais, econômicas e sanitárias (z3). 

Um outro fator que dificulta a cobertura da população 

pelos serviços de saÚde ê a distribuição desigual de profissi~ 

nais de saÚde. Este fato, aliado a outros fatores, estâ intima

mente ligado ã educação profissional, que não os prepara psic~ 

16gica, social e eticamente para trabalhar a nÍvel comunitário 

(91) • 

Formar mais profissionais parece nao resolver o pr~ 

blema de "deficit" de mão-de-obra, nas areas menos desenvolvi 

das, pois este decorre da concentração de profissionais nos 

grandes centros, advinda de vantagens aí oferecidas, o que -e 

agravado pelo distanciamento em que se encontram as ãreas ca 

rentes. 

Os Ministros de SaÚde das Americas (86), em sua III 

Reunião Especial celebrada em Santiago do Chile, em 1972, reco 

mendaram que os paÍses membros da OMS tomassem providências no 
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sentido de estabelecer, no decênio, mecanismos que 

sem atingir a cobertura total da população pelos 

saÚde: 

viabilizas 

sistemas de 

em localidades com mais de lOO.OOO(cem mil)habitan 

tes: cobertura de serviços básicos a toda a popul~ 

ção e ampliação do campo de atividades especializ~ 

das para atender aos novos problemas criados pela 

urbanização; 

em localidades com 20.000 (vinte mil) a 100.000 

(cem mil) habitantes: cobertura de serviços bási 

cos de saÚde a toda a população ainda não coberta; 

em localidades de 2.000 (dois mil) a 20.000 (vinte 

mil) habitantes: cobertura de serviços m!nimos in 

tegrais de saúde a toda a população não coberta e 

paulatinamente completá-la com a dotação de 

ços básicos; 

em localidades com menos de 2.000 (dois mil) 

servi 

habi 

tantes:cobertura de serviços m!nimos integrais de 

saÚde a toda a população, executados por pessoal 

auxiliar integrado. 

Para cumprir esta recomendação da OMS, um grande -nu-

mero de pa!ses tem realizado esforços incomensuráveis. "Porem 

em um bom n~mer 0 deles parece haver um consenso de que o ritmo 

de incremento da oferta de serviços vai aquém do aumento acele 

rado das necessidades de saÚde para alcançar a cobertura univer 

sal" (74). 

A falha da maioria dos sistemas de assistência de 

saÚde do Governo consiste em não terem sido capazes de torná-

los suficientemente acessíveis e ace{táveis para os que dela ne 

cessitam. A Assistência de saÚde deve estar à disposição das 

pessoas onde elas vivem e a aceitação de muitas medidas pode i~ 

plicar uma mudança de hábitos de vida, portanto a comunidade 

por si mesma deve decidir-se sobre as medidas e ajudar a 

tá-las e avaliá-las (82). 

ex e cu 

De acordo com RIVAS (89), os serviços de saÚde, para 

serem eficazes, devem estar inseridos na prÓpria comunidade,que 

por sua vez tem caracteristicas sócio-culturais, econômicas e 

ambientais que determinam a existência de padrÕes prÓprios de 

conduta, de sistemas de idéias, de crenças e valores 

e de organização. 

culturais 
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Além disso, os programas a serem realizados, tanto 

nas comunidades rurais como nas urbanas, devem corresponder -as 

necessidades reais das mesmas, as quais dependem basicamente do 

nível de saÚde alcançado (89). 

Para RIVAS {89), há também necessidade de existirem 

interrelaçÕes entre os organismos locais de saÚde e a comunida 

de através de: 

existência de um sistema local de atençao ã saÚde; 

presença de uma equipe de saÚde participante; 

atitude de respeito profundo pela comunidade; 

conexao com organizaçÕes comunitãrias existentes; 

- conexao com organizaçÕes oficiais e privadas a ni 

vel local. 

Desse modo, reconhece-se .. que a comunidade nao e somente 

objeto das açÕes de saÚde, mas também sujeito atuante e para i~ 

so é necessário que pessoas do prÕprio meio recebam delegação 

para assumir responsabilidades específicas, porque a participa

ção ativa da comunidade organizada nas açÕes de saÚde é a maior 

garantia para obter êxitos reais no cumprimento dos programas 

de saÚde integral (89). 

Porem um exame da informação disponível sobre o aumen 

to dos serviços de saÚde em relação com as necessidades da pop~ 

lação demonstra a urgência e a importancia de considerar novos 

enfoques e estratégias para acelerar o processo de ampliação da 

cobertura dos serviços de saÚde a toda a população, concedendo 

alta prioridade aos nÚcleos marginalizados e subatendidos nos 

meios urbânos e rurais {30). 

Como o sistema institucional nao possui infra-estrutu 

ra suficiente para assumir responsabilidades da extensão de co 

bertura dos serviços de saÚde, surgiram como estratégias para a 

sua reformulação o cuidado primário de saÚde e a participação 

da comunidade, tendo como base, entre outros . . . 
pr~nc~p~os, <1 "vin 

culação do sistema tradicional ou comunitário com o 

institucional" (87). 

sistema 

Atualmente o sistema tradicional tem sido objeto de 

estudos e observaçÕes por parte dos Õrgãos da saÚde, especial-

mente pela OMS, tendo em vista que ele poderá ser um dos 

nhos ou uma das alternativas para se atingir a cobertura 

cami 

de 

saÚde a todas as populaçÕes, principalmente as das zonas rurais 
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e as marginalizadas e subatendidas das zonas urbanas, uma vez 

que sao parte integrante da cultura e têm melhor aceitação pela 

comunidade. 

Acredita-se, também, que as práticas de saÚde tradici 

anais constituem, inclusive em algumas comunidades, o Único re 

curso de que a população pode lançar mão para solucionar de ime 

diato seus problemas de saÚde; esta situação pode ser 

observada nos centros urbanos, onde a população, levando 

sideração as dificuldades de acesso aos serviços de saÚde 

também 

em con 

e o 

descrédito nos serviços médicos, busca as práticas tradicionais 

para amen1zar os seus problemas de saÚde. 

Como a problemática da vinculação do sistema tradicio 

nal com o sistema institucional vem adquirindo grande vulto e 

interesse no mundo e em nosso meio, achamos oportuno realizar 

uma investigação que possa apresentar alguma contribuição -a 

matéria. 

Ao mesmo tempo, os resultados das investigaçÕes pod~ 

rao conter informaçÕes importantes a serem utilizadas pelo s1s 

tema institucional de saÚde na reformulação de sua polÍtica 

bem como pelos profissionais que trabalham junto à comunidade , 

no sentido de melhor compreender e orientar os indivíduos que 

buscam as práticas populares para solucionar seus problemas de 

saÚde e estabelecer um bom relacionamento com os seus pratican

tes tradicionais. 



2, PROPOSIÇÕES E OBJETIVOS 

- -Este trabalho propoe-se a estudar as práticas de sau 

de do sistema tradicional comunitário, com especial enfoque 

~ identificação de: 

- suas fontes 

- sua demanda 

as possibilidades de incorporaçao destas práticas 

pelo sistema institucionalizado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, segundo os problemas de saúde, as pr~ 

ticas de saÚde do sistema tradicional comunitário 

-na area metropolitana de Belo Horizonte. 

- Estudar a população que utiliza as fontes do siste 

ma tradicional comunitário segundo os problemas de 

saúde eas caracter!sticas individuais de idade, se 

xo, renda familiar e instrução. 

- Estudar a incorporação de recursos humanos do s1s 

tema tradicional comunitário pelo sistema institu 

cionalizado. 

11 
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3. O SISTEMA TRADICIONAL DE SAÜDE 

3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Apesar de desmedido esforço no sentido de se organizar 

e melhorar a assistência sanitária, em muitos paÍses do mundo 

ela continua sendo insuficiente, em quase todas as localidades 

enquanto pequenos setores da populaçio disp~em de serviços alta 

mente diferenciados (05). 

Os paÍses em desenvolvimento nao podem investir 

consideráveis para custear técnicas avançadas. Por outro 

somas 

lado, 

quando o fazem, e apenas para reforçar a estrutura dos serviços 

existentes, concentrados nos grandes centros urbanos, ficando de 

lado as populaç~es rurais (72). 

Mesmo nos centros urbanos, a maior parte dos orçamen

tos se destina a hospitais que promovem serviços a uma :pequena 

parcela da população; alem disso, o encarecimento dos serviços 

e medicamentos e a falta de alternativas de baixo custo dificul 

tam cada vez mais o acesso da população - que cresce - à assis 

tência ã saÚde. 

Considerando-se que o acesso a cuidados de saúde ade 

quados nio s~ e um direito do homem, mas também um ''objetivo na 

cional e internacional", que há distribuiçio inadequada e insufi 

ciente dos recursos dessa área e a impossibilidade do sistema 

institucional em assumir toda a responsabilidade da extensao de 

cobertura da assistência ã saÚde, propôs-se um novo enfoque e um 

novo critério de serviços para produzir maior impacto na saÚde 

da populaçio (30). 

Em 1975, a 28~ Assembléia Mundial de SaÚde declarou 

que a atençio primária de saÚde e o ponto onde o individuo esta 

belece contato com o Sistema Nacional de SaÚde, do qual deve ser 

parte integrante; deve guardar estreita relaçio com os tipos de 

vida e as necessidades da comunidade a que serve, e deve 

plenamente integrado com os demais setores envolvidos no 

volvimento da comunidade (~2). 

estar 

des~n 

Os Ministros de SaÚde dos paÍses membros da OMS, reun~ 

dos em 1977 na IV Reuniio Especial, em Washington, confirmaram o 
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propÓsito contido no Plano Decenal de SaÚde para as Americas,de 

"intensificar os esforços no sentido de ativar o processo de ex 

tensão de cobertura dos serviços de saúde a toda a população 

adotando como estratégias a assistência primaria de saÚde e a 

participação da comunidade" na mesma, como componentes essenci

ais para se atingir essa finalidade (87). 

Nesse mesmo ano a Assembléia Mundial de SaÚde decidiu 

que a principal meta social dos Governos e da OMS deveria consis 

tir em alcançar para todos os cidadãos do mundo, no ano 2000,um 

grau de saÚde que lhes permitirá levar uma vida social e econo 

micamente produtiva. 

Em 1978 a Conferência Internacional sobre Atenção Pri 

mâria de SaÚde, celebrada em Alma Ata, URSS, declarou que ~ a 

atenção primaria de saÚde era a chave para alcançar esta meta, 

cuja finalidade seria o estabelecimento de uma infra-estrutura 

do sistema de saÚde para execução dos programas nacionais que 

beneficiassem a população (72). 

Assistência primaria de saÚde com a conotaçao de medi 

das simples e eficazes quanto ao custo, técnica e organização 

fáceis e acessíveis, permitindo melhores condiçÕes de vida(llO); 

fundamentalmente, assistência sanitária posta ao alcance de to 

dos os indivÍduos e famÍlias da comunidade, por meio que lhes 

sejam aceitáveis, com plena participação e a um custo que a co 

munidade e o paÍs possam suportar (23). 

A atenção primaria de saÚde envolve, mais que uma sim 

ples extensão de serviços básicos, fatos sociais e de desenvol 

vimento e influi diretamente no funcionamento do resto do siste 

ma (94). 

Esta estratégia de saÚde nao é uma descoberta recente. 

Sempre se fez atenção primaria ã saÚde, desde os primÓrdios da 

humanidade, de acordo com os recursos e conhecimentos disponí

veis do povo. A revalorização deste conceito nada mais e do que 

a volta ãs origens. Em meio a toda a sofisticação de que se cer 

cou a Medicina, com inúmeros recursos técnicos desenvolvidos, a 

grande maioria da população mundial fica totalmente sem a mini 

ma assistência. Isto ocorre no maior estado da união, na perif~ 

ria dos grandes centros urbanos e nas cidades de porte médio ·e 

pequeno. 

Esta suficientemente comprovado e denunciado pela OMS 

que a Medicina atual, com todos os aspectos de que se revestiu 
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uns necessários e importantes e outros desnecessários, nocivos 

e onerosos, apenas vem servindo ã minoria da população, enquan 

to grande parte dela nem mesmo chega a poder usufrui-la, ainda 

que em parte (18). 

A assistência primária de saÚde nao ê uma atençao ba 

rata; ê muito mais cara e custosa do que o sistema corrente de 

atençao ã saÚde e tem sacudido a consciência dos acomodados e 

aberto os olhos dos desprotegidos (93). Baseia-se em 

e~senciais de saÚde, calcados em métodos e técnicas 

cuidados 

prât~cos 

com fundamentos cientÍficos, de modo que os serviços desenvolvi 

dos sejam acessíveis ao indivÍduo, ã famÍlia e ã comunidade, m~ 

diante uma conscientização da situação real, de seu potencial 

de auto-suficiência e auto-confiança, num processo de auto trans 

formação dos indivÍduos em função de suas prÓprias necessidades 

e da coletividade, contribuindo para o desenvolvimento da soc~e 

dade em que vivem, proporcionando bem-estar geral (68). 

No documento elaborado pela Conferência Internacional 

sobre assistência primária de saúde, realizada em Alma Ata, em 

1978, ficou evidenciado que o cuidado primário de saúde consti 

tui a chave para alcançar, em todo o mundo e num futuro prÓximo, 

um nível aceitável de saúde. 

Nesse mesmo documento encontramos também os princÍpios 

de hierarquização e integração dos serviços, de regionalização, 

de utilização dos recursos disponÍveis e da participação da co 

munidade, entendida não como mera utilização para atingir os 

objetivos das instituiçÕes de saúde, mas sua mobilização para 

que participe da responsabilidade de identificação dos probl~ 

mas e trabalhe na solução dos mesmos ~3). 

Se levarmos em conta as condiçÕes habituais de vida 

das comunidades onde não existem serviços de saÚde, a extensao 

isolada destes serviços significa uma solução temporária que se 

neutraliza pela pressão da pobreza, pela desnutrição, pelas co~ 

diçÕes deficientes do ambiente, pela habitação insalubre e pela 

falta de habilidade para aproveitar ràcionalmente os escassos 

recursos disponíveis. 

Para que a população esteja em condiçÕes de partici-

par de forma efetiva na extensao de cobertura dos serviços p~i 

mários de saÚde, ê indispensável ter em conta, entre outros, os 

seguintes fatores condicionantes; 
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- organização da comunidade de maneira que se facili 

te o apoio consciente dos indivÍduos, grupos e ins 

tituiçÕes, cujas atitudes, propÓsitos e estruturas 

devem adaptar-se ãs finalidades do programa; 

- capacitação dos grupos comunitários que atuam, se 

jam como agentes de mudanças ou como receptores dos 

benefÍcios dos programas, para compreender melhor 

os prÓprios problemas e relacionar o melhoramento 

sÓcio-econÔmico do seu meio com o progresso de ou 

tras comunidades, e tambêm assumir a responsabilid~ 

de como elementos propulsores do desenvolvimento 

criando neles uma motivação para poder resolver seus 

problemas comuns de saÚde; 

- fomento da coordenação multi-setorial das ativida 

des que levam a cabo os organismos pÚblicos, priv~ 

dos, nacionais, regionais e locais como um meio de 

criar sistemas integrais de açao conjunta para faci 

litar a cobertura do atendimento de saúde ~3 ). 

As experiências assinalam que as comunidades têm sido 

utilizadas comumente como meio para alcançar objetivos já esta 

belecidos pelo pessoal têcnico dos programas de desenvolvimento, 

sem levar em conta as necessidades e aspiraçÕes das mesmas e 

passando por alto as atitudes e comportamento de seus membros 

que sao componentes essenciais para o melhoramento de suas con 

diçÕes de vida. O não cumprimento dos processos tem criado nas 

comunidades um sentimento de desconfiança e fr~stra~~~, o que de 

ordinário ê interpretado pelos peritos como indiferença ou ap~ 

tia por parte das comunidades, frente ao progresso. 

Convêm recordar que os programas de extensão de caber 

tura de saÚde com a participação da comunidade ser~o mais efica 

zes na medida em que se vincularem aos demais setores do 

volvimento social e econÔmico, quer dizer, os esforços e 

sos das comunidades devem-se somar aos dos Governos. 

desen 

recur 

Na América Latina não ê novo o conceito de particip~ 

çao da comunidade nos serviços de saÚde ãs populaçÕes rurais. 

Apesar de enormes esforços dispendidos neste sentido pelos Go 

vernos, com a colaboração da OPS/OMS e de outros organismos 1n 

ternacionais, os resultados não têm sido satisfatórios, o que 

se deve, entre outros fatores, ã adoção de mêtodos aplicáveis 

aos paÍses desenvolvidos, que não guardam harmonia com as condi 

çÕes culturais, sociais e polÍticas dos paÍses em desenvolvimen 
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to. As comunidades sao utilizadas nao so como instrumento p~ 

ra implantar serviços de saúde, mas também para levar à prática 

de programas experimentais destinados a corroborar a eficácia e 

eficiência de determinadas técnicas, sem levar em conta o fato 

de que o ser humano e sujeito e objeto do desenvolvimento (Q2). 

Experiência vivida pela equipe de saÚde Centro Regi~ 

nal de Montes Claros, Minas Gerais, num modelo de administração 

p~rticipativa, oferece a todo momento exemplos da conveniência 

de participação da clientela na produção das açÕes de saÚde; f~ 

ram criadas fÓrmulas que pudessem propiciar à clientela partici 

par de planejamentos locais, refletir sobre os fatores condicio 

nantes de seus níveis de saúde, eliminando-se, tanto quanto po~ 

sível, a imposição de valores. Esta filosofia de trabalho ,,foi 

adotada após reflexão sobre a prática então vivida, chegando-se 

à conclusão de que a participação do usuário (não no consumo ) 

era decisiva no êxito dos programas. 

Para se atingir esta forma de trabalho, alguns obstá

culos foram sendo detectados e removidos: 

- "o desrespeito ao padrão cultural da clientela.Como 

exemplo, pode-se citar a influência negativa que 

exerce sobre a demanda dos serviços a adoção de mo 

delas luxuosos para as sedes fÍsicas das unidades 

sanitárias, que chegou a ser, em algumas cidades 

uma afronta a miséria; as construçÕes feitas com 

acabamentos refinados certamente seriam mais adequ~ 

dos à conveniência dos prestadores de serviços do 

que às comunidades; 

- as dificuldades de comunicação. De um lado estao os 

técnicos de saÚde com a linguagem rebuscada e mist~ 

riosa, com comportamento e maneiras elitistas, pe~ 

feitamente identificados com os riscos e do outro 

lado a clientela, com sua forma de expressão sim 

ples, carregada de sím~olos, envergonhada de suam~ 

seria, de seus hábitos freqUentemente expostos ã vi 

sitação domiciliar; 

- a incoerência entre o que se ~ala e o que se faz; 

fala-se em participação, admite-se sua necessidad~, 

buscam-,na de várias maneiras, mas não se pratica". 

A equipe de saúde de Montes Claros conseguiu chegar 

a um modelo: uma agência integrando as funçÕes de ensino e de 
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prestaçao de serviços ã saÚde, administrada por um conselho lo 

cal constituido em sua maioria por usuários com autoridade para 

ditar normas e conteÚdo das açoes e administrar pessoal, 

rial e recursos financeiros (56). 

mate 

Ha muito tempo fala-se em participação de comunidade 

na produção e desenvolvimento de programas de saúde de forma 

crítica e consciente. No Plano Decenal de SaÚde para as Ame ri 

cas " ... a participação da comunidade tem sido uma resposta acer 

tada a este novo enfoque da atenção ã saÚde e ã doença, uma vez 

que a motivação, educação e organização das comunidades lhes 

permitem participar dos programas em benefÍcio de sua prÕpria 

saÚde". 

Na Resolução 23/61 da 23~ Assembléia Mundial de SaÚde, 

"a educação para a saÚde do pÚblico, a participação da popula

ção no desenvolvimento de todos os programas de saÚde pÚblica 

constituem uma expressão de responsabilidade individual e cole 

tiva de todos os membros da sociedade para a proteção da 

de todos os seres humanos". 

saÚde 

Na 5~ Conferência Internacional de SaÚde, "a partici_ 

paçao da comunidade foi reconhecida como de vital importância 

para a realização dos programas de extensão de cobertura"( 24 ). 

No plano basico de ação sanitária de Minas, "coerente 

com a diretriz de se constituir numa ação participativa, a es 

tratêgia requer que se enfatize e estimule a efetiva e conscien 

te participação comunitária nos programas de saÚde, visando a 

que a população assuma responsabilidades crescentes no equaci~ 

namento e na solução dos problemas relacionados ã promoçao de 

sua saÚde e à melhoria de sua qualidade de vida". 

A simples informação cientÍfica não ê suficiente para 

provocar mudanças no nÍvel comportamental; sÕ mudamos os valo 

res e atitudes das pessoas se lhes dermos condiçÕes de modifi 

car seu ambiente, suas relaçÕes com o meio; isto quer dizer que 

devemos criar canais institucionais de participação que possibi 

litem ao indivÍduo, no nível da sua comunidade, modificar 

relaçÕes com o ambiente". 

suas 

Os têcnicos de saÚde ê que devem promover a partici~~ 

çao de verdade mas, ao contrario, eles a rejeitam, porque fazem 

parte do grupo restrito que "detêm os conhecimentos adquiridos 

pela humanidade" e ê contra seus interesses quebrar o monopÓlio 

do saber, consequência inevitável da participação efetiva. 
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"Não acreditamos na população, somos impregnados de 

preconceitos de que todo o saber se encontra na Universidade; 

acreditamos que o povo e ignorante, incapaz de decidir sobre as 

suntos que lhes interessam, esquecendo que na sua vida ele a to 

do momento decide sobre coisas de vital importância para sua so 

brevivência (56)". 

No processo de participação, os profissionais de 

d~ devem conter suas tendências de inculcar na população 

-sau 

as 

suas verdades quanto aos interesses populares, as prioridades 

e os caminhos pelos quais a população deveria livrar-se dos so 

frimentos e injustiças, porque tudo isto já está sendo apurado 

pela população, seus lideres e organizaç~es populares Cgs). 

Em movimento de Educação de Base, como modelo partici 

pativo, existente em algumas cidades brasileiras, a metodologia 

habitualmente empregada se caracteriza pelo seu caráter anti-p~ 

ternalista, isto e, leva os envolvidos no processo a tomarem 

suas prÓprias decis~es e tentarem resolver seus problemas,dando 

ênfase ao caráter grupal das reflex~es e decisÕes (88). 

As sociedades atuais se caracterizam por sua desigual 

dade, com o poder e a utilização dos recursos concentrados nas 

mãos de uma minoria, deixando a grande maioria sem meios para 

satisfazer as necessidades básicas, incluindo uma alimentação 

adequada; a injustiça social, manifestada pela disparidade no 

nivel de alimentação das diferentes classes sócio-econômicas 

propicia que se perpetue esta desigualdade, observando-se tam 

bêm que, nos lugares mais pobres, a doença e a desnutrição des 

troçam a vida das crianças em sua idade precoce (13). 

MAHLER (57), em relação a esta desigualdade,afirma que 

"i. _e se anda lo so que em um pais ou em uma região do mundo a gente 

morra jovem, ~nquanto que em outros podem contar que viram seus 

netos crescerem. ~ indigno que em um bairro de uma cidade sejam 

freqUentes as doenças por carências nutricionais, enquanto que 

em outro a preocupação seja a de se comer demasiado". 

Os governos das Américas, em um compromisso solidário, 

têm estabelecido como objetivo principal a extensão da cobertu

ra de serviços de saÚde a toda a população do hemisfério. E p~ 

ra alcançi-lo, decidiram estabelecer serviços mÍnimos de saÚde 

devidamente coordenados com outros niveis de atenção de maior 

complexidade, dentro dos sistemas nacionais de saúde, de manei 

ra que se possa atender mais eficazmente às necessidades priori 

tãrias de todos os habitantes com a máxima utilização dos recur 
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sos disponíveis, sendo essencial a participação da comunidade. 

Os serviços de saÚde, concebidos para assegurar uma 

cobertura máxima da população nas zonas rurais e urbanas da Amê 

rica Latina e do Caribe, deverão outorgar prioridade aos segui~ 

tes programas: 

- reduzir a mortalidade e a morbidade causada por do 

enças transmissíveis prevalentes, sobretudo a malá 

ria e as que podem ser controladas mediante vaci-

naçao; 

- dar atençao de saÚde ãs mães e crianças considera-

das como grupo mais vulnerável e o componente · 

tico da unidade da famÍlia; 

- deve enfocar-se atê a redução, dentro do marco de 

polÍticas nacionais de alimentação e nutrição, da 

desnutrição proteico-calÕrica, considerada como cau 

sa principal, associada ao problema das enfermidades 

infecciosas e parasitárias gastro-intestinais, em 

especial nos menores de cinco anos; 

- proporcionar atençao de saÚde aos pacientes em um 

nÍvel primário, assim como a referência sistemática 

dos mesmos de acordo com suas necessidades, aos ni 

veis de atenção especializados do Sistema Nacional 

de SaÚde; 

- fazer o saneamento básico do meio ambiente, em esp~ 

cial a previsão de água e a eliminação de excretas. 

Para alcançar os objetivos assinalados, os Governos 

concordaram em formular e executar uma política de saúde reali~ 

ta, que tivesse alcance tanto setorial como intersetorial,o que 

serviria de guia para levar a cabo seus programas de saúde e em 

especial para incrementar sua capacidade operativa ~2 ). 

Vem ganhando aceitação nos Últimos decênios o concei 

to intersetorial de saÚde, inclusive admitindo-se que os gastos 

no setor constituem investimento de elevada rentabilidade so 

cial. 

Esse enfoque influenciou marcantemente as modificaçÕes 

introduzidas nas formas de realizar a prestação de serviços ~e 

saÚde, preconizandq-se modelos de atendimento que respondam a 

uma realidade social, econômica e ecolÓgica. 

E dessa nova conceituação derivam, sem dÚvida, obser 

vaçoes recolhidas do desequilÍbrio sempre existente entre neces 
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sidade e recursos, pois a capacidade para atender não aumenta 

com a mesma rapidez e surge o conflito entre as instituiçÕes 

que administraram os serviços, os profissionais que os prestam 

e a comunidade que os recebe. DaÍ o difÍcil problema de propor-

cionar efetivamente a quantidade e qualidade da assistência -a 

saúde que a população merece, necessita, solicita e exige. "Te-

mos que romper as cadeias que nos 

gia de saÚde de utilidade social 

fazem depender de uma tecnolo 

discutível e excessivamente 

complexa, custosa, desenvolv~ndo outro tipo de tecnologia ade 

quada, que esteja tecnicamente bem fundamentada, resulte aceit~ 

vel culturalmente e seja factível do ·ponto de vista financei 

ro"(07). 

Os Ministros de SaÚde desenharam uma estratégia ru

ral fundada nos traços culturais de nossas sociedades e em seu 

estilo de vida, com um enfoque racional e prático. Resulta de 

uma participação ativa e informada das comunidades, que vai da 

programação a execução. Inclui a transformação da medicina empl 

rica em cientifica, por aquisição de determinados conhecimentos 

por parte de quem a pratica ancestralmente ·no· meio· rural. A au 

xiliar de saÚde procedente da mesma localidade ê o chefe das 

atividades preventivas e curativas, com responsabilidades cuida 

ciosamente assinaladas (37). 

Devido i variada natureza das comunidades, e,por fim, 

das possíveis opçÕes para a solução de seus problemas, cada co 

munidade deve tratar-se por separado. Não obstante, a experiên-

cia obtida nas Américas indica que se deve tentar, de maneira 

sistemática, que as comunidades desenvolvam a capacidade de pr~ 

porcionar serviços de saÚde, devidamente respaldadas pelos sis~e 

~4~~ técnicos e logÍsticos, incluÍda a capacidade programada da 

comunidade. Outro requisito consiste em assegurar que se tenha 

acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis, do 

institucional (02). 

sistema 

A implantação do conceito de cobertura universal 

constitui um desafio, adquire uma magnitude maior, devido i ur 

gência de acelerar as açÕes para ating!-la. Atualmente existe 

uma grande desigualdade entre a oferta de serviços e o volume e 

a complexidade cada vez maior das necessidades de saúde. A medi 

da em que a sociedade se torna mais complexa, vão surgindo no 

vas necessidades que não podem ser satisfeitas,porque não se 

conta com uma tecnologia apropriada e os recursos 
.... 

nao aumentam proporcionalmente~Portanto,.pbservaremos que,se 
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nao se modifica esta tendência, a disparidade entre oferta de 

serviços e as necessidades de saÚde da população irâ se fazendo 
. " maLor com as consequentes dificuldades que impedirão sua solu 

çao oportuna (30). 

A extensao dos serviços de saÚde para ampliar a cobe~ 

tura deve responder harmonicamente aos interesses nacionais, r~ 

gionais e locais e basear-se em uma política de saÚde que orie~ 

te- a formulação de programas de acordo com as características , 

recursos e possibilidades de cada pais. Para garantir sua viabi 

lidade, esta polÍtica de saúde deveria estar incluÍda no desen 

volvimento global. Os programas assim concebidos assinalariam 

alta prioridade às necessidades de saÚde dos grupos marginaliz~ 

dos e menos protegidos da população, que vivem em condiçÕes de 

pobreza, entendida esta como a combinação desigual de emprego-e 

desemprego, baixo nivel de educação, habitação insalubre, mâs 

condiçÕes de saneamento, desnutrição, deterioraçãç-.da saúde,ap~ 

tia social e sobretudo, a conseq~ente ausência de vontade e ini 

ciativa para contribuir e implantar melhorias (30). 

Nas Últimas d~cadas, uma atenção crescente tem • sido 

dada às relaçÕes entre pobreza, nÍveis de saúde e uso dos servi 

ços de saÚde. A maioria dos estudos mostra que, embora os p~ 

bres se apresentem mais doentes, sao eles que usam eficazmente 

os serviços de saÚde. Os estudos que procuram explicitar os di 

ferenciais de acesso aos serviços de saÚde entre a população p~ 

bre e a rica estão relacionados com fatores sÕcio-cvlturais e 

econÔmicas. Entre os primeiros estão os estudos de caráter mais 

antropolÓgico, que relacionam a busca de cuidados m~dicos ao 

comportamento do indivÍduo frente à doença (97). 

SUCHMANN (105), 1965, levantou a hipÓtese de que os 

individuas que pertencem a grupos relativamente mais homogêneos 

estariam mais propensos a reagir à doença e ao cuidado em ter 

mos de definição e interpretação por seu grupo social, mais do 

que pelo comportamento medico apropriado, em termos das prescri 

çÕes formais e impessoais do sistema de tratamento medico ofi 

cial. 

Testando esta hipÓtese, o autor referido usou as rel~ 

çoes entre organização social do grupo e a orientação medica i~ 

dividual, ao concluir que a utilização de serviços preventivos 
- - - 11 fi-. e de seguro de saude sao mais uma funçao do status soc1o -ec~ 

nÔmico do que da estrutura do grupo ou das atitudes de saÚde. 
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Mais tarde SUCHMA~N (106) procurou analisar a evoluçio do com 

portamento ante a doença em termos de tendências associadas 

busca, encontro e prestaçao de assist~ncia m~dica. 

-a 

Para estudar as tendências, dividiu a sequencia de even 

tos em c1nco fases: aparecimento de sintomas, adoçio do papel 

do enfermo, inicio da atençio m~dica, etapa do papel dependente 

do paciente e restabelecimento ou reabilitaçio; deu-se grande 

importância, em todas essas fases, ao:' que o individuo concebe 

cama doença, sua aceitação do p3pel do doente, que o excluiria 

de suas responsabilidades normais, bem corno sua relaçio com o 

m~dico, de quem passa a depender e a quem deve seus pro~ressos 

em relação ~ sa~de. 

Autores que procuram assoc1ar a busca de cuidados m~di 

cos a reaçio do individuo diante da dor, como ZBOROWSKI E ZOLA, 

citado pela SECRETfJ~.IA DE PLANEJA~1ENTO (97), estariam nesta mes 

ma linha, uma vez que esta reaç;o ~ vista como influenciada p~ 

lo grupo ~tico e social a que o indiv!duo pertence. 

Uma outra explicaçio que em alguns pontos se superpoe 

e se complementa com as anteriores ~ a que v~ na utilizaçio p~ 

1 b l . ..l d . . d " i . . . . t . os po res c a mag1a, uo curanr e1r1smo ou a mec 1c1na pr1.m1 ~ 

va", uma barreira ã busca da medicina científica. 

Esta explicação 

cultura da pobreza, que 

encontra maior expressao na teoria da 

ê, em 1966, explicada por LEVIS (50). 

"Os pobres, inerentemente mal dotados em relação à sa~de, seriam 

aqueles que, pela sua subcultura defeituosa, encontrariam maio 

d 'f' 1 ' d b - d . -d· " I res 1 ·1cu.Laa es para a o tençao , e serv1ços me tcos . ncapazes 

de perceber, inclusive pelo seu baixo grau de escolarização, as 

verdadeiras causas das doenças, utilizando-se de chis e raizes 

para tratar suas moléstias, mal equipados pelo seu baixo grau 

de informação para atê mesmo se movimentarem no meio urbano,os 

pobres carregariam consigo todas as condiçÕes propicias para um 

mau acesso aos serviços de sa~de. 

Em contrapo~ição a estes argumentos, outros estudos tem 

demonstrado que, embora as crenças relativas ~magia ou ~ ciên

cia possam determinar a via de tratamento a ser se~uida, ambas 

podem tambêm coexistir sem grandes contradiçÕes no sistema de 

crença do individuo (97). 

SAUNDERS (96), analisando mêtodos de tratamento no sudo 

este americano, mostrou que a populaçio de lingua espanhola 

ali residente, ao ~dotar novas idêias sobre as doenças,bem co 
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mo novos meios e técnicas para combatê-las, nao abandona neces 

sariamente todas as antigas idéias e métodos de tratamento 

Os novos conhecimentos e crenças se juntam simplesme~ 

te aos antigos e faz-se apelo a uns ou a outros, segundo as cir 

cunstâncias; a pessoa pode começar demandando a opinião ou con 

selhos de não especialistas que poderão lhe sugerir a procura 

de outros curandeiros, que lhe fornecerão cuidados ou conselhos 

ou então recorrer ã medicina "cienti.fica" e nao ter alívio para 

seus males, voltando-se, entao, para os curandeiros tradicionais 

ou recorrer simultaneamente aos serviços da medicina " cientifi 

ca" e dos curandeiros, principalmente quando tem a impressão de 

que ninguém pode fazer nada por ela. 

Por Último, o indivÍduo poderã estabelecer um movimen 

to de vai-e-vem entre profissionais da medicina cientÍfica e cu 

randeiros (96). 

HOSTETLER (38) mostra que as crenças relativas ao bi 

nÔmio saÚde/doença são as mais sensiveis a mudanças, e popul~ 

çÕes das sociedades ditas tradicionais podem adotar novas técni 

cas de tratamento tão logo estas se mostrem eficazes. 

Em todos estes estudos realizados, observa-se que se 

retira do sistema politico e econÔmico qualquer responsabilida

de tanto acerca da doença adquirida quanto da recuperação fisi 

ca do doente; aqueles que procuram explicaçÕes para os diferen

ciais de acesso nos fatores sÓcio-econÔmicos têm demonstrado 

que, na realidade, ê a classe social um dos principais determi

nantes da distribuição dentro da sociedade, tanto das doenças 

quanto dos serviços médicos. 

SOMARRIBA (100) mostrou, na Inglaterra, que as taxas 

de morbidade e mortalidade das classes sociais mais baixas sao 

significativamente superiores às das classes altas, enquanto,ao 

contrário do que seria desejável, aqueles grupos sociais mais 

propensos a adquirirem as mais variadas moléstias têm à sua dis 

posiçio os menos eficazes serviços de saÚde. 

Para DUTTON (28)o baixo uso dos serviços de saÚde pelos 

pobres pode ser fundamentalmente atribu!do ã inadequação do sis 

tema de cuidados médicos, frequentemente usados por eles, 

damente nos hospitais de atendimento ambulatorial~e;~de 

gencia. 

nota .-
emer-

Enquanto os pobres utilizam os serviços pÚblicos e 

previdenciários, as classes de renda media e alta se servem de 
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recursos privados. Nos primeiros, problemas organizacionais sio 

frequentes, e os pacientes manobram entre mÚltiplas clinicas p~ 

ra obter cuidados primários, e estes serviços sio mais 

dos para a área curativa do que preventiva. 

orienta 

SAN MARTIM, citado pela SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

(97), esclarece que o preventivo e o curativo sio dois aspectos 

da medicinaque nio se pode~ separar)á que em ambos os 

objeto de preocupação e o mesmo: o indivÍduo. 

casos o 

Alem das consideraçÕes acima, as instituiçÕes pÚbll 

cas e previdenciárias têm uma atmosfera frequentemente desumana, 

apresentando-se para os pacientes de baixa renda como terrível 

mente maçantes e complexas, cheias e ocupadas. Enquanto os fun 

cionários parecem frequentemente impessoais e bruscos, os medi 

cos vao de paciente em paciente, gastando poucos momentos em ca 

da um e os clientes, is vezes, têm que esperar durante longo p~ 

rÍodo de tempo para serem chamados (104). 

HART, citado pela SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (97) es 

tudando a qualidade e acessibilidade a serviços medicas na In 

glaterra, assim se manifestou: "a disponibilidade de serviços 

tende a variar inversamente com a necessidade da populaçio" Es 

ta lei pode ser estendida aos países capitalistas subdesenvol 

vidos, onde os pobres, 

da sorte de moléstias, 

que estao mais propensos a adquirirem t~ 

têm a sua disposição as menores quantid~ 

de e os menos eficazes serviços de saúde. 

Desta forma, a colocaçio de que os pobres têm peque

no acesso aos serviços de saúde, porque mesmo doentes se negam 

a admiti-lo e portanto a procurar tais serviços, se aproximaria 

muito mais da realidade se as relaçÕes de causa e efeito fossem 

invertidas, ou seja, os pobres se negam a admitir suas doenças 

provavelmente porque sabem muito bem a série de problemas a que 

estarão sujeitos 

tratá-los. 

caso admitam seus males e se proponham a 

Esta desigualdade na distribuiçio de serviços medicas, 

longamente diagnosticada com relação is classes sociais, verifi

ca-se também quando se desagregam os recursos de saúde segundo 

sua utilizaçio pelos habitantes de diferentes setores das gra~ 

des cidades ou parte dos trabalhadores alocados em diferentes 

empresas (97). 

Com rela~ão i distribuiçio geográfica da populaçio e 

dos recursos de saúde dentro das cidades, KADAT (45) menciona 

um estudo realizado na cidade de Cali, Col~mbia, onde, apesar 
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de existir um m~dico para cada 900 (novecentos) habitantes,l7% 

das crianças que morrem nio recebem em sua doença fatal qua! 

quer tipo de tratamento. 

Quanto is diferentes possibilidades de obtençio de 

serviços m~dicos denero da classe trabalhadora, ~ elucidativo a 

colocação de HUGO MERCER, citado pela SECRETARIA DE PLANEJAMEN

TO (97): "na Am~rica Latina ê claramente visivel a diferença de 

atençao medica que recebem os trabalhadores de grandes indÚstri 

as, com uma forte concentração da força de trabalho, com salá 

rios relativamente altos, em relação aos setores operários das 

pequenas ind;strias, sumamente dispersas na produção, atomiza 

das em mÚltiplas tarefas, com baixos salários e longas jorn~ 

das de trabalho". 

De um modo geral, as grandes indústrias, utilizando

se de parte dos fundos destinados por elas prÓprias e por seus 

empregados ao Ministério da Previdincia Social ou organizam in 

ternamente serviços de atendimento m~dico aos 

seus familiares ou se conveniam com empresas 

funcionários 

prestadoras 

e 

de 

tais serviços, assegurando, desta forma, aos seus empregados 

atendimentos mais rápidos e eficientes, preservando a assiduida 

de ao trabalho. O mesmo não acontece com os operários das pequ~ 

nas ind~strias que, pelas suas condiç~es de trabalho, só podem 

usufruir de serviços médicos gratuitos, proporcionados pelo Es 

tado e estão sujeitos a uma conhecida s~rie de entraves que re 

tardam ou obstaculizam totalmente a obtenção de cuidados medi 

cos. A baixa utilização de serviços médicos seria vista, neste 

caso, como uma resposta natural i múltiplas experiincias neg~ 

tivas que a população teria em relação a estes sistemas. 

Esta desigualdade em relação ã obtenção de cuidados 

medicas não ê um fenômeno isolado; ela se prende i desigualdade 

na distribuição das moléstias que, por sua vez, tem como causas 

as desigualdades de moradia, alimentaçao, serviços sanitários 

básicos, trabalho, educação e renda (97). 

KADAT (45) afirma que "nenhuma ação isolada no campo 

da saÚde pode neutralizar os efeitos de tais mecanismos básicos." 

A classe social é importante porque, se as pessoas melhoram 

suas condiç~es economicas, ê posslvel que o mesmo ocorra com 

seu estado de saÚde. 

As desigualdades sociais, aliadas i distribuição de 

recursos, atuam por outro lado como fatores determinantes, def! 

niçao teórica da demanda que nem sempre retrata com fidelidade 

a procura por serviços mêdicos. 
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Ao tomarem como indicador de demanda o uso pela pop~ 

lação dos serviços disponiveis, os planejadores da área podem 

chegar a resultados bem distintos dos reais, porque a quantid~ 

de de serviços demandados pode ser subestimad~ 

variada série de fatores e entre eles: 

devido a uma 

- a desigualdade na renda; enquanto as pessoas ma1.s 

ricas contam com recu~sos suficientes para, sempre 

que acharem necessário, utilizarem os serviços de 

saÚde, os mais pobres, ainda que recebam gratuita-

mente tais serviços, precisam arcar com custos de 

medicamentos e transportes, além de prováveis pe~ 

das de-remune~ação em outras atividades, o que im 

plica conceitos mais elásticos acerca das necessida 

des de serviços médicos; 

a localização destes serviços em relação ao local 

da residência do doente influencia fortemente na 

busca de cuidado de saúde porque, quanto mais dis 

tantes dos eventuais clientes, menor a demanda p~ 

los serviços; 

a existência de uma demanda insatisfeita que se re 

fere à má utilização do serviço devido ã existência 

da oferta ou a incapacidade dos recursos disponl 

veis em atenderem a toda a clientela ou ainda ao 

tempo gasto pelos doentes em filas, salas de espera, 

o que leva a projeçÕes da demanda por serviços de 

saúde que se situam aquém dos valores reais. 

Além disso, a prÓpria oferta pode criar uma demanda 

artificial quando "sob orientação médica, se proporciona ao 11
COE_ 

sumidor" um tipo de atenção centrada no hospital, altamente so 

fisticada e que inclui cuidados médicos individuais, quando tu 

do isto nao -e, em rigor imprecindivel" 
' 

( 4 5) • 

Os efeitos cumulativos do fator social, distribuição 

geográfica da população, trabalho, definição de demanda acabam 

por levar, na prática, a um nao acesso aos serviços de saÚde,ou 

a um acesso precário, justamente por parte daqueles que, devido 

às suas condiçÕes de vida, mais necessitam utilizar eficazmente 

os serviços de saúde(97). 

A acessibilidade dos serviços de saúde constitui uma 

condição essencial para que se atinja a cobertura universal e 

para que a população satisfaça suas necessidades de saÚde. Ela 

deve conter uma oferta continua e sistemática de serviços pr~ 
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porcionados por um conjunto de recursos combinados e situados 

geográfico, econom1co, cultural e funcionalmente ao alcance das 

comunidades. 

Devido i sirie de dificuldades que a populaçio de bai 

xa renda enfrente para obter serviços midicos, nao é surpree~ 

dente verificar que, ainda quando esta populaçio declare nao 

precisar daqueles serviços, a medicina formal é buscada na fig~ 

ra do farmacêutico e de praticantes tradicionais, porque eles 

se encontram mais pr~ximos em termos f!sicos e oferecem 

atendimento mais rápido, desburocratizado, em linguagem 

sivel, apresentando ainda a grande vantagem de vender a 

para aqueles que utilizam seus serviços. 

um 

aces-

prazo 

No setor saÚde, a medida mais importante para reduzir 

algumas destas flagrantes desigualdades que separam os homens é 

talvez a promoção da assistência primária de saÚde concebida c~ 

mo um direito humano sem discriminaçio social ou econ~mico(57). 

A proteção da saÚde de uma população depende de açao 

social organizada, coordenada pelo Governo, com os seguintes ob 

jetivos: 

reduzir a pobreza, suprimindo as deficiincias da 

alimentação, da saÚde, da educação e da habitação; 

- combater a poluição do pauperismo, corrigindo as ca 

rincias de saneamento do meio; 

- ampliar as oportunidades de emprego, as taxas sup~ 

r1ores aos coeficientes do crescimento demográfico; 

- qualificar a mão-de-obra, aumentando sua capacidade 

de geração de rendas; 

redistribuir a riqueza, seja em termos sociais,seja 

sob o ponto de vista geográfico (65). 

Para muitos paÍses em desenvolvimento a maneira mais 

prática para alcançar uma cobertura total da populaçio com ser 

viços de assistência sanitária fundamental é utilizar trabalha 

dores ou agentes de saÚde da comunidade, os quais se pode prep~ 

rar com breve prazo para desempenho e tarefas concretas. 

Em quase todas as sociedades existem curandeiros e 

parteiras tradicionais. Segundo a cu~tura e as tradiçÕes locais 

em muitos lugares- eles continuam gozando de grandes privilégios 

e consideraçio social, sendo-lhes permitido exercerem uma influ 

encia considerável sobre as práticas sanitárias da localidade. 
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Com o apoio do sistema formal ou oficial de saúde, esse tipo de 

pessoal pode constituir colaborador importante na organização 

de atividades para melhorar a saúde da comunidade. ~ possível 

que algumas coletividades para prestação de assistência prim~ 

ria a nível local tenham que incorporá-los, nessas atividades, 

dando-lhes treinamento adequado (22). 

A OPS, atraves de grupos de trabalho reunidos em 

Wáshington, em abril de 1974, com referência ao papel do lÍder 

da comunidade que participa no programa de saÚde, por delegação 

da prÓpria comunidade e com treinamento que o sistema de 

considera necessário, afirma o seguinte: 

saúde 

- representa o serviço de saÚde ante a comunidade; 

- estabelece comun1caçao com sua comunidade e 

os beneficios do sistema; 

defende 

- identifica e mobiliza recursos formais e informais 

atê a realização do programa; 

- identifica, com sua comunidade, as necessidades de 

saúde e estabelece prioridades; 

- orienta tarefas especificas sugeridas pelo programa; 

- colabora com a prestaçao de serviços mÍnimos de -sau 

de e defende, na comunidade, os programas alcançados 

na realização do programa, identificando os obstácu

los encontrados que dificultam seu desenvolvimento 

( 8 9) o 

Nos Últimos anos, a literatura sobre cuidados de saúde 

no mundo em desenvolvimento vem atribuindo a curandeiros e curi 

osos tradicionais um papel cada vez mais importante. Entretanto 

os cuidados de saÚde tradicionais e modernos são invariavelmen 

te vistos como sistemas separados, sendo que ao sistema moderno 

'!formal" atribui-se valor e eficácia superiores, dando-se pouca 

atenção ã maneira como a população atendida encara esses dois 

sistemas (09). 

WEAVER, citado por MANZANEDO (60), diz que os serviços 

profissionais são preferidos pela população mais jovem e mais 

instruÍda e o procedimento tradicional, o remédio caseiro e o 

uso de curandeiro são preferidos pelas pessoas mais idosas e de 

instrução mais limitada. 

Sabemos que a formação e a utilização de recursos huma 

nos constitui o ponto modal do desenvolvimento de serviços bási 
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cos de saÚde; torna-se necessária, nesta area, uma nova postura 

funcional a ser adotada pela equipe de saÚde, na qual se sobres 

sai uma ampla utilização de pessoal de nÍvel auxiliar e elemen

tar, recrutado de preferência na prÕpria comunidade. Ai ela atu 

ara, sob supervisão, para resolver os problemas que não reque

rem a direta participação do profissional de nível superior(04). 

O Plano Decenal de Saúde para as Américas, emanado da 

IÍI Reunião de Ministros de SaÚde, assinala que a solução dos 

problemas de saÚde nos países em desenvolvimento requer a part~ 

cipação de profissionais, de auxiliares e da comunidade para a 

prestação de cuidados e um melhor aproveitamento desses 

sos redundará em maior efetividade dos serviços (12). 

O treinamento de pessoal em número e qualidade 

ente para oferecer uma atenção integral de saÚde exige, 

recur 

sufici 

porta~ 

to, uma orientação e o incremento de conhecimentos, desenvolvi

mento de habilidades e atitudes indispensáveis para o desempenho 

das tarefas assinaladas, uma vez que "tradicionalmente a 

ção de pessoal se ocupa mais em transmitir conhecimentos 

forma 

teÕri 

cos, do que em capacitar pessoas treinadas e orientadas na solu 

ção de problemas reais, com ênfase nas atividades curativa;(98). 

No Brasil, a formação e utilização de recursos humanos 

para a saúde sempre estiveram basicamente determinados pelo me~ 

cada de trabalho no setor, ou seja, tem sido as modalidades, a 

extensao e as características dos serviços que determinam a pr~ 

dução de recursos humanos e sua utilização, com graus 

de desajustes. 

variados 

Não importa que as instituiçÕes formadoras nao 

articulação com as instituiçÕes utilizadoras, porque elas 

tenham 
-sao 

resultados de um mesmo processo gerador e respondem aos mesmos 

determinantes estruturais; as instituiçÕes formadoras tendem a 

se ajustar às características da demanda ou exigências de tra 

balhos dominantes das instituiçÕes utilizadoras. 

No âmbito dos serviços de saÚde ê conhecida a natureza 

elitista dominante nas práticas de saúde que atendem principa! 

mente as necessidades de grupos sociais de maior poder, 

trando-se nas áreas urbanas e com tendência marcante 

ticação. 

a 

concen 

sofis 

PEDRAZIANNI (77) informa que o conteÚdo dos serviços 

de saÚde no Brasil apÓia-se em uma certa mistificação do 

cimento medico, cujo domínio estâ social e juridicamente 

conhe 

asse 
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gurado como monopÓlio de determinadas categorias profissionais, 

provido de mecanismos para promover a expansão desejada das n~ 

cessidades de assistência medica pela medicalização crescen

te da sociedade. 

Alem disso, afirma PEDRAZANNI (77), os recursos huma 

nos na ârea da saÚde apresentam uma estrutura qualitativa; na 

composição profissional, respondem à natureza e às caracteris

t~cas da prática dominante que se reforça pela tecnologia sofi~ 

ticada, aplicada à indústria da saÚde, que não tem compromisso 

com a saúde da população, privilegiando a formação das categ~ 

rias profissionais de mais elevado "status" e negligenciando a 

formação de auxiliares. 

Observam-se também no Brasil sêrias distorçÕes na dis 

ponibilidade e na oferta das diferentes categorias de pessoal 

em face das diretrizes polÍticas de extensão de cobertura dos 

serviços de saúde e de organização do sistema nacional de:sa~de 

(.SS). 

Como a atençao primária de saúde tem que aproveitar pl~ 

namente todos os recursos disponíveis, ê indispensável mobili 

zar todas as reservas de pessoal de que dispÕe a comunidade,uma 

vez que a limitação de recursos humanos, materiais e financei

ros e o principal obstáculo para resolver problemas de saÚde. 

Amã distribuição dos médicos, a escassez de enfermei

ros, assistentes sociais,nutticionistas e sobretudo a falta de 

administradores profissionais tecnicamente treinados, ao lado 

de problemas para solucioná-los, sao outros fatores que têm con 

tribuÍdo para o fracasso dos intentos de se conseguir uma cober 

tura universal de serviços de saúde (85). 

As características do pessoal auxiliar para a atençao 

primária de saÚde variarão de um pais a outro, em função das 

necessidades e dos recursos disponíveis para atendê-los, pode~ 

do englobar indivÍduos pouco instruidos com preparação elemen 

tar em assistência sanitáriÇt,"mêdicos descalços", ajudantes de 

medicina, enfermeiros práticos, médicos gerais, bem como 

deiros tradicionais (2J). 

curan 

O desenvolvimento dos recursos humanos em função da 

aplicação da cobertura dos serviços de saúde constitui o princ~ 

pal objetivo da OMS, nesta ârea; com relação à atençao primária, 

é o desenvolvimento de pessoal, principalmente em relação com a 

busca de novos tipos de trabalhadores de saúde, de acordo com 
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as necessidades da área rural e com as características prÓprias 

do país (01). 

A extensão de cobertura na área rural ex~ge a incorpo

ração de um contingente importante de pessoal da comunidade, v~ 

luntário ou remunerado, em tempo integral ou parcial e com trei 

namento mínimo, e um bom número de pessoal polivalente com for 

mação e treinamento adequados,para realizar a supervisão(78). 

O reconhecimento da importância dos recursos humanos 

na produção de serviços de saúde i ~incontestável; sempre foram 

apontados entre os principais problemas do setor saÚde para re 

solver seus problemas, superar suas limitaçÕes e deficiências e 

devem ser vistos não como mão-de-obra que flutua no mercado,mas 

tambim como agentes de mudança no processo ~J ). 

O PIAS (81) prevê o cadastramento com orientação , co~ 

trole e supervisão de parteiras leigas e o fornecimento de mate 

rial mínimo para a assistência ao parto e ao recém-nascido a nÍ 

vel elementar das comunidades de 500 (quinhentos) a 2000 (dois 

mil) habitantes e o desenvolvimento de pessoal auxiliar recruta 

do na localidade. 

Na América Latina, calcula-se que existem atualmente 

pouco mais de 310.000 (trezentos e:dez mil)auxiliares e que es 

te grupo se encarrega de 80% aproximadamente da atenção direta 

ao paciente, tanto nos hospitais como nos programas de saúde da 

comunidade. Pode-se afirmar que 60% destes auxiliares não rece 

beram mais do que a experiência de aprendizagem em programas de 

ensino, durante o serviço (67). 

Atualmente estes auxiliares estao sendo preparados p~ 

ra atender aos problemas básicos de saÚde em zonas de difÍcil 

acesso, onde não se dispÕe de profissionais de saúde em 

integral. 

O pessoal auxiliar deve estar preparado para 

tempo 

atender 

a população através de rotinas, com uma fácil comunicação, com 

linguagem e hábitos próximos da população para se ter a chance 

de êxito do trabalho. 

! interessante salientar que o estabelecimento de ser 

viços sanitários p~ra atender às necessidades da coletividade 

e não a oferta profissional, foi visto como uma ameaça por mu~ 

tos serviços médicos, tendo como argumento a idéia de que este 

tipo de filosofia de trabalho leva as comunidades a procurarem 
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outros serviços que não são os mêdicos (57). 

"Recorrer à medicina tradicional ê um tema polêmico 

para que a assistência primária de saÚde se ajuste às formas de 

vida da comunidade e se sirva dos recursos locais, humanos e fi 

nanceiros, ê necessário, para que ela não fracasse, aproveitar 

todas as energias disponÍveis para a saÚde, porque a confiança 

que a população, em muitos lugares, tem na prática medica tradi 

cional, ê algo que não deve ser contestado nem deixado de lado 

(57) ~' " 
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3.2. A MEDICINA TRADICIONAL 

As necessidades de saÚde de uma comunidade habitualrnen 

te sao atendidas por meio de: 

- Sistema Tradicional Comunitário, estabelecido pela 

prÓpria comunidade e utilizado pelos individuas segu~ 

do os costumes de auto-medicação ou pela procura de 

um membro da comunidade reconhecido como agente do 

sistema; 

Sistema Institucional de saÚde composto por institui 

çoes do setor saÚde, tanto pÚblicas como privadas(30) 

Muitas vezes em uma comunidade o sistema tradiconal coe 

xiste com o institucional, porem em outras 

de as suas necessidades de saÚde (30). 

ê o Único que aten 

Qualquer que seja o seu ~rau de evolução, toda a comun1 

dade tem tratado de encontrar a mane1ra de atender a seus pr~ 

blemas de saÚde por este sistema, o qual conta com recursos e 

procedimentos que são prÓprios e funcionam de acordo com o esti 

lo de vida da população. Este sistema enfrenta os problemas com 

limitaçÕes e tende a satisfa~er quase exclusivamente às áreas 

de assistência às doenças e aos partos. Seus agentes recebem 

diferentes nomes segundo a complexidade local e o tipo de arte 

curativa que executam: parteiras, curandeiros, feiticeiros,rez~ 

deiras, adivinhos, herbârios etc (30). 

Pouco se conhece acerca das carcteristicas do sistema 

tradicional; sabe-se porém que está firmemente arraigado na cu! 

tura local e por conseguinte tem aceitação e apoio da comunida 

de(87). 

Segundo MANZANEDO (61), o sistema institucional é aqu~ 

le exercido por profissionais de saÚde que praticam a medicina 

moderna, de base cientifica; já o sistema tradicional, comunitâ 

r1o, seria aquele que as pessoas praticam sobre uma base empiri 

ca, bem como as em que os individuas dizem utilizar a colabora 

ção de forças sobrenaturais ou metafisicas. 

Para os peritos da O~S (73), a medicina tradicional é a 

soma de todos os conhecimentos teóricos e práticos, aplicáveis 

ou não, utilizados para diagnóstico, prevençao e supressao 

de transtornos fisicos, mentais e sociais, baseados exclusiva 

mente na experiência e na observação e transmitidos verbalmente 

..,.~ ••llbHot•c• • Oocilil .. 
FACULDADE DE SAÚDE PÚILIU 
UMIVEISIDADE DE SlO PAULO 
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ou por escrito, de uma geraçao a outra. 

Na África, a medicina tradicional e definida como um 

conjunto de práticas, medidas, ingredientes e procedimentos de 

todo tipo, sejam ou não de ordem material que, desde tempos ime 

moriais, tem permitido aos africanos protegerem-se contra a do 

ença, aliviarem seus prÓprios sofrimentos e promoverem sua cura. 

Para SANTOS (94), a medicina tradicional, chamada 

ele de Atenção Primária Informal ou Popular, ~ o conjunto 

providências e atitudes baseadas na cultura popular, isto -e' 

por 

de 

na 

experiência e conhecimentos acumulados e transmitidos atrav~s 

de geraçÕes. Sua prática inicia-se nos indivÍduos, nas famílias, 

vizinhos, amigos, etc. e continua com os curandeiros, parteiras 

populares, benzedeiras etc. 

Peritos da OMS (73) afirmaram que toda "medicina" ~ mo 

derna, independente do tempo, lugar e da cultura em que se pr~ 

tica, na medida em que estâ bem orientada para atingir o objet~ 

vo comum, que ~ a assistência sanitária. 

No entanto, observa-se diferença entre os distintos 

sistemas, os quais, porem, não provêm somente dos objetivos ou 

processos, mas principalmente das culturas dos povos que os pr~ 

ticam. A medicina tradicional nao ~ nova, porque tem sido parte 

integrante de toda cultura humana. Em alguns paÍses sua tendên

cia ~ estancar-se por não ter sido aproveitada, para o seu pr~ 

prio progresso, pelos profissionais que tendem sempre a conside 

rã-la em decadência e sem importância, esquecendo-se de que ela 

faz parte da cultura, que~ dinâmica e primordial (73). 

Em outros países, entretanto, a medicina tradicional 

atenta ao processo de transformação cultural proveniente da 

aquisição de novos conhecimentos e da alteração do meio ambien 

te em que v1.ve a população ; tem de adaptar-se para sobreviver 

ou adquiri:r um novo equilÍbrio vital ; não perdendo de vista 

seu objetivo de atender às necessidades sanitárias da comuni-

dade (73). 

Os serviços de saÚde são precários e insuficientes p~ 

ra atender às demandas da população, devido as limitaçÕes qua~ 

titativas na capacidade instalada e à deficiência na integração 

e direção das atividades. Fundamentalmente atendem aos aspectos 

curativos, realizando poucas açÕes de prevenção de doenças ou 

de promoçao e educação para a saÚde. O cuidado de saúde em sua 
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maior parte se apóia no sistema informal criado pela prÓpria co 

-munidade, mediante o empirismo e, em uma pequena proporçao, em 

medicina curativa simplificada que poucas vezes se vincula a 

serviços de um nivel melhor estruturado (15). 

Se dissermos que o processo saÚde/enfermidade depende 

do lugar e do momento em que se apresenta, podem afirmar que, 

n~s zonas rurais, os danos ã saÚde da população seguem padrÕes 

de subdesenvolvimento. Baseando-se neles, tem-se tentado soluci 

onar o problema -m~diante a formação de individuas de diversos 

niveis de capacitação em medicina comunitária, o que tem resul 

tado em esforços falidos, em uns casos por falta de 

e, em outros, por falta de continuidade (15). 

orientação 

A eficiência no atendimento medico não depende exclusi 

vamente das iniciativas empreendidas no sentido de ampliar e 

elevar a qualidade desse tipo de atendimento, porque fatores 

culturais podem vir a constituir em obstáculos ao sucesso da 

açao estatal, na medida em que a população visada não ê recept~ 
colo passivo das politicas ditadas a nivel ministerial. 

A açao do Estado - que nesse campo tem sido a de refor 

çar a "medicina cientÍfica - teria como "concorrente" a "mediei 

na popular" responsável em grande parte pelo insucesso de tais 

políticas. Com efeito, este tipo de medicina parece gozar de 

maior prestigio junto às populaç;es de baixa renda, tanto no 

que diz respeito ao diagnÓstico quanto no tratamento das doen 

ças. Quando uma prescrição medica não é cumprida, na maioria 

das vezes não ê exclusivamente a falta de recursos econ;micos 

do paciente que estâ por trás dessa prática, mas urna crença p~ 

pular, uma visão do mundo, do organismo e da saÚde em grande 

parte incompativel com aquelas subjacentes ã "medicina legitim~ 

da pelos cânones da ciência". 

Da incompreensão deste fato decorrem tentativas de so 

loção do problema através de medidas drásticas, como a persegui 

ção dos agentes vinculados ã "medicina popular" quando a rigor 

trata-se nao de reprimir, mas de compreender a sua função so 

cial (52). 

Este fato em parte~ reconhecido pelo prÓprio Estado" 

brasileiro, que na9 sõ admite a existência da "medicina popular" 

no pais, como tamb~m que ela serve de desafio ao sistema afiei 

al, na medida em que di cobertura a uma parcela considerivel da 

população que a rede privada de saÚde não atende e que a previ_ 
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ciência social não atinge ou - por suas deficiências já por de 

ma1s conhecidas - não tem condiç~es de assistir (52). 

A realidade nos mostra que o maior volume de aç~es de 

atençao ã saÚde em nosso paÍs ê a resultante de uma mescla da 

informal com a formal e o "saber" formal, na época atual, em 

grande parte e distorcido porque serve mais para justificar a 

venda maciça de medicamentos, exames de laboratórios, e interna 

ç~es hospitalares, do que para contribuir realmente no combate 

as doenças e aumento do nÍvel de saúde. da população. Este tipo 

de saber misturou-se, através da intensa publicidade, ã cultura 

popular, e assim a atenção primária informal praticada maciç~ 

mente hoje no nÍvel familiar e nos balc~es das farmácias ê uma 

resultante onde a verdadeira ''cultura popular" encontra-se qu~ 

se sempre camuflada ou distorcida (94). 

Cabe aos institutos e escolas de saúde, e também ã es 

trutura de serviços, rever o atual saber, completá-lo cientifi 

camente com conhecimentos e práticas voltados realmente para os 

interesses da população e reconhecer e aceitar a 11 cultura 

lar" numa convivência construtiva (94). 

pop~ 

A V Conferência Nacional de SaÚde afirma que "no campo 

concreto da saúde o que existe são dois subsistemasde sa~de- um 

subsistema que se desenvolve graças a aç~es empÍrico-mÍsticas 

sem respaldo institucional legal, medicina de folk, curandeiris 

mo, etc, e um subsistema que se desenvolve graças as aç;es emp! 

rico-cient!ficas e com respaldo institucional legal. O conheci 

menta desta dupla realidade sistimíca, com suas m~ltiplas rela 

ç~es de comunicação e con~role, pode levar a id~ias simplistas 

de que a superação do primeiro subsistema seria alcançada por 

uma simples ação de "política sanitária"; se isto fosse de rea 

lização râpida e eficiente, o resultado seria uma tal sobrecar 

ga no sistema empirico-cientlfico que o desqualificaria de ime 

diato, provocando, cessada a ação repressiva, o reaparecimento 

do sistema empirico-mistico (24). 

O reconhecimento explÍcito da existência da "mediei 

na popular"- e implÍcito de sua eficácia- não conduz, entre 

tanto, a um desdobramento no sentido de conhecê-la e legitimá

la, ou a algumas de suas práticas. A condenação de · um.a 

atitude repressiva face ãs praticas médicas populares consti

tui, sem dÚvida, um avanço; mas ela ê posta mais como estraté

gia para ganhar tempo -atê que o subsistema oficial possa dar 

conta por si s; do problema - e não como ponto de partida para 
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o esboço de urna polÍtica que procure incorporar ao sistema ofi 

cial os conhecimentos da "medicina popular" (52). 

A persistência da "medicina popular" nos grandes cen 

tros urbanos demonstra que ela não e exclusivamente fruto do 

isolamento geográfico e da falta de atenção medica; ela é, alem 

de uma alternativa possível às longas filas do INPS -e as 

tas inacessíveis dos medicas oficiais, urna reação a esta 

ca· autoritária da "medicina cientÍfica" (52). 

recei 

práti:_ 

O maior ou menor uso que se faz do sistema tradicional 

ou institucional, ou de ambos em igual medida, depende da situ~ 

ção educacional ou sócio-cultural da população e das caracterÍs 

ticas do sistema institucional. 

Segundo CECILIA DONANGELO, em artigo da FOLHA DE SÃO 

PAULO (107), a medicina popular, depois de permanecer fora do cenã 

rio entendida, até certo ponto, como algo desprezível, vem sen 

do legitimada por - -setores nao tao populares na sociedade brasi 

leira e, a nÍvel de organização do serviço de saÚde, vêm sendo 

frequentes as propostas do seu aproveitamento nos programas de 

assistência médica convencional. 

MÃRIO SPORATI (107) afirma que a medicina existe para 

que as pessoas busquem nela um tratamento para curar a sua doen 

ça e a busca de recurso varia de acordo com vários aspectos e ' 
dentre eles, um de grande importância - cultural. e o 

Na prática, o que se observa e que nenhuma medicina e 

absoluta. A medicina formal serve para resolver uma boa parte 

das doenças e recuperar a saúde, mas não resolve, também, outra 

boa parte de patologias, de outros estados de alteração da sau 

de, que outras alternativas talvez permitirão resolver. 

Muitas vezes se encontram na medicina popular soluçÕes 

que a medicina oficial não oferece; por isso seria interessante 

que se indagasse sobre o que pode se propor a medicina oficial 

percebendo suas limitaçÕes, necessitando, para isso de englobar 

novos conhecimentos, novas práticas, para ampliar sua 

dade de açao. 

capa c i_ 

Segundo GERALDO GIOVANI (107), o que existe à disposi

çao da população, quando procura resolver seus problemas, seja 

de manutenção ou de -recuperaçao de saúde, e um mosaico de for 

mas de cura que sao dominantes, o que se chama medicina oficial, 

enquanto formas restantes são "marginais", "alternativas", cu 

nhadas com a rubrica de medicina popular. Na verdade a oposição 
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entre uma medicina e a outra existe mais a nível do discurso da 

quelas instituiçÕes que praticam a medicina oficial e muito me-

nos nas práticas de conjunto da população que procura 

seu problema de saÚde. 

Do ponto de vista do consumo de saÚde e das 

resolver 

alterna ti 

vas de cura que são colocadas ã disposição da população diz 

GERALDO GIOVANI (107) que a utilização de uma forma de cura es 

pe~ial ou não oficial depende muito mais de uma estratégia de 

senvolvida pelos vários grupos sociais que compÕem a população. 

Essa estratégia, ao ser definida, parte de vários pressupostos, 

como se segue: 

- a utilização da medicina popular e determinada, pri~ 

cipalmente, pela incapacidade do sistema que oferece 

a medicina oficial em resolver os problemas de saúde 

da população; 

- a medicina oficial é altamente capitalizada e sua 

prática sofre, comumente, interferência de variáveis 

poderosas, como as multinacionais; 

- os custos elevados da medicina oficial apresentam-se 

a um ritmo constantemente ascendente; 

a oferta dos serviços oficiais é gerada pela pr~pria 

produção capitalista; 

- a medicina oficial não é para todos, é destinada pri 

oritariamente a alguma parcela da população 

co mais privilegiada. 

um po~ 

Considerando estas colocaçÕes, pode-se indagar: como 

as classes trabalhadoras resolveriam seus problemas de saÚde,se 

a medicina oficial está parcialmente ou totalmente fechada para 

elas? Observamos, na prática, que procuram resolver seus probl~ 

mas com a adoção de estratégias, constituÍdas de formas de cu 

ras que estão ã sua disposição a partir de uma medicina oficial 

combinada a "n" outros elementos fornecidos pelas medicinas mar 

ginais. 

Há realmente necessidade de se começar a pensar na ar 

ticulação da medicina popular com o conjunto das formas de cu 

ras que ê ofertado ã população; na verdade, ê o modo oficioso 

como aqueles que têm problemas de saÚde tentam resolvê-los(l07). 

Falando das práticas utilizadas pela grande maioria da 

população, MARIA DA CONCEIÇÃO (107) diz que, uma vez que os servi 
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ços de saÚde prestados pelo Estado sao precários (alem de prec~ 

rios, altamente elitistas), o consumo da medicina popular, esta 

diretamente ligado às condiçÕes de vida da maioria da população. 

Assim, a medicina popular vai prover assistência às necessida 

des que o Estado e a medicina privada não suprem; contribui p~ 

ra a manutençao da saÚde da população a um custo menor, uma 

vez que o faz sem encargo do Estado e das empresas privadas 

contribuindo para o barateamento da assistência. 

Na imaginação popular existe uma diferença mais ou me 

nos marcada entre as diversas categorias de enfermidade:existem 

algumas que podem ser curadas com remédios caseiros, buscando-

se o curandeiro, e outras que somente o medico pode curar. 

As superstiçÕes, crenças e práticas populares relacio

nadas com a saÚde e a doença exercem influências que pesam mui 

to sobre a vida de um povo e afetam o êxito de um serviço de 

saÚde. Para ganhar a simpatia e confiança da população, o pr~ 

meiro passo ê reconhecer estas práticas populares para melhorar 

os serviços de saÚde prestados (34). 

Na atual campanha para ampliar a cobertura dos 

ços de saÚde, a medicina moderna deve reconhecer que não 

malhando um vazio; toda sociedade humana conta com pessoas 

se encarregam de combater as doenças. Quando os Governos 

servi 

esta 

que 

falam 

em estender os serviços de saÚde, o que na realidade querem di 

zer e que vão introduzir outro sistema. 

Ate há pouco tempo, as autoridades de saÚde haviam to 

lerado ou mesmo condenado - porem sobretudo ignorado - a mediei 

na tradicional nas Américas. No geral sabem pouco acerca da mes 

ma, .mas esta situação está mudando; em alguns paÍses os progra 

mas de extensão dos serviços de saÚde capacitam os praticantes 

tradicionais para que trabalhem em suas comunidades dentro do 

sistema nacional integrado de saÚde. Os profissionais de saúde 

consideram atualmente a medicina tradicional e seus praticantes 

com renovado interesse, atitude essa que deveria ser estimulada. 

Uma das caracterÍsticas que se sobressaem na medicina 

tradicional ê que, em grande maioria, combina elementos de ma 

g~a e religião com elementos racionais como as ervas, e os pac~ 

entes não sabem distinguir entre estes elementos, utilizando às 

vezes, sem discrimi~ação, ervas de comprovada eficácia e outras 

ineficazes, utilizadas como elementos mágicos ou com fim ra 

cional (113). 
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A medicina tradicional na África tem sido praticada des 

de tempo imemorial; a medicina ocidental so foi introduzida no se 

culo XVII pelos médicos que acompanhavam as expediçÕes e as m~s

sÕes religiosas na África e atendiam os funcionários de governo e 

outros expatriados e seus familiares; gradualmente esta assistên 

cia mêdica foi-se fazendo extensiva à população indÍgena. Mas me~ 

mo com a presença da medicina moderna, recorria-se aos curandei 

ros atê para o tratamento das doenças mentais e organizavam-se 

cur&os para treinamento de parteiras tradicionais (08). 

Em relação à medicina tradicional da África, a prÓpria 

OMS sugere que ela seja reconhecida e respeitada tanto quanto a 

medicina ocidental (70). De modo geral, as instituiçÕes ligadas a 

medicina e a OMS têm incentivado o estudo detalhado dos efeitos e 

práticas da farmácia dos curandeiros (27). 

Desde que o homem existe que tem sido confrontado com 

problemas de saÚde; sabe-se que a sua atitude em tais situaçÕes 

foi sempre recorrer ao que a natureza ou a sociedade lhe ofereci 

am, com vista a encontrar algo que o ajudasse a resolvê-los. 

Entre outros materiais que o homem utiliza, encontram

se preparados feitos à base de plantas, porque o povo possui um 

vasto conhecimento no domínio das plantas medicinais, embora em

pÍrico e não sistematizado. 

Durante o tempo colonial nunca foi definida uma polÍti

ca em relação à medicina tradicional; o que ocorreu foram inicia

tivas individuais de investigação científica sobre a medicina 

tradicional que, por serem isoladas e não enquadradas em qual 

quer programa, conseguiram poucos resultados e seus trabalhos 

não tiveram continuidade; um outro fenômeno surgido foi o da pe~ 

seguição dos praticantes da medicina tradicional ou a sua estirou 

lação, conforme as conveniências do momento. No sistema coloniaL 

quando se acha que a medicina tradicional constituía forte con 

corrência ã medicina privada, a estimulação verificava-se quando 

era necessário desviar a atenção da população dos problemas fun 

damentais da sociedade e ao mesmo tempo dar campo para 

tipo de exploradores. 

um novo 

Em Moçambique, durante a Armada de Libertação Nacional 

nas zonas libertadas (64), novas situaçÕes surgiram e com elas 

novas solicitaçÕes, entre as quais a resolução de problemas de 

saÚde em locais onde a ajuda dos meios que a ciência pÕe à disp~ 

sição do homem nem s~mpre era possível; foi necessário, entao 

utilizar os conhecimentos populares sobre plantas medicinais 

existentes para reconhecer muitos problemas de saúde. Máis tarde, 

com a criação do Ministério da SaÚde e da definição de seus atri 
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buiçÕes, ê que foi definida uma política em relação ã medicina 

tradicional e foi então criado um grupo de estudos com as se 

guintes tarefas: 

- fazer a colheita sistemática de todas as plantas usa 

das com fins curativos e profiláticos utilizados p~ 

los praticantes de medicina tradicional e pela pop~ 

lação em geral; 

proceder estudos bibliográficos, laboratoriais e cli 

nicos de modo a depurar esses conhecimentos de todas 

as idéias obscurantistas de que geralmente se encon 

tram impregnados e assim promovê-los a conhecimentos 

cientÍficos e utilizá-los em beneficio de todo o p~ 

vo para se tornarem patrimÔnio da humanidade; 

proceder ã troca de informaçÕes com instituiçÕes es 

trangeiras que se dediquem a estudos do mesmo tipo 

de modo a tornar mais rentável a investigação. 

O grupo de estudo em medicina tradicional recolheu mil 

quinhentos e duas amostras de plantas com alegadas propriedades 

medicinais e, com base nas informaçÕes e materiais colhidos des 

sas diferentes fontes, mostrou a vastidão das possibilidades da 

medicina tradicional que, como qualquer outro valor da · "nossa 

cultura, importa valorizar e investigar (64). 

Na maioria dos paÍses em desenvolvimento, pessoal com 

treinamento ocidental em sa~de ê escasso, e os esforços feitos 

por vários go~ernos para introduzir assistência mêdica " ociden 

tal" está longe de se equilibrar com a demanda das populaçÕes 

em rápido crescimento. ~ conhecido tambêm que curandeiros tradi 

cionais, que vivem e trabalham nas comunidades rurais•formam o 

n~cleo básico de assistência primária de sa~de para 90% destas 

populaçÕes. Alêm disso, os curandeiros tradicionais são mais 

acessíveis e aceitos culturalmente em todas as localidades e 

sua importância na distribuição de assistência ã sa~de tem sido 

acentuada. 

A situação acima ê encontrada em muitos países em de 

senvolvimento, principalmente na Nigêria e em toda a Ãfrica;po~ 

isso, a OMS enfatizou a necessidade de se desenvolver a mediei 

na tradicional africana, para que as atividades verdadeiramente 

benéficas sejam m~ntidas e as perigosas e prejudiciais descar 

tadas. 
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~ lamentável que, no presente, as informaçÕes sobre va 

rios aspectos da medicina tradicional e seus praticantes sejam 

insuficientes. Assim a OMS adotou como uma de suas prioridades 

a coleta de toda informação disponivel no que diz respeito aos 

praticantes da medicina tradicional, sem treinamento, a serviço 

da comunidade (11). 

AMPOFO, citado por OYEBOLA (76), afirma que, para se 

conseguir qualquer sucesso no campo da medicina tradicional,pri 

meiro tem-se que adqtiirir conhecimento vindo do pr~prio 

deiro. 

curan 

OYEBOLA (76) acrescenta ainda que, enquanto alguns as 

pectos da medicina tradicional na Nigeria, relacionados com a 

Obstetricia.assistência infantil e alguns procedimentos cura ti 

vos tem sido mencionados em literatura, as caracteristicas<d&qu~ 

les que a praticam são obscuras;alêm disso, desconhecem-se os 

motivos que levaram as pessoas a se tornarem curandeiros e os 

aspectos de sua prática. Nenhuma tentativa foi feita atê hoje 

para se descobrir a estimativa de curandeiros e de suas 

dades no tratamento de vârias doenças. 

capaci 

Estudos realizados na Nigêria entre 16S(cento e sessen 

ta e cinco) curandeiros de 3l(trinta e uma) cidades e vilas e 

membros da General African Herbal Medica! Organization Of Nig~ 

ria, sendo 138(cento e trinta e (oito) homens e 18(dezoito) mu 

lheres,demonstraram a seguinte situação: 

- 109(cento e nove) eram analfabetos e 34(trinta e qu~ 

tro) alfabetizados; 

- 50% (78) trabalhavam em tempo integral e 48% (76) em 

tempo parcial; dos 80% dos que trabalhava~ eD te~po 

e 3,9% eram sacerdotes religiosos; 

- 53,87% (84) trabalhavam em sua cidade natal, 14,1% 

(22) fora da sua cidade e 27,6% (43) eram itineran 

tes; 

- 27(vinte e sete)praticavam a medicina tradicional por 

um periodo de 1 a 10 anos, 37(trinta e sete) por 11 e 

20 anos e 89(oitenta e nove)por mais de 20 anos; 

93,6% (146) receberam o treinamento por aprendiia-

do formal e 6,4% (10) herdaram o saber de seus pais. 
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Normalmente, diz OYEBOLA (76), na Nigêria o herborista, 

para começar a praticar em um local onde não é conhecido, tem 

que estabelecer contatos com o curandeiro jâ estabelecido.A cli 

entela dos curandeiros tradicionais vem virtualmente de todas 

as classes sócio-econômicas da sociedade nigeriana e os motivos 

de costume das diferentes categorias de pessoas para se consul

tarem são mal-estar (86,5%), encantamento (ou remédio) para se 

obter sucesso em seus empregos e profissÕes (18,6%), encantamen 

tos para se protegerem contra força do mal (12,6%) e problemas 

diversos (9 ,6%). 

Na pesquisa também foi constatado que: 

29,5% (46) dos curandeiros praticam todos os aspec

tos da medicina, enquanto 70,5% (110) sao interessa 

dos nas especialidades de obstetrícia, assistência 

infantil, loucura e divinação; 

- para cobrar os honorários foram estabelecidos cri te 

rios tais como situação financeira, natureza da doen 

ça e custo das drogas que o paciente precisa; 

57,7% (90) nunca fizeram encaminhamento para profi~ 

sionais da área da saÚde, e os que tiveram oportuni 

dade de recorrer a eles foram por situaçÕes de cirur 

gia, acidentes, cÓlera, gonorréia, defeito de visão, 

fraturas, obstrução de parto e tuberculose. 

Os herboristas não aconselham levar o paciente ao medi 

co em caso de loucura, icterícia, esterilidade, dores de cabeça 

muito severas, tétano, problemas causados por bruxas e feitiça

rias, porque nunca melhoram; gostariam também que seus filhos 

conhecessem os dois sistemas de saÚde, porque um pode ser usado 

como complemento do outro no tratamento de algumas doenças. 

Entre os Índios americanos, o homem do remédio usa mo 

dos tradicionais de cura que são curiosamente modernos e dos 

quais seus "irmãos" da medicina pós-tradicional podem aprender. 

MARTIN (62) afirma que, para se entender as praticas 

tradicionais, precisa-se entender que seu contexto é a socieda

de e a cultura. O Índio acredita que tudo tem um espÍrito, e 

existe um sentido de irmandade em todas as coisas. 

A terapê~tica tradicional do Índio ve com desconfiança 

o longo histórico recolhido pelo praticante pÓs-tradicional, e 

a orientação espiritual influencia a prática tradicional. O cu 

randeiro Índio nativo se preocupa com o relacionamento do pac~ 
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ente com o que está em sua volta e o ritual ê a cerimonia cen

tral para a cura da doença porque, segundo a crença, a doença e 

o mal-estar são resultados de urna falta de harmonia ou 

brio entre o doente e o seu ambiente. 

equ i l];_ 

Ainda segundo MARTIN (62), os fundamentos da medicina 

nativa americana são: 

- o bem-estar ê baseado em uma harmonia ou equilÍbrio 

de forças, incluindo as sociais e pscolÕgicas; 

o curandeiro e o paciente partilham um sistema de 

crenças sobre a natureza do mundo e da doença; 

o estado doentio do paciente coloca uma responsabili 

dade no paciente e na famÍlia de participar nos r~ 

tos de cura; 

-o curandeiro concentra ma~s sua atençao no mal-estar 

-

-

em vez da doença, isto -e, sua atenção está na 

do paciente, da famÍlia e outros, em vez de 

na doença; 

o curandeiro traz participação de outros na 

nia, rituais, -cançoes e danças; 

o curandeiro dá ma~s do que urna pÍlula. Ele 

um remédio e um ritual; 

o curandeiro se cerca de ajudantes que lhe 

nas cerimÔnias e aos pacientes; 

dá 

dão 

-reaçao 

apenas 

c.erirno 

ambos: 

apoio 

- os ajudantes dão boas vindas ao paciente, ao mesmo 

tempo em que o escutam, respondem perguntas, 

cam antes e depois da cerimônia; 

- os ajudantes avaliam a crença do paciente no 

deiro. 

expli 

curan 

Na medicina nativa americana, -o paciente e tratado p~ 

lo curandeiro dentro de seu sistema de apoio social. , 

Em entrevista com um curandeiro da medicina nativa ame 

ricana, MARTIN (62) coletou as seguintes afirmaçÕes: ê difÍcil 

para o curandeiro nativo compartilhar seus conhecimentos, 

que ele foi exposto ã arrogância racial e ã crença de que 

poE._ 

na o 

tem nada a oferec~r; aos olhos da tribo, o "homem do remédio" e 
escolhido para o seu trabalho, ele está sempre em contato ·com 

os espÍritos e tem seu espÍrito guardião pessoal. O importante 
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ê o paciente acreditar no "homem remédio"; 

que tem no corpo atraves das mãos. 

ele sabe avaliar o 

No Zaire existem dois sistemas de medicina, um moderno 

e outro tradicional, que é simplesmente tolerado pelas autorida 

des. 

O sistema tradicional é composto por uma série de atos 

terapêuticos desempenhados por inúmeros praticantes de diferên 

tes categorias - herboristas, curandeiros de ritual e curandei-

ros adiv"ínhos. De um modo geral, os atos terapêuticos são base a 

dos em conhecimentos herdados de anatomia, fisiologia, nosogra

fia, etiologia, etc. 

MUDIBANY (69), em seus estudos realizados sobre a medi 

cina tradicional no Zaire, tece as seguintes consideraçÕes so 

bre as categorias existentes: 

- a primeira praticada ê "nganga mbuki", que e baseada 

em ervas e plantas administradas em forma de medica 

mento aos individues; enfoca o corpo e as bases indi 

viduais e, como uma categoria particular de doenças 

de causa natural, aquelas que sao supostamente caus~ 

das por Deus, particularmente doenças em crianças; 

a segunda é a de terapia em grupos, caracterizada p~ 

lo esforço feito pelo grupo sob a direção de um cu 

randeiro especializado em resolver problemas de natu 

reza social ou psicol~gica. Os pacientes são submeti 

dos a terapia nos grandes ritos terapêuticos e o pr~ 

prio paciente indica a causa de sua doença, trazendo 

à luz a razao de seu conflito; 
~ 

as vezes, o individuo 

explode em agressividade contra as pessoas do grupo, 

como se fossem os espiritos falando por ele, através 

de sua boca; 

a terceira categoria ê caracterizada por sua ênfase 

no aspecto pessoal; a terapia dos praticantes ê base 

ada ma1s no individuo que eles tentam proteger atra 

vês de purificação, unção ou mesmo removendo-o de 

seu grupo social, dentro do qual ele se sente 

rãvel, e iniciando-o em um novo grupo. 

vulne 

As três c~tegorias de medicina tradicional atraem um nu 

mero total de pacientes superior ao número de pessoas que usam 

o serviço oficial de saÚde; com frequência observa-se que os p~ 
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cientes tomam medicaçio dupla, o que pode ser muito perigoso. 

Torna-se necessário, para o bem dos pacientes, que se mantenham 

estruturas colaborativas entre os dois sistemas - tradicional e 

moderno. O Zaire possui um centro especializado para curandei

ros que tem tambêm a responsabilidade de testar novas formas de 

colaboraçio entre estes sistemas. 

~UDIBANY (69) acha que a nova ênfase na medicina tradi 

c~onal nio quer dizer um passo para trás na ciência, mas uma ma 

neira de resolver, no Zaire, como na·m~ioria dos paises africa 

nos, as s~rias dificuldades no campo da sa~de. O Zaire ~ um ter 

ritÕrio vasto, onde as comunicaçoes com as areas rurais sao mu~ 

to dificeis e caras. Do mesmo modo, a medicina moderna,para.op~ 

rar eficientemente, tem dificuldades por falta de equipamentos, 

pessoal e remédios. 

Houve naquele pais, por parte das autoridades, uma pr~ 

posta de reconciliaçio entre a medicina ocidental, moderna e a 

necessidade de um estudo cientifico, objetivo, das práticas da 

medicina tradicional. Ambas têm efeitos diretos na prática das 

atividades profissionais na área da saÚde pÚblica. 

No Paquistao, os sistemas medicas e formas de tratamen 

to vio desde a medicina tradicional a curandeiros religiosos 

dispensários homeopáticos, estabelecimentos m~dicos,hospi~al~res 

e clinicas especializadas, sendo mais comuns nas zonas rurais 

os curandeiros religiosos. A homeopatia ê praticada mais como 

"hobby", sem ser cobrada, ou como serviços de taxas mais baixas, 

baseada 11a doutrina de"similia similibus curantur", que admite a 

doença poder ser curada por drogas que produzem os mesmos efei 

tos patolÓgicos sistemáticos dessa doença em uma pessoa saudâ 

vel. 

RAHMAN (83) afirma que, no Paquistio os sistemas medi , 
cos sao restringidos aos aspectos curativos das doenças;75% da 

populaçio vive em áreas rurais e as pessoas recorrem a um tipo 

muito simples de medicina popular ou se voltam para os curandei 

ros religiosos e centros de saÚde rurais. Estas práticas podem 

ser consideradas irracionais, mas a populaçio ainda tem fe ne 

las, porque no contexto cultural as pessoas veem as doenças den 

tro de um quadro filosÓfico e religioso; mesmo nas areas urba 

nas, onde hâ disponibilidades medicas, a populaçio urbana pref~ 

re a medicina tradrêional; os praticantes deste sistema usam 

com frequincia ervas locais, temperos, flores domesticas e sel 

vagens, frutas e castanhas em suas prescriçÕes e os tratamentos 
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são feitos por sintomas. 

O contraste entre os dois sistemas de saÚde no Paqui~ 

tao ê similar em muitos paises asiáticos, isto e, são origin~ 

dos por alto crescimento populacional, baixos nives de nutriçio, 

serviços de saÚde inadequados, falta de água apropriada para be 

ber e altos custos (83). 

Segundo FENDALL, (31) no Paquistio existem 45.000 (qu~ 

renta e cinco mil) praticantes da medicina tradicional, sendo 

que 3/4 trabalham nas zonas rurais, aplicam remédios ã base de 

ervas medicinais e dia atendimento no setor privado e a domici

lio. 

Na Malásia existe tambêm uma grande variedade de sist~ 

mas medicas; o paciente pode escolher uma combinação de mediei 

na moderna e tradicional, que seja de acordo com suas necessida 

des e com as limitaç;es impostas por sua situação economica,geo 

gráfica, bem como pelos antecedentes culturais. 

CHEN (20) acha que diversas forças têm contribuido p~ 

ra a aceitação e integração dos distintos sistemas médicos na 

Malásia: culturais, hist~ricas, pol!ticas, econ~micas e influên 

cias exercidas em cada sistema pelos contatos com os demais. 

Como a falta de saÚde se define de forma distinta segundo as 

culturas, o curandeiro tradicional está com frequência melhor 

preparado que o médico para ajudar o paciente a voltar a viver 

em harmonia com o seu un~verso; o doente normalmente pensa que 

a medicina moderna se limita a cessar as manifestaçÕes da doen 

ça e nao chega ã verdadeira causa do mal. 

O tema "medicina tradicional" se aplica às práticas de 

atençao ã saÚde antigas e vinculadas as diferentes culturas que 

existiam; como sinonimos, cabe citar os de medicina indigena 

"não ortodoxa", diferente, popular, "marginal", não-oficial ou 

a de curandeitia.o termo resulta insatisfat;rio, porque supoe 

a existência de um conjunto de principias, ~conhecimentos, e 

técnicas comuns a todas as variedades de medicina tradicional. 

A medicina tradicional forma parte integrante de toda 

cultura, ainda que em alguns paises o sistema de atenção de sa~ 

de e de prevenção talvez esteja menos desenvolvido que na China 

e em outros paises asiáticos. Ela ê praticada em maior ou menor 

grau, e baseia-se nà cultura de cada povo. 

Resulta em paradoxo que, em uma epoca em que a mediei 

na cientifica moderna avança a passos gigantescos, a medicina 
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tradicional suscite tao grande interesse, tanto nos paises 

desenvolvimento como nos desenvolvidos. Este fen~meno pode 

ver-se ate certo ponto ao "chauvinismo" dos dirigentes dos 

em 

de 

ses em desenvolvimento e talvez, tamb~m, em ma1or ou menor grau, 

a um c e r t o d 'e s e n c a n t o a r e s p e i t o d a m e d i c in a mo d. e r na , q u e s e 

observa na populaçio, em todos os pa!ses (11). 

Deve-se salientar, alem disso, que a medicina tradicio 

nal continua sendo a Única fonte de atenção para muitos habita~ 

tes dos países em desenvolvimento, e que para eles "atenção pri:, 

miria de saÚde'' e sin~nimo de medicina tradicional; toda sacie 

dade, desde tempo imemorial, tem reagido frente às doenças com 

suas prÓprias crenças e práticas. 

Os curandeiros tradicionais desempenham uma função 

portante no seio de suas comunidades, sobretudo em relação 

doenças comuns e nos tratamentos mentais. 

-as 

Para BANNERMANN (11), as pessoas que exercem a 

na tradicional podem ser agrupadas em quatro categorias: 

mediei 

- as que recebem uma formaçio plenamente integrada nos 

sistemas moderno e tradicional de medicina; 

as que t~m recebido formação principalmente em medi 

cina tradicional, porem possuem rudimentos da mediei 

na moderna; exercem suas atividades nas pequenas co 

munidades rurais, utilizando em geral a medicina tra 

dicional e alguns medicamentos alopiticos modernos 

em situação de urgência; 

- os que não receberam qualquer tipo de formação ofi 

cial, porem obtiveram diplomas por cursos de corres 

pond~ncia em algum sistema tradicional particular; 

os que exercem a medicina tradicional sem receber 

formação institucional nem diploma, mas que adquiri-

ram conhecimentos teóricos e práticos graças a 

de aprendizagem com um curandeiro tradicional. 

anos 

Durante observaçÕes realizadas, BANNERMANN (11) diz 

que, ao se integrarem esses agentes de saÚde tradicionais no 

sistema oficial de atençao ã saúde, a situação ~ncontrada foi 

a seguinte: 
- os primeiros nio apresentam nenhum problema, porque 

utilizam as melhores práticas de ambos os sistemas; 
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os segundos sao fáceis de integrar do ponto de vista 

administrativo, porque trabalham quase que exclusiva 

mente em zonas rurais; em alguns paÍses asiáticos 

eles têm sido usados em clinicas estatais com resul

tados satisfatórios, têm trabalhado em alguns hospi 

tais ao lado do m~dico, mediante formaçio no serviço, 

práticas de prevençao e de saÚde da comunidade, com 

articulação fácil; 

- os terceiros apresentam vários problemas, porque o 

curso por correspondência não oferece a formação pr~ 

tica que ~ indispensável para a ação sanitária; e ne 

cessário, antes de integrá-los, submetê-los a curso 

de orientação e treinamento; 

no quarto grupo estão enquadrados as parteiras tradi 

cionais, que fazem a assistência materno-infantil e 

em algumas zonas atendem a 907. dos partos. 

O curandeiro tradicional atua com autêntica competên

c~a e pode desempenhar na prática diversas funçÕes, como as de 

botânico, farmacêutico, médico, psiquiatra, para tratar 

tas doenças (21). 

Alem disso, a experiência prepara os curandeiros 

distin 

para 

diagnosticar e tratar numerosas doenças e, às vezes, para socar 

rer e encaminhar ao hospital doentes em situaç~es graves (21). 

~as zonas rurais e urbanas, entre as populaçÕes africa 

nas, já ê conhecido que da medicina tradicional prov~m a maior 

parte dos cuidados médicos, e já se sabe que, enquanto a confi 

ança em praticantes tradicionais varia num certo grau com os ni 

veis de educação e categorias de ocupação profissional, a maio 

ria da população consulta com ele. As razÕes são várias e inclu 

em, entre outras, a facilidade de acesso dos praticantes tradi 

cionais, sua familiaridade cultural com os pacientes e a facili 

dade dos praticantes tradicionais em alcançar sucesso suficien 

te para manter a confiança dos clientes (41). 

Em 1974, a UNICEF e a OMS realizaram um estudo, em co 

operação, sobre alternativa para resolverem as necessidades bâ 

sicas de saúde nos países em desenvolvimento, e como resultapo 

foi recomendado que vârios tipos de praticantes tradicionais 

fossem treinados como provedores de assistência ã saúde 

ria (11). 

prim~ 
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Esta recomendaçio foi ma1s tarde endossada pelo Canse 

lho Executivo da OMS e posteriormente pela Assembl~ia Mundial 

em 1975. 

Em 1976, um grupo de trabalho da OMS foi organizado em 

Genebra com o prop~sito de coordenar as atividades relacionadas 

i medicina tradicional; no mesmo ano, o Comite Regional para 

Ãfrica da OMS teve a ·~edicina Tradicional e seu papel no Desen 

volvimento de Serviços de SaÚde na África" como tÕpico para dis 

cussio ticnica. A OMS tamb~m lançou um levantamento mundial com 

o intuito de colher "toda informaçio disponivel relacionada aos 

praticantes da medicina tradicional, sem treinamento e serviços 

i comunidade, objetivando ajudar o desenvolvimento de programas 

de treinamento para praticantes tradicionais"(41). 

Durante o decinio passado, a OMS, na perseguiçio dos 

seus objetivos na Ãfrica, tem-se interessado de maneira partic~ 

lar pela prãtica da medicina tradicional nas zonas rurais e or 

ganizado várias conferências sobre este tema. 

Cada pa!s conclui que está se manifestando uma clara 

tendência em favor de uma melhor compreensio da medcina tradici 

anal africana; deve-se fazer uma avaliaçio precisa da forma em 

que esta pode aplicar-se no mundo moderno, uma vez que, nio obs 

tante os esforços dos governos e das organizaçÕes internacionais, 

os serviços de saÚde nio têm podido atender is necessidades bâ 

sicas da populaçio no mundo em desenvolvimento. 

em (06): 

~a África, os praticantes tradicionais sio divididos 

os herboristas, que utilizam plantas; 

- os espiritualistas, cujo emprego de plantas ~ limita 

do e seu tratamento ê primordialmente metaf!sico; 

os grandes curandeiros espiritualistas, -que nao uti 

lizam plantas, mas encantamento e ritos; 

os adivinhos, os herboristas que praticam adivinha

ç~es e sio essencialmente especialistas em diagn~sti 

co metafisico. 

No momento em que a medicina ocidental ~ frequentemen

te atacada por excessivo custo, complicada tecnologia e enfoque 

baseado no hospita~, tem crescido o interesse por essas outras 

formas de medicina. 
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A homeopatia, por exemplo, ~ um dos mais estendidos des 

ses sistemas, especialmente na Am~rica do Norte, Europa Ociden

tal e no subcontinente Índio; possui muitos partidários em mu1 

tas partes do mundo, mas em outras apenas e conhecida e em 

mas ativamente desaprovada. 

VITHOULKAS (114) diz que a consulta da homeopatia 

alg~ 

apos 

a obtençio da sintomatologia f!sica deve estabelecer suficiente 

r~lação com o paciente para permitir uma maior investigação dos 

fatores mentais e emocionais, porque sÕ depois que se traz a to 

na os sentimentos e temores ~ que se elege um rem~dio que estirou 

la o mecanismo de defesa e produz a cura. 

Para BOYD (14), a homeopatia não é um sucedâneo da medi 

cina clássica, senão um sistema de terap~utica que amplia ~as 

perspectivas do m~dico e em muitas situaçÕes lhe facilita uma cu 

ra que não seria poss!vel com os medicamentos usuais. ~ perfeit~ 

mente vi3vel combinar a homeopatia com a medicina clássica em 

muitas situaçÕes, porem, com a crescente experiência, o 

irá utilizando menos os medicamentos paliativos e mais 

m~dico 

homeop~ 

tia, com a satisfação de curar seus pacientes. 

Na !ndia, a homeopatia foi aceita em 1810 como parte do 

patrimÔnio nacional, porque nao foi um sistema imposto por pot~~ 

cia estrangeira e sua doutrina e principies foram vistos como um 

reflexo da prÓpria cultura e crenças indianas. 

As instituiçÕes homeopáticas se desenvolveram como esco 

las de medicina, compreendendo estudos de mat~rias básicas e 

afins necessárias à compreensão e tratamento geral das doenças 

(46). 

KISHORE (46)rconsidera o tratamento homeopático apropri 

ado para as zonas rurais, dado que a infra-estrutura, o equ1pa

mento e os medicamentos necessários para a medicina clássica não 

podem ser facilitados. 

Apesar de a prática homeopática na o se apoiar em nenhu 

cientifica, - permitido médicos do mundo ocidental ma prova e aos 

realizar tratamentos através da homeopatia (102). 

Em pesquisas realizadas na comunidade urbana e rural de 

Caruaru, Pernambuco, para levantar dados em relação ao conheci 

mento e utilização dos dois sistemas de saÚde, MANZANEDO (60) en 

controu a seguinte'situação: 

da população rural, 40% conheciam a existência de uma 

unidade de saÚde e 25% faziam uso dela; 
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- da populaçio urbana, 99% conheciam a existincia d~ uma uni 

dade de sa~de, e somente 75% utilizavam seus recursos; 

-da população urbana e rural, 90% conheciam a existência da 

parteira leiga e do rezador; 

em relaçio ao medico, 25% da população rural tinham acesso 

aos seus cuidados, contra 98% da população urbana; 

- da população rural, 77% utilizavam os serviços dos rezado 

res, contra 68% que não o faziam; 

da população urbana, 50% utilizavam os serviços da parte! 

ra leiga, e em proporção mais alta, no me~o rural. 

No que diz respeito às praticas 

apresentada foi: 

espirituais, a situação 

- da população urbana, 78,3% conheciam e 22,3% utilizavam es 

tas praticas; 

-da população rural, 27,47. conheciam e 7,5% utilizavam 

ticas espÍritas no tratamento das doenças. 

Ainda como reforço da promoção da medicina tradicional, os 

peritos da OMS (73) citam as seguintes justificativas: 

constituir esta medicina um sistema de assist~ncia sanitã 

ria emanado do povo e bem aceito por ele; 

- integrar a cultura popular e ser eficaz na solução de cer

tos problemas de sa~de relacionados com meio cultural; 

- contribuirparaa medicina cientÍfica e universal; 

contribuirparaa garantia do respeito devido à cultura 

tradiçÕes dos povos; 

-e as 

considerar o homem e sua totalidade dentro de um aspecto 

ecolÓgico: os problemas de sa~de procedem de um desequilÍ 

brio do homem em seu sistema ecol6gico total e nao somente 

do agente causal especÍfico e da evolução patogênica. 

Do ponto de vista operativo, a razão de maior peso para o de 

senvolvimento e promoção da medicina tradicional e que ela parti 

cipa na constituição dos meios mais seguros para se atingir, no 

ano 2.000 (dois mil), a cobertura total da população do mundo,m~ 

diante métodos de assistência sanitária aceitáveis e economica

mente acessíveis (73). 
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3.3. CONCEPÇÕES SOBRE A DOENÇA E SUAS ORIGENS 

Como todo sistema aberto, o sistema s~cio-cultural se 

gundo BUCKLEY citado por TOLEDO (108) ~ uma organizaçio compl~ 

xa, adaptativa, que "procura continuamente mapear a variedade 

de seu meio externo através da ciência, da técnica, da magia e 

da religiio, e o seu meio interno através da compreensio, dos 

sÍmbolos, das expectativas, das normas e dos valores comuns". 

Diante do fenômeno universal da doença e da morte, diz 

MALINOWSKY, também citado por TOLEDO (108), o sistema procura , 

entao, desenvolver certas explicaçÕes e atitudes que lhe forne

cerão, senio um certo controle, pelo menos alguma compreensão 

dos fenômenos, o que talvez possibilite a seus membros desenvol 

verem um certo grau de segurança. 

Se tomarmos, entio, os dois extremos do "gradiente"dos 

tipos de sociedades, não como fenômenos estáticos, mas como fo~ 

mas de soluçÕes adaptativas dos sistemas ao meio em geral, pod~ 

mos notar que nas chamadas sociedades de "folk", por suas condi 

çÕes de isolamento, relativa constância dos fenômenos naturais 

e estabilidade do meio social, o mapeamento que o sistema de-

senvolve ê do tipo mágico religioso; assim, as maneiras de ex 

plicação do universo tomam formas sagradas e tradicionais (108). 

No outro extremo do "gradiente",afirma TOLEDO (108),e~ 

centramos sociedades abertas, as chamadas sociedades de civili

zaçio, quase sempre com grande número de indivíduos, grande va 

riedade de problemas, as quais desenvolvem um mapeamento do meio 

nao mais de caráter tradicional e sagrado, mas sim com uma vi 

são baseada na correlação entre causas e efeitos naturais. 

As concepçÕes sobre a doença e sua origem fazem parte 

da concepçio mais ampla da cultura, ligando-se às formas cultu 

rais de visio do universo. 

Assim, nas sociedades primitivas, a doença e entendida 

como a maioria dos outros fenômenos: tem origem sobrenatural,ao 

passo que, nas sociedades de civilizaçio, ê interpretada como 

resultante da combinação de certos fatores naturais, que nas 

suas interrelaçÕes produzem a situação anormal. 

Claro estã que, dependendo da forma pela qual se cone~ 

be a origem da doença, as atitudes e as normas socialmente apr~ 

vadas de como tratâ-las, ou de como se portar diante delas vao 

variar. 
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Se a doença ê definida culturalmente como causada por 

forças sobrenaturais, a forma de agir perante a mesma será pa~ 

tada por normas mãgico~raligiosas; se for concebida como resul 

tante de causas naturais, a maneira de agir ê orientada por no~ 

mas que enfatizam a pesquisa das causas, e a ação sobre elas se 

fará por meio de outros elementos naturais que possam 

as condiçÕes específicas que determinam tal estado. 

eliminar 

Teoricamente pode-se estabelecer duas formas de conce~ 

ção que explicariam a origem da doença: uma ê baseada em princ! 

pios de crença e a outra, .. "" . .. . em prLnc1p1os cogn1tLvos. 

"As doenças baseadas em princÍpios de crenças teriam 2 

(duas) explicaçÕes: a primeira, ligada às "Crenças Animistas" 

que concebem todos os seres animados, inanimados, os eventos, 

inclusive a prÓpria doença, corno possuidores de "força", "vonta 

de" e "espÍrito" prÓprios que podem atuar e atuam sobre outros 

seres, desde que tenham vontade mais forte ou desde que sejam 

convenientemente invocados por indivÍduos de "vontade forte". 

Neste caso, diz HERSKOVITS 1 citado por TOLEDO (108), os 

indivÍduos ficariam ã merce destas forças, sem qualquer possibi 

lidade de defesa, nao fosse o fato de que os sistemas que desen 

volvem esta forma de explicação também desenvolvem um mecanismo 

tÍpico de controle sobre estas mesmas forças, -que e a magia;nos 

rituais mágicos, desde que sejam corretamente desempenhados, es 

tas forças sao necessariamente colocadas sob controle e podem 

ser conjuradas para o bem e para o mal. A noção animista da do 

ença ê a de um evento pessoal, pois as forças sobrenaturais agem 

particularmente sobre a pessoa, que pode ou não ser merecedora 

deste sofrimento. 

A segunda explicação esta ligada às Crenças Religiosas, 

que atribuem a um Ser Supremo, que não deseja nem faz o mal gr~ 

tuitamente às criaturas, mas que determina ou permite a doença, 

bem como outros males, p~r à prova a fê, a constincia ou a pe~ 

severança dos indivÍduos, para fazê·-las crescer em merecimento, 

para purificação ou castigo pelo mal que praticaram. 

A vontade do causador da doença, neste caso, ê superior, 

mas a doença ê enviada para o bem do indivÍduo, e alem da acei

tação do estado, o que se pode fazer e orar, pedindo a clernên 

cia do Ser Superior diretamente ou atravês de "medianeiros",mas 

a oração pode ser atendida ou nio. 
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O que caracteriza as concepçoes da origem com base nos 

sistemas de crenças i que o efeito, natural e visivel,i explic~ 

do por meio de causa sobrenatural e tanto a causa como a rela 

çao jamais poderão ser provadas. A questão ê aceitar ou não a 

explicação e, a partir daÍ, orientar o comportamento de acordo 

com as normas e valores estabelecidos, sem ter a possibilidade 

de provar cientificamente a eficácia das atitudes e comportamen 

to adotados. 

A concepção da doença baseada em elementos cognitivos, 

afirma TOLEDO (108)~ê caracterizada pela explicação do efeito 

natural - doença - por meio de causas naturais. Esta relação po 

de ser estabelecida empirica ou cientificamente e pode ser ver 

dadeira ou falsa. O resultado normativo para efeito do comport~ 

menta configura-se da mesma maneira: agir sobre as causas que 

criaram a situação ou evitâ-las, de tal forma que o efeito, ou 

não pode ser estabelecido, ou deixará de existir na forma corno 

se apresenta. 

Se a relação ê falsa e o resultado procurado nao i al

cançado, a tendência ê procurar a relação correta para a eficá 

cia da ação; de acordo com a maneira de se estabelecer a rela 

ção serão desenvo1vid~sdois tipos de atitudes: a leiga e a cien 

tifica, que se cristalizarão em padr;es normativos, papeis e p~ 

siçÕes no sistema. 

A atitude leiga nao implica que o resultado da ação ne 

la baseada seja insatisfatório, mesmo porque, se o fosse,outras 

formas de ação seriam procuradas. O que caracteriza a explica -

ção e a atitude leigas ê que elas são estabelecidas sem os cui 

dados cientificas na observação e sem o controle cientifico dos 

resultados da ação. A concepção e a atitude cientifica são ca 

racterizadas pela observação ou experimentação controladas, pr~ 

curando-se as causas da situação de doenças e formas de agir so 

bre elas de modo eficiente para trazer seu desaparecimento. 

Na prática, observa-se que os diversos tipos de atitu 

des podem coexistir em um mesmo sistema sócio-cultural, estejam 

eles relacionados a doenças diferentes ou ã mesma doença, em in 

div!duos diferentes ou em um mesmo individuo. 

Não e raro encontrar individuas que, usando recursos. 

cientÍficos, fazem suas oraçoes e vao ao "curandeiro"; isto re 

presenta uma das formas adaptativas que o sistema elegeu para 

responder ãs exigências do meio. 



56 

As sociedades tradicionais, em contraposição às orien 

tadas atê a medicina moderna, relacionam as causas das doenças 

a fatos sobrenaturais: a Deus, aos deuses ou aos esp{ritos, p~ 

rêm consideram,tambêm, que as pessoas podem causar doenças in 

tencionalmente por bruxarias ou sem querer, por mau-olhado ou 

atribuem as doenças acausas tais como a introdução de objetos 

estranhos no corpo, perda da alma, provocada por um susto ou 

".espanto", violação de um tabu, desequilibrio no sangue ou em 

certos orgaos e a ruptura do equilibrio emocional ou entre o 

frio e o calor, que devem prevenir-se ou bem diagnosticar-se e 

tratar adequadamente (113). 

O Bambara tradicional tem um elaborado sistema de creu 

ças nas causas de doenças, muito modificado hoje pela muçulm~ 

nização e ocidentalização. Essencialmente eles acreditam em cau 

sas naturais e sobrenaturais. As causas sobrenaturais incluem 

bruxarias, feitiçaria, espiritos e fantasmas. Tratando com es 

ses males na sociedade toda hi homens praticantes videntes,anti 
' -

feiticeiros, m~diuns esp!ritas responsiveis pela cura das doen 

ças provocadas pelas causas sobrenaturais. O herborista alêm de , 
atender às doenças provocadas por causas sobrenaturais, atende 

preferentemente às de causas naturais (41). 

As tendências para explicar muitos males em termos de 

calor ou frio não correspondem precisamente à temperatura, que 

e qualidade inata das substâncias. 

A pneumonia, por exemplo, se classifica normalmente co 

mo mal de"frio", e febre tifÕide ê considerada quente. Da mesma 

forma, os alimentos, as ervas e os remédios se classificam corno 

"quentes" ou "frios". Como alimentos quentes temos: açúcar,mel, 

aguardente, cafê, leite humano, alho, cebola e sale como alimen 

tos frios: arroz, espaguete, batatas, carnes, legumes, frutas 

cafê com leite e chocolate. A lista de alimentos quentes e frios 

difere de acordo com cada povo, nao existe acordo unânime sobre 

o que poderá ser quente ou frio, porêm existe a idéia de que um 

mal quente requer remédios e alimentos frios para curar-se. 

Outra crença comum e que poderiamos chamar de estômago 

limpo, que ê a limpeza periÓdica do estômago e intestinos, medi 

ante fortes purgantes, considerada essencial para a saúde. Esta 

crença aparece associar-se ã idéia de que o f{gado ê fonte abun 

dante de doenças e de que a purificação do sangue ê imprescindi 

vel para a recuperação e manutenção da saÚde. A preocupação das 
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pessoas pelo est~mago e de explicar grande -numero de remédios 

"herbáceos" chamados "estomacais" utilizados para lavar o est~ 
" mago, ê frequente em pessoas com transtornos digestivos. 

Existem alguns conceitos populares da doença como: 

frio anormal como causa da doença respirat5ria, cujo 

fator etiolÓgico ê o ar, "mal de ar"; contrai o mal 

de ar quem sa~ de casa com o corpo quente ou se res 

pira o ar mais frio que o que respirava dentro de c~ 

sa. Toda infraçio das regras que proibem alimentos 

quentes ou frios, ass~m como daqueles que ordenam o 

uso de remédios frios ou quentes, pode também classi 

ficar-se como norma etiolÓgica empÍrica, quando essa 

infração causar doenças. A doença ou o dano que re 
-sultam de causas empiricamente determinadas sao con 

sideradas como naturais. As mais comuns sao os res 

friados, a gripe, o sarampo, a varíola, a diarréia 

da dentição, a sarna, os parasitas intestinais, a tu 

berculose e o reumatismo; 

a ação mágica da medicina popular está ligada à uti 

lizaçio de elementos que estio fora dos conhecimentos 

fÍsicos ou empÍricos e não podem ser comprovados em 

piric.amente. 

O mal-de-olho ou mau-olhado têm certos indivÍduos, ao 

fazer com que crianças adoeçam só em olhá-las ou liso~ eá-las 

com palavras. Este mesmo individuo tem a faculdade de evitar que 

o mal-de-olho tenha efeito, sô com o tocar ou pegar a criança. 

Se não ocorrer este fato, tem-se que recorrer ao curandeiro ou 

aos remédios caseiros. 

Alguns "sustos" são de etiologia mágica, pois um 
.., 

esp~ 

rito maligno ou fantasma se apossa do sujeito, espanta-o e tor 

na-o enfermo. A bruxaria que consiste em empregar bonecos ou 

imagens representativas da vitima para pinchâ-los com alfinetes 

ou causar-lhes outros danos é uma forma mágica da doença. 

A causa psicolÓgica ê o reconhecimento que a pessoa ou 

torga ao fato de que as emoçÕes intensas, como uma grande dece~ 

ção, um forte desgosto são causas das doenças. O "susto" cai 

sempre nesta categoria, interpretada como doença mortal, causa 

da pelo despreendim~nto da alma ao corpo, como consequencia do 

impacto da comoção ou do susto recebidos. A epilepsia é conside 
11 

rada, ãs vezes, como a sequela do ressentimento ou da ira. 
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As enfermidades empÍricas sao aquelas em que mais se 

utilizam as ervas medicinais e as de etiologia migica e psicol~ 

gica; embora Qura.d,as com ervas medicinais, são atacadas com mu~ 

to mais frequincia com massagens, cataplasmas, banhos e oraç~es 

migicas, por curandeiros. Estas doenças são precisamente as que 

se acredita o medico não poder compreender e muito menos curar; 

portanto, nao vale a pena ir ao medico. 

Na imaginação popular existe uma diferença ma~s ou me 

nos marcada entre as diversas categorias da doença, entre as 

quais estão algumas que podem curar-se com remédios caseiros e 

acudindo-se ao curandeiro e outras que o medico pode curar (34). 

Nas sociedades tradicionais, as doenças e seus trata 

mentes envolvem tanto o paciente como a sua família. Isto acon 

tece quando a doença é considerada como um castigo por alguma 

mi ação realizada por um membro da família; as doenças, entao 

representam uma sançao social, sendo importante a coesão de um 

determinado grupo (113). 

No que diz respeito ã saúde, é um estado tido como"nor 

malmente saudivel", definido principalmente como disposição p~ 

ra o trabalho e apetite; é sempre confundida com a idéia de for 

ça de trabalho que o alimento mantem e estimula. 

A sensação mÕrbida, por outro lado, e sempre descrita 

como um estado de fraqueza, daÍ a importincia que assumem os 

fortificantes entre as classes populares. 

A maioria das pessoas pensa que a saÚde é o inverso da 

doença e que a doença esti nas mãos dos medicas e dos hospitais 

para a cura ou para a morte. Este conceito deu aos medicas o p~ 

der de manejar vidas e criar uma tecnologia medica cada vez 

mais sofisticada que consome recursos. 

As indÚstrias medicas nascidas do progresso cientÍfic9, 

uma gestão hospitalar irràcional,a intervenção das multinacio 

naij na indústria farmaciutica mundial, a doença transformada 

em mercadoria de consumo são mecanismos que contribuem para fa 

bricar doentes numa sociedade submetida a uma economia inflaci 

oniria (49). 

Observa-se uma atraçao crescente pela mágica da tecno 

logia médica moderna, trombeteada pelos meios de comunicação de 

massa que, em consiquencia, criou a demanda pÚblica para curas 

milagrosas como se a meta de saúde para o ano 2.000, proclamada 

pela OMS, pudesse ser cumprida por uma programação de ' "trans 



59 

plante cardiaco", 

"Na realidade a ciência médica, os doutores e os hospi:_ 

tais podem salvar algumas vidas, i custa de enormes dispêndios 

con retornos precários em matéria de saÚde", "Criou-se o mito 

da ciência medica que deu aos doutores maior credibilidade da 

nova sociedade industrializada, que acena com as banesses da 

cura para todas as doenças dos homens, esmagados pela tecnol~ 

gi~ industrial, através da qual os m~dicos e as indÚstrias de 

equipamentos e de drogas lutam por lucros crescentes"(49). 

Acrescenta LANDMANN (49) que as grandes causas das do 

enças sao a miséria, a falta de saneamento b~sico, a poluiçio 

industrial, a pr~pria indÚstria, através dos produtos que fa 

brica e o desemprego, que e a grande enfermidade desse fim de 

século. 

Na América Latina, a ciência medica de ascendência 

azteca se caracteriza por ter fundamentaçio emocional e misti 

ca, com clara interação de elementos mágicos e supersticiosos, 

e contar com um acervo de conhecimentos que permitiram elab~ 

rar mÚltiplos e complexos medicamentos de positivo valor cur~ 

tivo ou preventivo. Para os Aztecas, as doenças eram provocadas 

pela 1ra controlável dos deuses, intervindo portanto forças di 

v1nas no diagn~stico e tratamento. A doença era um castigo de 

Deus, como consequência da desobediência aos tabus, aos manda 

dos das divindades, do enfraquecimento dos deveres religiosos, 

e os homens com poderes para curâ-la tinham que possuir atribu 

tos de sacerdotes (32). 



3.4. O CURANDEIRISMO 

A arte de curar ~ tao antiga quanto a hist~ria e, 

de os prim~rdios da sua exist~ncia, a pessoa responsivel 
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des 

pela 

cura das doenças recebia o nome de "curador"; utilizando meto 

dos tradicionais, baseados na supertição, ele oferecia ao pac 2:_ 

ente simpatia e compaixao, qualidades que transmitiam paz, al~m 
11 

de autoridade e tranquilidade. O afã do homem de curar e de con 

for~ar seus semelhantes ~ uma das caracter!sticas humanas e o 

alivio que supoe o compartilhar a dor e os 

versal (10). 

-temores e quase Unl 

As plantas foram as primeiras drogas curativas do homem 

-sendo que em alguns casos sua seleção foi correta; porem em ou 

tros foi uma ilusão, e atualmente o continuam sendo, em algumas 

comunidades; a medicina popular ~muito rica no n~mero de esp~ 

c1es vegetais is quais se atribuem propriedades ben~ficas(26). 

" Frequentemente escutamos que cerca de 40% da população 

da Am~rica Latina e do Caribe carece de serviços bisicos de sa~ 

de. Com efeito, 120 milh;es de habitantes do nosso hemisf~rio 

jamais terão visto um m~dico, enfermeira ou outro representante 

da profissão m~dica moderna; porem, não seria correto afirmar 

que esta população não ~ atendida, posto que a maioria consulta 

algu~m quando adoece. 

Desde tempos imemoriais, as sociedades tradicionais tem 

dado consideraç~o especial ao curandeiro. Na atualidade 

sao comuns nas culturas indlgenas e afro-americanas em 

estes 

nosso 

continente e o mesmo acontece em outros grupos que de uma ou 

de outra maneira estio isolados da sociedade moderna (113). 

Nos Últimos anos, a literatura sobre cuidados de sa~de 

no mundo em desenvolvimento vem atribuindo a curandeiros e curi 

osos tradicionais um papel cada vez mais importante; entretanto 

os cuidados de sa~de tradicionais e modernos são invariavelmen 

te vistos como sistemas separados, sendo que o sistema moderno, 

"formal" atribui-se valor e eficácia superiores, dando-se po~ 

ca atençio ~ maneira como a população atendida encara esses dois 

sistemas- se realmente os considera sistemas distintos(09). 

Pesquisas realizadas (52) demonstram que um dos rn~ri 

tos principais que os membros das classes populires reconhecem 
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nos "curandeiros" ê que utilizam uma linguagem que e imediatamen 

acessível aos membros das camadas de baixa renda;o que é mais i~ 

portante aos olhos destas camadas - alêm de ser um especialista 

qualificado que sabe curar - e que ele pertence as classes pop~ 

lares da qual compartilha os modos de vida e pensamentos. 

Mas as crenças na eficácia das técnicas civilizadas p~ 

lo "curandeiro"são vistas como absolutamente autogênicas. A des 

C?nfiança que as classes populares têm na medicina moderna se 

exerce mais sobre os medicas e suas manipulaç~es do que sobre o 

médico propriamente dito, porque este nao consulta o objeto de 

reflexão erudita para aquelas camadas. 

Dados de pesquiãa em Nova Iguaçu (52) evidenciaram,alem 

do mais, que aos olhos dos membros das camadas de baixa -tlenda 

que recorrem normalmente aos seus serviços, 

somente o "médico" que pertence a sua classe 

o "curandeiro"não é 

social, fala sua 

linguagem e compartilha com ele sua visao do mundo e suas repr~ 

•entaçoes sobre a doença e a sa~de; ele ê sobretudo aquele que 

o aborda em sua totalidade, ou seja, aquele que procura auscultar 

além de seu corpo, também sua alma. Em outras palavras, aquele 

que procura dar conta, alem dos aspectos flsicos, dos aspectos 

espirituais e psicos mâticos da doença. 

A população pesquisada em Nova Iguaçu, mesmo reconhe

cendo a legitimidade da "medicina cientÍfica", não deixa de re 

correr ao "curandeiro". E ainda quando a consulta ao medico pa~ 

sa em primeiro lugar, costuma reforçar o tratamento prescrito 

pelo medico com aquele recomendado pelo "curandeiro". 

O curandeiro, por sua vez, apoiado num conhecimento 

profundo dos problemas da população, com a qual partilha a mes 

ma situação de classe, recorre a técnicas que tem por finalida 

de mobilizar no doente sua capacidade de auto curar-se, mesmo 

quando no seu receituário constam ervas, 
.. 

ra1zes, inclusive al 

guns produtos da medicina cientifica que devem atuar sobre a do 

ença orgânica. Essas técnicas de eficácia simbÓlica são conside 

radas pela medicina científica como atos de magia não passiveis 

de comprovação cientifica. 

~ necessário, pois, pensar a relação ciência/não 

cia e o lugar que cada uma dessas formas de conhecimento 

ciên 

ocupa 

na estrutura sociaJ e que torna possivel substituir a categoria 

ciência pela categoria magia. Não se trata de negar as conqui~ 

tas da medicina moderna ou reduzir a eficácia da medicina pop~ 
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lar aos aspectos psicossomáticos da doença ou muito menos de 

substituir um sistema pelo outro. Trata-se, isto sim, de no pl~ 

no técnico repensar a função social desta distinção; no plano 

prático, de integrar as contribuiçÕes das duas medicinas, arti

culando-as como medidas de ordem prática, econômica e social(52). 

As conclusÕes da Conferência de Alma ·, ·Ata salientam 

que os praticantes da medicina tradicional fazem parte integra~ 

te da comunidade, da cultura e das tradiçÕes locais e, em mu~ 

tas localidades, continuam a manter alta posição social, exer 

cendo considerável influência sobre as práticas sanitárias (24). 

Apesar das técnicas modernas mais efetivas, parece que as pe~ 

soas recorrem assiduamente a estes praticantes da medicina tra

dicional, devido a fatores tais como (91): 

- a possibilidade escassa de serem atendidas em cen 

tros assistenciais institucionais; 

os curandeiros proporcionarem o apoio moral que os 

médicos de fam!lia proporcionam a seus pacientes e 

que o profissional de um consultÓrio institucional 

nao está em condiçÕes de dar, já que dispÕe de po~ 

• 11 -cos m1nutos para tratar nao com a pessoa, mas com a 

sua condição ou estado de saÚde''; 

- escasso poder aquisitivo da população que não pode 

pagar os honorários requeridos pelo pessoal profissi 

o na 1; e 

- a falta de recursos financeiros para custear o trans 

porte até a sede de serviço de saÚde mais prÕximo,p~ 

ra aqueles que precisam obter serviços a baixo custo 

gratuitamente. 

Existem muitos tipos de curandeiros que empregam varia 

das combinaçÕes de métodos emp!ricos e mágicos de tratamento e 

se especializam como ervários, massagistas, rezadores,parteiras 

etc. De acordo com padrÕes culturais de uma determinada socieda 

de, "adivinhos" e sacerdotes também podem presidir cerimônias 

de curas. Entre as atividades destes especialistas podem contar

se também alguns rituais mágicos. Os curandeiros podem ser ho 

mens ou mulheres, ou trabalhar em duplas que, com frequência,~e 

ocupam de algo maior alem dos problemas de saÚde. O curandeiro 

geralmente pertence ao grupo étnico e social dos pacientes; ve~ 

te-se igual a este e, a parte sua vocação como praticante da me 

dicina tradicional, seu trabalho cotidiano também é similar. 
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Isto nao significa que o curandeiro seja igual a todos 

os demais membros da comunidade; na realidade, e uma das pers~ 

nalidades rna1s importantes da area,seus vi~iihos confiam nele e 

o admiram. O curandeiro e uma pessoa em geral honesta e se en 

contra em urna categoria muito distinta da do vendedor de medica 

mentes que promete que suas fÓrmulas "secretas" podem curar qual 

quer mal - desde a dor-de-cabeça até o cancer; alem disto, em 

muitas sociedades, os curandeiros nio exigem honoririos elevados: 

os pacientes e seus familiares, em geral, recompensam-nos com 

pequenos presentes, de acordo com suas possibilidades. 

Podem existir curandeiros, especialmente nas zonas 

rais, que se aproveitam das ansiedades e da ingenuidade da 

pulaçio; normalmente é muito difÍcil distinguir entre "os 

ru 

p~ 

fal 

sos" e os "verdadéiros" praticantes da medicina tradicional 

principalmente quando existe semelhança entre os métodos de tra 

balho que aplicam. 

A figura do curandeiro tem sido motivo de vários estu 

dos e assuntos para muitas produçÕes literárias, porque existem 

pessoas que o consideram criatura benéfica e digna de aplausos 

e louvores. Além do mais, nos lugares afastados, onde a açio do 

medico escasseia ou falta completamente, por contingentes va 

rios, esse conceito talvez se justifique pela boa prática do 

curandeirismo. 

Mas focalizando os fatos e passando em revista a açao 

nefasta dos contraventores, "os poderes pÚblicos" do pais nao 

poderiam de qualquer forma tolerar a figura do curandeiro, por 

dever garantir aqueles que se adestram em largos cursos cienti 

ficos (112). 

Para VASCONCELOS (112), curandeiro ê todo aquele que 

cura sem titulo, nem conhecimentos médicos, nio se enquadrando 

na définiçio "os receitadores" que passam dos milhÕes, pois 

"de medico e de louco cada um tem um pouco". 

Em SOWETO (70), subÚrbio negro de Johannesburg, cidade 

do sul da África, existem 1.000 feiticeiros e pajés, sendo que 

estes gozam de grande prestigio entre a populaçio, em conseque~ 

cia dos resultados positivos que sonseguem em seus métodos na 

turalistas e mágicos de tratamento. 

Em Zulu, também existem muitos curandeiros e pajês que. 

vivem e trabalham em benefÍcio da humanidade e sio treinados em 

escolas tradicionaii. 
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Os misteriosos rituais dos pajés e seus poderes ainda 

hoje têm um lugar importante na vida da população negra da Ãfri 

ca do Sul, bem como na de alguns brancos que os procuram para 

consultas e tratamentos; entre eles, politicos, altos funcioná 

rios do Governo e até Ministro da Defesa. 

Os ritos e as receitas dos pajés sao transmitidos, de 

forma tradicional , hâ centenas de anos e cada tribo tem um no-

me especial para o seu curandeiro. Aquele que utiliza seus co 

nhecimentos mágicos para lesar alguém, ou então cobra pelos se~ 

v~ços prestados, é considerado inimigo pessoal de todos (70). 

PAUL LEWERT BRENTZ, citado por NIETSCH (70), disse que 

70% dos feiticeiros africanos são cristãos nominais, mas apesar 

disso, o culto dos ancestrais, a crença e o relacionamento das 

pessoas com a magia continuam inalterados. A bruxaria e a magia 

ainda têm papeis importantes na vida do povo, nem que 

proibidas por lei e as bruxas e os bruxos processados. 

sejam 

É uma crença que continua viva não somente entre algumas 

das sociais, mas até mesmo entre os acadêmicos. 

cama 

HERMAN G. SCHUTTE, também citado por NIETSCH (70), de 

clara que mesmo os médicos africanos acreditam na medicina mági 

ca e alguns exercem papeis de feiticeiros-chefes. 

Observa-se também que americanos e europeus fazem 

gem de turismo ao continente africano para cuidarem de sua 

via 

-sau 

de com médicos e feiticeiros; estes, para darem o toque final 

no tratamento. É uma situação válida tanto do ponto de vista fi 

nanceiro, como do la~o mágico, porque o tratamento na África do 

Sul é mais barato do que na Europa e América e os feiticeiros 

se contentam com urna modesta soma para o pagamento dos serviços 

prestados. 

Entre os Zulus existem feiticeiros que trabalham com 

cascas de árvores, raizes e partes do corpo de animais; eles 

são chamados quando se trata de doenças provocadas pela magia , 

com a tarefa de descobrir os meios usados para fazer a pessoa 

adoecer e entao cura=la, e os meios usados para tratamento va 

riam de acordo com o tipo do feitiço(70). 

Muitos são os que não acreditam na feitiçaria e na ma 

gia negra; para eles, não passam de folclore primitivo ou suge~ 

tao mental. Mas existem outros, como biÓlogos, psicÓlogos, par~ 

psicÓlogos, que acham importante estudar o assunto para 

brir se a feitiçaria realmente existe e, na hipótese de 

desco 

sua 
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existência.ser comprovada como funciona. 

Um destes estudiosos ê o biÕlogo LYAL WATSON, citado 

por DUBUGRAS (27), que em seu livro THE ROMEO ERROR relata a 

história da magia negra, mostrando como ê praticada nos diferen 

tes lugares do mundo, quais sio os sintomas que as ~ltimas podem 

apresentar e como alguns destes sintomas foram constatados em 

laboratórios e hospitais. As vítimas da magia não tardam a adoe 

cer e nem todos os tratamentos e remédios recomendados pelos me 

dicos tem conseguido salvar suas vidas. 

Afirma que a magia negra e a feitiçaria nio sao ap~ 

nas crendices populares: funcionam - bem ou menos bem confor 

me o atributo mágico dos que a praticam e a capacidade defensi 

va da vÍtima. Esta afirmação está baseada em estudos de diferen 

tes cientistas de vários países que acompanham casos de pe~ 

soas, que, em aparente estado de saÚde, agonizaram e morreram 

em virtude do poder da magia contra elas, sem que os médicos con 

seguissem descobrir e isolar o vírus ou a causa que provocou o 

declÍnio ou a morte dos pacientes. 

A magia negra sÕ pode ser aliviada e curada pela ma 

gia branca, executada pelos centros espÍritas, espiritualistas 

e outras entidades que auxiliam o homem em suas dificuldades es 

pirituais (27). 

KRAMER (47) afirma que a bruxaria, ao longo dos séculos, 

foi considerada uma sinistra e horrível realidade, uma 

aterradoramente nefasta, muito ativa e perigosa. Alguns 

ameaça 

podem 

considerar esses mistirios, cinticos e inovaç~es como meras ve 

lharias e pantominas, mas se pode questionar que seu efeito 

psicolÓgico foi incalculável e pernicioso ao Último gra~ no que 

se pode chamar, em linguagem moderna, de 11 guerra de nervos". 

JEAN BODIN, famoso jurisconsulto, citado por KRAMER(47), 

esclarece que a bruxaria existia na FranÇa sob forma de organ~ 

zaçio, imensamente rica, de potencialidades quase infinitas,mu~ 

to inteligentemente capitaneada, utilizando espionagem em todas 

as terras, com membros ocupando altas posiç~es nas cortes e hu 

mildes servidores na criadagem. Alêm disso, mantinham guerra in 

cessante e brava contra a ordem e o sistema estabelecidos. 

PIRES (80) informa que o curandeirismo está entre os 

males que atestam nossa ignorância e nosso atraso; para ele, cu 

randeiros nao sao somente aqueles indivÍduos inescrupulosos,que, 

aproveitando-se da ingenuidade do nosso povo, se arvoram em -me 
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dicos que curam todas as doenças, mas também todos aqueles que, 

não tendo habilitação e competência, estao prontos a dar uma in 

dicação terapêutica, mesmo para quem nao a solicita. 

Quando não se dispÕe de centros de saÚde e de medicas, 

ê natural que as pessoas consultem um curandeiro, mas quando 

existem hospitais e o tratamento ê gratuito ou barato, a rela 

ção entre a medicina tradicional e a moderna resulta mais com 

pLicada. Em muitas zonas urbanas, os curandeiros coexistem com 

os médicos e algumas vezes os primeiros são preferidos conside 

rando as razoes relacionadas ãs causas das doenças. 

Alguns tratamentos aplicados pelo curandeiro dão bons 

resultados, já que a maioria das doenças desaparecem por si só, 

com ou sem tratamento. O paciente se sente também aliviado pelo 

efeito psicolÓgico do tratamento, porque o curandeiro lhe asse

gura que o mal foi extraÍdo do seu corpo; ê importante salien 

tar que alguns diagnÓsticos falsos, por parte de um curandeiro, 

podem produzir consequências desastrosas. 

O desafio com que se defronta a medicina moderna con 

siste em desalentar estas práticas nocivas .e, ao mesmo 

aproveitar a boa vontade dos curandeiros. 

tempo, 

Qualquer esforço para integrar os praticantes tradicio 

nais aos serviços de saÚde deve reconhecer que a teoria e as 

práticas relacionadas com as doenças dependem, em grande medida, 

dos padrÕes culturais de cada sociedade (113). 

Na medicina popular intervêm basicamente dois agentes 

que participam na cura das distintas doenças: o curandeiro e as 

pessoas adultas que receberam em forma oral a informação do pr~ 

cesso curativo através da "medicina caseira". Mesmo que o medi 

-co tenha sido consultado no atendimento das doenças, ele nao 

tem papel significativo, porque desconhece a existência das do 

enças populares e quando o médico trata estas doenças de forma 

sintomática, quase sempre "falha"; no caso do espanto, por exe~ 

plo, o curandeiro, com uma simples massagem e uma beberagem, p~ 

de obter Ótimo resultado (59). 

No Brasil, vários fatores concorrem para o 

menta do curandeirismo: 

- credulidade do povo, pela falta de cultura 

fica; 

desenvolvi 

. .. 
c~ent~ 

- pobreza do povo que, -nao podendo pagar uma receita, 

tem que procurar outros recursos caseiros; 



67 

ausencia de fiscalização por Õrgaos oficiais,que to 

leram o exercicio ilegal da medicina (80). 

Além disso, o Brasil ê um pais "enfermo", perde ma~s 

de um milhão de vidas por ano; a metade da população está afet~ 

da por deficiências nutricionais e se dá o paradoxo de que no 

pais coexistem as enfermidades das regioes em desenvolvimento 

com os problemas de paises desenvolvidos. No setor saÚde, os re 

cursos disponiveis são consumidos por um sistema de prestação 

de assistência, cuja finalidade tem sido desvirtuada, que esta 

muito concentrada, é excessivamente complexa, não responde a ne 

cessidade do pais e está orientada basicamente aos produtores 

de serviços, de equipamentos e de outros bens sanitários. A ~n 

dÚstria da enfermidade absorve os recursos disponiveis e se es 

tende e adquire cada vez mais força, ã medida que se desenvolve. 

Concentram-se seus esforços, mais de 90% dos recursos disponl 

veis, em facilitar a recuperação da saÚde perdida da maneira 

mais complexa e custosa possivel, visto que ê a doença, e nao a 

saÚde, a "mercadoria" que lhe serve de "Sustentação (54) 

Tem-se comprovado experimentalmente que as " necessida 

des da população brasileira em matéria de saÚde são simples e 

poderiam ser satisfeitas com os recursos e técnicas da atenção 

primária de saúde. Essas necessidades constituem 90% da demanda 

total dos serviços de saúde e um terço delas podem ser 

das sem a intervenção direta dos medicas" (54). 

atendi 

As necessidades sanitárias da comunidade brasileira ca 

racterizam-se pela magnitude dos problemas que se apresentam 

sob dois aspectos: multiplicidade e extensão (99). 

A multiplicidade pode ser evidenciada por: 

elevada morbi-mortalidade, predominante no grupo ~n 

fantil e no grupo inserido na fase economicamente 

ativa; 

prevalência de grandes endemias como a malária, es 

quistossomose, tuberculose, febre amarela, doença de 

chagas, bÕcio endêmico, etc; 

ocorrencia de doenças controláveis por vacinação: p~ 

liomelite, difteria, coqueluche, tétano, sarampo e 

tuberculose; 

desigualdade existente no estado de saúde das comuni 

dades das diferentes regiÕes; 
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-?recariedade de recursos humanos, quer do ponto de 

vista nÚmerico, quer do de qualidade e distribuição; 

tendência dos serviços a atender somente ã demanda 

impedindo a antecipação de necessidades de saúde e a 

sua solução precoce, refletindo-se numa inversao de 

assistência eminentemente curativa em detrimento da 

preventiva; 

-elevado crescimento demográfico de 2,77. ao ano; 

- predominância de tabus culturais que influenciam ne 

gativamente na ação educativa e nas reformas dos pr~ 

gramas do setor saúde; 

- restriçÕes de ordem financeira; 

pulverização de recursos, devido a inadequada utili 

zação, ocasionando significativa inflação assisten 

cial; 

- sistema de informação deficitário, implicando diag-· 

nôstico e programação deficientes; 

- defasagem de ordem técnica, institucional ou adminis 

trativa entre a polÍtica nacional de saÚde preconiz~ 

da e a operacionalização das açÕes desenvolvidas na 

realidade; 

deficiência de modelos estruturais de forma operaci~ 

nal, simplificada e adequada às diversas regiÕes,com 

estratégias e táticas enfatizadas pelo Plano 

nal de SaÚde. 

Nacio 

Toda esta gama de problemas assume vulto suntuoso,qua~ 

do visto sob o aspecto de extensão como: 

- tendência ã propagação das grandes endemias; 

grande demanda assistencial; 

- elevados gastos em assistência; 

repercussÕes bio-psico-sôcio-espirituais sobre o in 

divÍduo, família e comunidade; 

-influência nefasta no desenvolvimento sacio-econÔmico 

e cultural dos grupos sociais, comunidade e popula~ 

çao; 

implicação na produção e, consequentemente, na econo 

mia; 
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persistência de baixos niveis de saúde da comunidade 

brasileira, causando desperdicio econômico e social. 

Como no momento o sistema m~dico oficial ~ freq~ente

mente atacado pelo excessivo custo, complicada tecnologia e en 

foque baseado no hospital, tem crescido o interesse por "outras 

formas de medicina, como o pentecostalismo, o espiritismo,a ben 

zederia, as práticas caseiras ã base de raizes e plantas " 

Entre os membros da seita Pentecostal, a doença e con 

siderada como um castigo de Deus em conseq~incia dos pecados c~ 

metidos, que expÕe os individuas aos germes causadores de mol~s 

tias, ou obra do Diabo; neste caso, a medicina oficial nada p~ 

de fazer frente a certas mol~stias, a não ser que Deus permita 

que a cura se realize. O gozo de saúde ~ tido como uma recompe~ 

sa para os que andam no caminho certo, determinado pela Igreja 

de Jesus. O recebimento de dons, especialmente o de cura, con 

firma, no entender da comunidade religiosa, a certeza de 

ficação completa que cabe aos eleitos de Deus (101). 

santi 

O notâvel crescimento do Pentecostalismo, que demons-

tra uma funcionalidade como instituição orientadora de conduta, 

se deve a certas caracteristicas, tanto no conteÚdo doutrinário 

como na organização da coletividade religiosa. 

Do ponto de vista sociolÓgico, o que torna ma~s signi

ficativo ~ explicitar os aspectos de religião pentecostal que 

se mostram adequados e capazes de competir com outras institui

çoes, na orientação da vida. 

A moral puritana, preconizada pela liderança e reforç~ 

da atraves dos mecanismos de coesão grupal, fornece ã comunida 

de religiosa indicaçÕes precisas sobre modos de agir e relacio 

namento social para todas as ocasioes. 

Os pentecostalistas afirmam que a procura do m~dico ou 

a tomada de medicamentos sao situaçÕes vergonhosas, tidas 

meio de que se vale Satanás para enfraquecer a f~ na cura 

Jesus (101). 

como 

de 

Exerce a cura funçÕes análogas ãs que ocorrem nas reli 

gioes mediÚnicas, constituindo a principal causa das conversÕes. 

Acreditam os pentecostais que os procedimentos praticados a f'im 

de restaurar a sa~de fundamentam-se doutrinariamente na convic

ção que"sô Jesus cura". 
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As práticas de curas ma1s frequentes entre eles -sao: 

imposição das mãos acompanhadas de oraçao; 

- unçao com azeite, seguida de oração, o que e o mais 

comum; 

- acordo entre duas pessoas unidas em oração; 

bênçãos de peças de roupas e objetos. 

Estas práticas sô podem ser executadas pela pessoa 

que recebeu de Jesus o "dom de cura". 

A adesão ao espiritismo, seja ao Kardecismo ou ao Um 

bandismo, tem aumentado com o passar dos anos, motivada primo~ 

dialmente pela esperança de cura. Em São Paulo, observa-se que 

este fator é preponderante em mais de 60% das pessoas que bus 

cam tratamento no espiritismo. Esta preponderância, sobretudo 

em alguns aspectos culturais, poderia ser explicada pelos se 

guintes fatores: 

existência em são Paulo de uma tradição terapêutica 

social que, valorizando a "medicina de ervas", consi:_ 

dera também aspectos espirituais e mágicos da etiolo 

gia e terapêutica das moléstias; 

- as dificuldades operacionais da medicina oficial bra 

sileira, cujas técnicas implicam um custo excessivo 

para o trabalhador de classe media (16). 

No entanto, não se deve exagerar a importância do fa 

tor econômico, pois esses trabalhadores são também inclinados, 

em grande escala, a procura dos recursos de práticas mediúnicas 

para fins terapêuticos. A eficácia demonstrada pela cura sem ca 

râter experimental e também seu significado moral, em termos de 

minoração de sofrimentos humanos, constituem poderosos elemen

tos de convicção. A função que se atribui às religiÕes de pr~ 

ticas mediÚnicas é a de constituírem uma alternativa possível 

no processo de adaptação das personalidades às exigências da vi 

da humana (16). 

Na ârea espírita, observa-se que as doenças provem de 

desequilÍbrios que assolam o homem em seu ambiente. 

A explicação espiritual da etiologia das doenças, co 

mum a muitas cultur~s, parece revelar a sensibilidade para a na 

tureza dos fenômenos patolÓgicos. 

No candomblé e na umbanda o homem que cumpre os ritos 

é agraciado com a proteçao do orixâ, tendo suas doenças curadas 



e ê orientado quanto aos problemas domésticos e advertido 

to aos inimigos, recebendo auxÍlio para defender-se 

ve1s ataques mágicos. 

de 
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qua~ 

~ 

poss~ 

A maior parte dos iniciados no candomblé e umbanda ch~ 

ga a ele levado pela famÍlia quando criança 0 u sõ oacaba aceitan 

do depois de muitos tropeços, doenças, insucessos que somente 

cessarão com o ingresso no culto; outros vão buscar respostas 

~ara ilust~ar um trabalho acad~mico ou respondendo a uma indag~ 

ção mÍstica Íntima que desperta angustias existenciais, dÚvidas 

e leva à percepçao de fenômenos paranorma1s (17). 

Os orixâs, divindades intermediárias entre o Deus Su 

premo e o mundo terrestre, sao encarregados de administrar a 

criação e se comunicam com os homens através de vistosos e com 

plexos rituais. Eles são forças energéticas, desprovidas de cor 

po material e sua manifestação básica para os seres humanos se 

dâ por meio de incorporação. A eles roga-se saúde, proteçao, p~ 

didos para arrumar empregos, casamento ou viagens. Ossaim ê o 

orixã patrono da medicina com a responsabilidade de cuidar das 

ervas medicinais e sagradas destinadas às cerimônias do candom

blé para a cura das doenças (17). 

A doença é consequência da negligência para os fieis 

"b"- 11 que nao cumprem suas o r1gaçoes ; eles são vitimas de doenças 

que exprimem a ira de seu orixã. 

Na macumba, o doente pode ser também vítima de urna coi 

sa feita, de um trabalho realizado por alguém, na intenção de 

prejudicá-lo, o que lhe provoca um mal fÍsico ou psÍquico:sapos, 

cobras, bodes, pinga, cerveja, moedas são objetos utilizados de 

várias formas, visando a alcançar certos resultados(l7). 

As galinhas de ossos pretos, pele preta e carne preta 

de vários tipos e cores de penas sao usadas para as curas de do 

enças consideradas como causadas por bruxarias; sao usadas em 

magia branca para a cura popular, assim como em magia negra,p~ 

ra lançar feitiços e encantos (44). 

Existem,também,as doenças provo~adas pelos espíritos: 

a ''teoria das perturbaç;es~ formulada pelo Kardecista ê o prin

cipio de que os desencarnados podem agir fluidicamente no ser 

v1vo, provocando sintomas de moléstias e mesmo trazendo-lhe do

enças psÍquicas ou somáticas. Várias razÕes podem explicar esta 

intervenção dos espÍritos: a entidade perturbadora e levada a 

prejudicar a vítima a tÍtulo de vingança, por faltas contra ela· 

cometidas em encarnação passadas (16). 



Doenças cirmicas sao aquelas escolhidas ou induzidas 

no plano do progresso espiritual. Antes da nova encarnação,o e~ 

pirita escolhe ou e constrangido a aceitar a situação em que 

vai nascer e, entre as características de sua nova vida terrena, 

incluem-se as provaçoes cirmicas, inclusive doenças, que 

rão ao processo de redenção de faltas passadas (16). 

servi 

Hi doenças por falta de desenvolvimento da mediunidade, 

e ·que produzem muitas perturbaçÕes psicolÓgicas e ate mesmo fisi 

cas. 

As modalidades terapêuticas indicadas pelo "continuum" 

variam em função das explicaçÕes etiológicas apresentadas e são 

desenvolvidos os seguintes tipos fundamentais de atividades: 

desfazer magias - consiste na elaboração de recursos 

migicos 1gua1s e contririos aos que ocasionaram a mo 

lestia. Na parte que poderia chamar "higiênica", as 

defumações e banhos com ervas desempenham papel pr~ 

tetor e mesmo curativo; 

- desencosto - consiste na identificação da entidade 

perturbadora e na libertação de sua influência por 

parte da vitima. Na irea Kardecista di-se ênfase a 

doutrinação, ao esclarecimento da entidade e ã força 

de persua§ão dos "espíritos de luz", na realização 

dessa tarefa. Na irea Umbandista, recorre-se também 

a processos mais violentos de expulsão, quer através 

de manipulaçÕes migicas, quer de interferência de es 

piritas mais fortes"; 

- desenvolvimento medi~nico é o principal recurso em 

todo o "continuum", especialmente para as doenças que 

apresentam sintomas psÍquicos ou 11 nervosos"; 

compreensão espiritual e o alivio de dores e sofri 

mentos provenientes da compreensão e aceitação da na 

tureza cirmica das moléstias; desempenha papel signi 

ficativo na irea mais institucionalizada do Kardecis 

mo. Esta compreensão ganha sua eficicia como força 

consoladora, na medida em que revela os pormenores 

concretos do passado do indivÍduo em outras encarna

çoes e traça a origem explicativa da moléstia atual. 

A par dessa terapêutica de cariter mais espiritual, hi 

também, no 11 continuum", um grande respeito pelo poder curativo 

de ervas tradicionais usadas pelos africanos e indÍgenas. 



No Kardecismo há preferência pela medicina homeopata, em 

ração ã alopata (16). 

FRANCO (33), manifestando-se sobre a realidade 
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comp~ 

espiri_ 

ta, escreveu: "o fundamento da vida ê o espÍrito, em·•torno de cu 

Ja realidade tudo gira e se manifesta; programado pelo fatalis

mo da evolução para o progresso que o conduzirá ã perfeição re 

lativa, o espÍrito cresce sob a claridade do amor, normalmente 

e~timulado pelo aguilhão do sofrimento, que ele se propicia, em 

razão da rebeldia como da insatisfação que lhe são relevantes 

excrescências do egoÍsmo." 

A aquisição da paz, por s~ mesmo, é uma resultante de 

lutas e esforços que se disciplinam, condicionando-se os hábi

tos salutares, através dos quais se harmoniza a vida. 

A linha do equilíbrio psÍquico ê muito tênue e delica 

da, as interferências de qualquer natureza sobre a faixa de mo 

vimentação da personalidade quase sempre produzem distÚrbio,por 

empurrarem o individuo a procedimentos irregulares a princÍpio, 

e que depois se fixam em delineamentos neuróticos. 

A ação fluidica dos desencarnados, em razão da maleabi 

lidade e da pertinácia destes, quando ignorantes, invejosos ou 

perversos, pela sua insistincia, interfere no mecanismo do hos 

pedeiro, complicando o quadro com a indicação inteligente, em 

telepatia prejudicial, que facilita a simbiose com o anfitrião. 

N e s ta f a se , e antes .. que o p a c i e n t e a s suma a in t e r f e r ê n c i a d e 

que ê vitima, a terapia espÍrita torna-se resultado positivo e 

liberador. O ideal, no entanto, ê a atitude nobre diante da vi 

da, que funciona como psicoterapia preventiva e que 

dieta para o otimismo e a paz. 

constitui 

"O Espírito ê sempre o responsável pelo corpo que se 

utiliza, suas funçÕes fÍsicas, psÍquicas, que decorrem das rea 

lizaçÕes pretéritas e do uso nobre ou vulgar, elevado ou perve~ 

tido que se lhe atribui • Nesta condição de devedor, mais facil 

mente sintoniza com outros espíritos, na mesma faixa de evolu 

ção, ou de condição inferior, perante os quais se encontra em 

debito, facilitando o quadro genérico das obsessÕes". 

"Quando os homens compreenderem que o amor ê sempre 

mais benéfico para quem ama, muitos males desaparecerão da ter 

ra e a etiopatogen~a de inúmeras enfermidades diluir-se-á, sus 

tando-se a erupção das mesmas. Enquanto, porêm, o egoÍsmo gove~ 

nar o comportamento, a dor se atreiará às criaturas, realizando 



o mister de conduzi-las para o equilÍbrio, a ordem e o bem, que 

são fatalidades da evolução" (33). 

A acupuntura é também uma prática de saÚde bastante di 

fundida no Brasil: a arte da agulha combate a dor e cura as do 

enças, através dos chamados pontos de controle. Atualmente a 

acupuntura já ê aceita e praticada por alguns medicas, sobretu 

do para alivio temporário da dor na base das costas, bursite,d~ 

enças dos discos cervicais e dor ciática. InvestigaçÕes em se

res humanos e animais revelaram que a acupuntura ativa o siste 

ma antidor no cérebro e medula espinhal, e que a analges~a por 

acupuntura tem base material e não ê mero resultado de sugestão 

mental (90). 

Alguns medicas têm relatado bons resultados no trata

mento de malária, Úlcera gástrica perfurada, hipertensão, asma, 

bronquites, artrites,etc.A acupuntura ê considerada um dos tra 

tamentos tradicionais, bem como a medicina de ervas (90). 

A homeopatia, no momento, está demandando um grande nú 

mero de pessoas, pela insatisfação com métodos utilizados pela 

medicina alopática. 

O tratamento estabelecido pela homeopatia considera: 

unidade do ser humano; cada individuo ê um todo mo

ral, fisico e psÍquico, em que as diferentes partes 

estao intimamente relacionadas. ~ preciso tratar o 

"todo", para que nenhuma "parte" adoeça. 

- hâ doentes e doenças - deve-se conhecer detalhadamen 

te "quem" estâ apresentando determinada doença; 

energia vital - em estado de saÚde o indivÍduo man 

tem uma homeostase maravilhosa, resultante de deter 

minada energia responsável pela harmonia entre os di 

versos"instrumentos". A doença ê a exteriorização 

através dos sintomas do esforço, da "energia vital" 

para estabelecer O· equilÍbrio do organismo; 

- exoneraçao - sao mecanismos de que a energia 

mão para conseguir restabelecer a homeostase; 

se de sintomas que não podem ser suprimidos; 

lança 

trata 

medicamentos dinamizados - ê a diluição sucess~va da 

substânc'ia através da agitação (51). 



Nas doenças agudas usam-se medicamentos em baixas dina 

mizaçÕes e com maior freqttência, como estímulos para adaptação 

do organismo; e nas doenças crônicas usam-se medicamentos com 

altas dinamizaçÕes em doses espaçadas, isto ê, grandes estÍmu

los com menos freq~ência (19). 

KUSHI (48) afirma que o homem moderno precisa rever os 

conceitos em relação aos povos tidos como poucos civilizados e 

aprender com eles o muito que têm para nos ensinar como altern~ 

tiva, porque o homem moderno está vivendo um processo de degen~ 

ração filosÓfica, biolÓgica, mental e social, preocupando-se 

portanto com o enriquecimento material e empobrecendo-se a qu~ 

lidade fÍsica e mental. A má alimentação tem provocado direta

mente uma série de doenças e a macrobiótica ê o seu tratamento 

preventivo e curativo. 

A saúde ê um "dever sagrado". Todo individuo deve ter 

coragem para lutar pela saÚde, como se luta por qualquer outro 

"ideal". f: necessário criar uma consciência da saúde e da ali

mentaçao em relação ã saúde, que eduquemos os gastos e os costu 

mes. Cada um ê responsável pela saúde e bem-estar e quem fugir 

desta responsabilidade encontrará doenças e mal-estar (103). 



3.5. EXPERI~NCIAS DE INTEGRAÇÃO DA MEDICINA INSTITUCIONAL 

COM A MEDICINA TRADICIONAL 
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O Relatório da IV Reunião Especial de Ministros de Saú 

de das Américas (87) cita, entre outros, para a estratégia de 

cuidado primário, os seguintes principias: aceitação, estudo e 

ajustamento das atividades do sistema tradicional da comunidade, 

a fim de atender às suas prÓprias necessidades e desenvolvimen

to de mecanismo de articulação que assegure vinculação entre 

os dois sistemas e acesso da população a todos os niveis da as 

sistência do sistema tradicional. 

Entende-se como articulação o enlace ou união de duas 

peças ou partes de um todo, para se cumprir uma função especifl 

ca; é necessário reconhecer que esta união não implica a imposl 

çao das condiçÕes de uma parte em relação com a outra,senão que 

o acondicionamento deve ser mútuo para que a articulação funci~ 

ne. Cada uma das partes conserva suas prÕprias caracteristicas, 

porém se adapta à outra em mÚtua harmonia, a fim de garantir o 

funcionamento do todo. No aspecto administrativo, o processo de 

ve instituir-se tendo em conta a natureza, condiçÕes, 

e virtudes do sistematradicional comunitário (30). 

Em toda comunidade existe um sistema de saÚde 

defeitos 

que se 

poderia chamar de informal, cujos recursos e formas operativas 

se acham integrados no estilo de vida da comunidade; merece es 

forço no sentido de se desenvolverem estudos operativos dirigi 

dos a identificação de sua dinâmica interna, em particular no 

que se refere a sua organização, funcionamento e interrelação 

com outros aspectos de vida da comunidade, a fim de permitir a 

sua coordenação com o sistema institucional de saúde, assim co 

mo a utilização do pessoal tradicional de saúde para incentivar 

maior participação da comunidade nos programas (60). 

Os Peritos da OMS (73), em reunião realizada em Gene 

bra para estudar as formas de promoção e desenvolvimento da me 

dicina tradicional, narraram algumas experiências que estao sen 

do postas em prática para atender às necessidades de saúde da 

população. 

A primeir~ experiência relatada foi a de Sri Lanka, na 

Índia com diversos sistemas de medicina indigena determinada e , 
favorecida pela grande variedade de condiçÕes ecolÓgicas e cul 

turais que coexistem no pais. A sabedoria e a experiência pop~ 
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lares constituem a base dos conhecimentos teóricos e práticos 

aplicados na medicina tradicional por uma diversidade de pe~ 

soas, algumas inclusive já registradas. A terapêutica que se 

presta ê muito variada e compreende aspectos curativos,preventi 

vos e especializados. O procedimento consiste em preparar a hi~ 

tória clínica, determinar o conjunto de fatores etiolÓgicos,fo~ 

mular diagnÓsticos, dar o tratamento adequado, vigiar a 

ç~o do mal e oferecer medidas adeqoãdas:de rea&ilitaçio. 

evolu 

O sistema da medicina tradicional atende às necessida 

des básicas de saÚde de 70% da população, aproximadamente. 

Alguns médicos tradicionais dão consultas em seus domi 

cílios e outros se encontram em hospitais, como funcionários p~ 

blicos, de modo que 80% das comunidades podem encontrar atendi 

menta a uns 10 km, no máximo, da sua residência. 

A outra experiência foi a do Sudio, onde a medicina 

" tradicional tem grande aceitação e e utilizada muito frequente-

mente para combater as neuroses e o alcoolismo, alem de afere 

cer um possível campo de investigação sobre tratamento e reabi 

litaçio de reaçÕes neuróticas, alcoolismo e fârmaco-dependência. 

Oferece também soluçÕes válidas não só para o tratamento das do 

enças de fundamentaçio cultural, mas também para outros probl~ 

mas de saÚde, isto porqueconstitu{ parte integrante da cultura 

do povo que confia nela. Os métodos e técnicas aplicados no mo 

menta sio mantidos em segredo. 

As experiências do Egito e de Ghana apresentam caract~ 

rísticas idênticas: os curandeiros tradicionais fazem parte dos 

grupos multidisciplinários para realizar investigaçÕes sobre 

plantas de uso tradicional e, com isto, as duas medicinas estao 

integradas nos campos das investigaçÕes, nas universidades e 

nas indÚstrias. 

No Egito tem sido efetuadas muitas investigaçÕes sobre 

plantas medicinais de uso tradiconal, a cargo de um grupo multi 

disciplinar integrado por farmacÓlogos, quÍmicos, curandeiros 

t r a.d i c i o na i s , b o t â n i c o s e c 1 in i c o s ; f o r a m r e a 1 i z a da s em d e par ta

mentos de universidades, indústrias, centros nacionais de ~nves 

tigaçÕes e departamentos de horticultura do Ministério da Agri 

cultura. 

O Egito é um ótimo ambiente para estudar como a popu1~ 

çio encara a medicina'·t.radiclonal e a moderna, pois em muitos lu 

gares da zona rural os egÍpcios têm acesso aos dois sistemas há 

muitos anos. Esta disponibilidade da medicina moderna parece 
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coincidir com uma diminuição de confiança em alguns tipos de 

curandeiros - como o ervãrio, por exemplo. Entretanto, outros 

papéis tradicionáis,como a "daya" (parteira tradicional),conti-

nuaram a existir, mesmo durante o perÍodo de oposição ao Go-

verno. 

ASSAD (09), interessado em conhecer a situação da medi 

cinatradicional no Egito, realizou estudos motivados por dois 

fatos: 19) observou que os cuidados de saúde informal frequent~ 
~ 

mente ofereciam mais do que simples cuidados fÍsicos;29) os pr~ 

ticos tradicionais muitas vezes atendiam melhor ao problema sen 

tido pelo prÔprio paciente do que o sistema oficial que funcio-
11 

nava no povoado. Por isso os habitantes, frequentemente, usavam 

mais os serviços informais do que os serviços pÚblicos. 

No atendimento dos problemas de saÚde da comunidade 

trabalhavam, alêm do pessoal da assistência formal,os seguintes 

recursos humanos: 

Farmacêutico- prático: por causa da pobreza, as pe~ 

soas sempre procuram um tratamento rápido e barato 

que muitas vezes cuida dos sintomas e não atinge as 

causas. O sucesso da farmácia ê devido ao seu horá 

rio regular de atendimento e ã presteza com que o 

farmacêutico atende a uma variedade.de pedidos; 

-"Megabaraty", também chamado de assentador de ossos, 

ê figura popular nos povoados e nas áreas urbanas ca 

rentes do Egito. A profissão ê geralmente herdada, a 

criança passa por um perÍodo de aprendizado com o 

pai e talvez sô comece a praticar apôs a morte dele. 

Ê conhecido pela sua bondade e cobra de acordo com 

as posses dos clientes e a gravidade de ferimento. 

O assentador de ossos sabe distinguir entre fraturas, 

torceduras e luxaçÕes; conhece a diferença entre fr~ 

turas simples e compostas e o tempo que levam para a 

consolidação; tem habilidades com ataduras e talas 

evita tratar de pacientes que apresentam sinais de 

problemas internos. Oferece seus serviços aos pobres 

que acreditam nele, mesmo que não possam pagar os h~ 

norários, e seus clientes estao entre os camponeses; 

normalmente ê rejeitado pelo medico. 

Barbeirb - tradicionalmente o barbeiro cortava o ca 

belo e fazia a barba, mas com o decorrer do tempo co 

meçou a prestar primeiros socorros, dar injeção e fa 
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zer circuncisão em meninos e, as vezes, em meninas 

antes da ampliação dos serviços de saúde govername~ 

tais, os barbeiros emitiam certidão de nascimento e 

comun~cavam os Óbitos para a autoridade ··municipal. 

~o Delta do Nilo eles trabalham como "enfermeiros" 

no serviço medico de uma tecelagem e, como barbei

ros, quando estão de folga. 

De um modo geral o barbeiro aconselha como seguir a 

receita medica, faz curativos, abre abcessos, extrai 

dentes, verifica a temperatura, faz prescriçao 11ara 

dor-de-cabeça, gripe, febre, diarréia e encaminha ao 

medico o caso que não e de sua competência. 

- Daya (parteira lei~a) - apesar de suas atividades se 

rem consideradas ilegais, a "daya" atende tanto na 

zona urbana como na rural, dando assistência a quase 

80% dos partos. Exerce funçÕes importantes como:atende 

os partos, cuida da mãe e da criança durante 40 dias 

recomenda tratamento para as mulheres que nao engravi 

dam, prepara as noivas para as noites de nÚpcias, sa 

be distinguir sobre problemas que requerem tratamento 

medico e os que podem ser tratados com remédios casei 

ros, alem de compartilhar das alegrias e tristezas da 

familia e de serem fonte de informação sobre os acon 

tecimentos locais. 

O grupo Zar e considerado como uma forma tradicional 

de terapia para problemas que tenham causas psicol~ 

g~cas; é chamado de grupo do batuque, executado por 

três pessoas, uma mulher e dois homens, sendo que 

aquela toca o tambor e acompanha os homens nas can 

çoes. 

As pessoas que participam do Zar acreditam que a doença 

ê causada por espirito e que as cançÕes e os ritmos exorcizam 

ou pacificam esses espiritos. 

Mesmo que os práticos recomendam aos habitantes com pr~ 

blemas graves procurar o centro de saÚde, esses pacientes vol 

tam depois aos práticos para orientação, supervisão e aprovaçao 

do tratamento. 

No Delta os habitantes nao recebem passivamente a assLs 

tência à saúde, participam ativamente do controle e avalia 

çao dos cuidados que lhes sao oferecidos e não hesitam em proc~ 

rar outras opiniÕes; atribuem competência especial no tratamento 
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de varias problemas a pessoas especificas, mas não fazem nenhu

ma distinçio conceitual entre os praticantes tradicionais e os 

medicas modernos em termos de eficiência, isto e, eles não têm 

consciência de dois sistemas distintos. 

Na 1ndia, a medicinatradi~ional goza de grande impor~ 

tância no sistema de assistência sanitária; a integração desse 

tipo de medicina nos serviços de saúde pÚblica progride satisfa 

t~riamente, uma vez que faz parte do ensino em diversas insti~ 

tuiçÕes docentes de nível primaria, secundaria e superior e nos 

programas de treinamento de pessoal. Nesse processo de integr~ 

a medicina tradicional se acha institucionalizada a nivel -çao, 

nacional e estatal e sua utilização ja e encontrada na presta-

ção de serviços de saÚde nas zonas rurais e nos centros de fa 

bricação de medicamentos (73). 

Na Tailândia, HIEGEL (35) conta que os doentes mentais, 

de populaçÕes refugiadas em acampamentos, tiveram que ser aten 

didos por curandeiros, para não perturbarem os doentes interna

dos em hospitais; assim surgiu um programa de colaboração en 

tre os medicas e curandeiros tradicionais, porque os doentes 

atribuíam seus sofrimentos a uma origem sobrenatural. Os curan 

deiros, com seus conhecimentos, podiam beneficiar os enfermos 

no tratamento de suas afecçÕes mentais e fÍsicas, e evitar a de 

pendência dos medicamentos modernos, uma vez que os refugiados 

esperavam voltar ao 
~~ 

seu pa1s. 

Uma vez aceito o principio de cooperação entre os cu 

randeiros tradicionais e o Comitê Internacional da Cruz Verme 

lha, foram abertos centros de medicina tradicional nos acampa

mentos e os pacientes manifestaram claramente seu desejo de se 

rem tratados pelo guru. 

No inicio os curandeiros tradicionais desconfiavam e 

ficavam indecisos sobre sua participação no projeto, porque ti 

nham medo de críticas ao praticar sua medicina ã vista do medi-

co. 
Em Ghana, apÕs alguns estudos sobre os sistemas medi 

cos tradicional e cientifico, recomendou-se a integração das 

praticas tradicionais no sistema modenno para o setor de saÚde 

mental, incluindo a designação de funçÕes de atenção primaria de 

saúde às pessoas que praticavam a medicina tradicional. 

ADEMUGUWGUM, citado por OJANUGA (7l),diz que aceita e 

aconselha a incorpàração dos praticantes tradicionais ao siste 

ma moderno, para resolver de maneira eficaz os problemas de sau 

de. 
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DUNLOP, também citado por OJANUGA (71), informa que 

existem vantagens econÔmicas no sistema tradicional, baseando-se 

no fato de que ele já estâ em marcha, não sendo necessário in 

vestir fundos p~blicos para manti-lo no seu nível atual de fun 

cionamento. O ixito de polÍtica de integração depende em parte 

da disposição dos médicos e das pessoas que praticam a medicina 

tradicional em trabalhar juntos. 

OJANUGA (71), em suas pesqu1sas sobre os dois sistemas, 

realizou entrevistas com os medicas e os praticantes tradicio

nais e apresentou os seguintes resultados: 

- 50 medicas 

- mais da metade havia recebido tratamento tipo tra 

dicional na infância; 18 disseram que o tratamento 

foi muito bom, 12 bom e 4 mau; 

- 76% dos médicos não encaminham os pacientes aos 

praticantes tradicionais; 

a maioria se manifestou a favor do trabalho conju~ 

to e 88% indicaram que os práticos e os médicos de 

veriam formar equipes para colaborarem nas ativid~ 

des clÍnicas e de investigação e deveriam receber 

treinamento para legitimar sua situação em 

ços do Governo; 

servi 

- os praticantes seriam ~teis nas zonas rurais 100 0%. , , 

-50 praticantes tradicionais. 

- 79% manifestaram-se dispostos a trabalhar nos ser 

viços oficiais de sa~de; 

81% aceitariam receber treinamento antes; 
. -76% manifestaram-se a favor de receber 

medica; 

superv1sao 

55% informaram que nao mandariam pacientes a um 

medico; 

100% achavam que eram ~teis nas zonas urbanas. 

A utilização dos práticos tradicionais traz como van 

tagens sua. influência sobre as comunidades; eles farão com que 

as medidas de saÚde publica sejam mais facilmente aceitas e ha 

ja uma melhor identificação com os pacientes, pois compreendem· 

melhor seus problemas. O tratamento ê sempre acompanhado de ori 

entação,e ~6nãelhoa~'com as práticas preventivas executadas p~ 

der-se-â reduzir o n~mero de pessoas que recorrerão a serviços 

curativos. 
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Em relação a parteira tradicional, OWEN (75) afirma que 

i o meio mais seguro para m~lhorar a sa~de das mies e das cr1an 

ças em muitas zonas dos paÍses em desenvolvimento, porque ela é 

aceita pela população e existe em número suficiente para as neces 

sidades. ~ possÍvel melhorar sua formaçio, com uma relação favo 

râvel de custo-eficácia. 

Elas existem em toda parte do mundo incorporadas corno 

recurso humano importante para a atençio de partos normais, apos 

treinamento adequado (29). 

Um estudo recente indica os impressionantes progressos 

conseguidos na utilizaçio das parteiras tradicionais no esforço 

para ampliar a cobertura dos serviços de sa~de. Vem aumentando 

seu conhecimento, mediante inscriçio no registro de Conselhos e 

concessão de licenças; 82% dos paÍses do mundo tem agora progr~ 

mas de treinamento para parteiras tradicionais que atendem até 

80% dos partos e às vezes são a Única fonte acessível e aceitá 

vel de assistência ao parto, nas zonas rurais. 

Para se integrar os profissionais dos sistemas de medi 

cina indÍgena nos serviços de saúde dos paÍses, necessita-se sa 

ber melhor onde se encontram, como praticam esta medicina 

quem dispensam seus serviços. 

e a 

As pessoas que praticam a medicina tradicional represe~ 

tam um vasto e valioso recurso humano à margem·dos serviços de 

saÚde oficiais; ê pouco porem, o que se sabe acerca do alcance 
' 

de suas praticas ou dos métodos que utilizam. Para integrar os 

serviços medicas tradicionais nos planos estatais ou 

tem-se que saber como eles funcionam. 

regionais, 

A lndia e um pais que tem levado a cabo esta tarefa, so 

bre o funcionamento dos sistemas paralelos de pratica médica; o 

sistema moderno inclui alopatia, homeopatia e o tradicional, que 

presta 90% de assistência ã populaçio (84). 

Para que haja integração da medicina tradicional na as 

sistência primâria de saÚde, os peritos da O~S (73) julgam neces 

sarios: 

o reconhecimento e incorporaçao dos praticantes tradi 

cionais aos programas de desenvolvimento da comunida

de; 

- a formação complementar dos praticantes da rnedici~a 

tradicional, a fim de utilizar seus serviços na aten 

ção primaria de saúde; 

- o ensino da medicina tradicional ao pessoal 

onal de saÚde e aos alunos das universidades, 

profiss_i 

a -·rim 
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de promover o diálogo, a comunicação o bom entendi 

menta e a integração com os praticantes tradicionais; 

a educação popular, para extinguir a idéia de que o 

uso de remédios tradicionais equivale a utilizar a 

medicina de categoria inferior; 

a catalogação de todas as plantas medicinais da regi 

ão e difusão da informação obtida; 

a conservação das fÔrmülas e nomes tradicionais das 

prescriçoes, quando se adotar a medicina tradicional 

na assistência primária de saúde e prática das inve~ 

tigaçÕes necessárias sobre os sistemas tradicionais. 

Para facilitar a articulação do sistema tradicional com 

o institucional de saúde, é necessário dar continuidade as in 

vestigaçÕes que vêm sendo realizadas pela OMS, a fim de se iden 

tificar a dinâmica interna dos elementos do sistema tradicional 

quanto ao seu papel, organização e funcionamento e as interrel~ 

çÕes do sistema com outros aspectos da vida comunitária (30). 

Também será necessário reconhecer a existência do sis

tema comunitário tradicional e conhecer as suas características 

estruturais, sua qualidade e cobertura real, os fatores determi 

nantes, o funcionamento dos dois sistemas e a relação que há e~ 

tre os mesmos, a fim de facilitar a articulação entre eles(82). 

~ evidente a necessidade de encontrar modelos factr-

veis para prestaçao de serviços assistenciais na áreas rurais, 

sobretudo em comunidades com menos de 2.500 habitantes que se 

encontram sem serviços médicos adequados. 

Para alguns que estão interessados em promover a açao 

do médico em áreas rurais, a incorporação dos elementos tradici 

anais da comunidade e o treinamento de auxiliares, para funçÕes 

mais amplas constituem um recurso temporário, mas outros acredi 
A • • 

tam que eles tem um papel pos1t1vo a longo prazo nas zonas ru 

rais. Esta segunda colocação ê justificada pelo fato de que os 

médicos nunca se convenceram de trabalhar nas zonas rurais ou 

se convenceram nao se radicaram aí, portanto deixariam a comun1 

dade sem serviços de saÚde por algum tempo; além disto a presen , -
ça do médico na zona rural seria uma perda de recursos altamen-

te especializados, dado que a maioria das necessidades da medi 

cina rural poderia satisfazer-se igualmente por elementos da co 

munidade que são mais aceitáveis (39). 

Além disso•a integração dos diferentes tipos de elemen 

tos e a forma de vinculá-los ao sistema é de grande interesse e 

ê uma prioridade para a resolução dos problemas de saÚde rural. 
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Apesar das polÍticas desenvolvidas com o intuito de se 

acabar com a medicina tradicional no passado ou de valorizá-la 

no presente, ela continua e vai continuar a existir por si prÕ

pria, porque está enraizada na cultura do povo e não pode des~ 

parecer; alem do mais, não ê um sistema rÍgido e evolui em li 

nha com a sociedade (69). 

MANZANEDO (61) informa que ate o presente momento nao 

existe articulação do sistema tradicional de saúde com o siste 

ma institucional ou, quando muito, ela tem sido parcial 

porâdica. 

e es 

A pobreza de dados sobre o sistema informal ê conside 

rada por SOMARRIBA (100) uma falha que deve ser corrigida para 

possibilitar a integração deste no sistema mais amplo de saúde. 

Segundo ROSS (92), "a unidade comunitária pode ser uma 

comunidade de interesse ou associação de interesses e um dos as 

pectos importantes da organização da comunidade é a sua integra 

ção." Esta é definida como um processo no qual o exercÍcio de 

atitudes e práticas cooperativas e colaboradoras dão maior iden 

tificação com a comunidade; hâ interesse de participação nos ne 

gÕcios da comunidade, que compartilha valores e meios comuns p~ 

ra expressá-los. Isto implica um processo em evolução na comuni 

dade, que facilita o crescimento da consciência e a lealdade p~ 

ra com a comunidade maior, da qual o indivÍduo é parte; é o de 

senvolvimento de um senso de responsabilidade para com a condi 

çao e "Status" da mesma; hâ o aparecimento de atitudes que pe.E_ 

mitam a cooperação com as pessoas que são "diferentes", bem co 

mo o aumento dos valores comuns, de sÍmbolos e rituais existen

tes na comunidade como um todo. 

A integração da comunidade "é uma qualidade de vida co 

munitâria que se torna ação quando as pessoas lutam ombro a om 

bro em tarefas comuns, quando partilham conscientemente de pr~ 

jetos comuns e quando procuram objetivos comuns (92)". 

Considerando a integração dos dois sistemas, não e di 

fícil identificar as forças mais importantes, como estrutura so 

cial, padrÕes sacio-culturais, liderança, relacionamento com 

subgrupos, simbolos e rituais, apatia e predisposiçÕes 

duais, que dificultam esta integração (92). 

indivi 
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Das diferenças de organização e orientação das comuni

dades decorre a diferença de atitudes e de conduta.Nas comunida 

des com estruturas sociais diferentes, diferem os sistemas de 

valores, costumes, hábitos, crenças e grau de integração (92). 

A diferença dos elementos acima mencionados entre os 

profissionais integrantes de um sistema institucional de saúde 

e praticantes do sistema tradicional parece evidente. 

Os profissionais de saÚde provêm de uma estrutura so 

cial diferente daqueles que praticam a medicina tradicional,que 

são autóctones e compartilham os mesmos costumes, habitas e 

crenças da população que vive nas comunidades rurais ou perifé

ricas de centros urbanos maiores. 

Os profissionais, na sua maioria, originam-se de ou-

tras estruturas sociais e mesmo aquele que teve a mesma origem 

dos praticantes da medicina tradicional, ao passar por profissi 

onalização e institucionalização, adquire novos costumes, hâbi 

tos, crenças, o que lhe confere o seu "estilo de vida" que o 

distancia dos elementos do sistema informal de saÚde. 

O poder e a tomada de"decisÕes em relação ã saÚde sem 

pre estiveram nas mãos dos profissionais mêdicos, que resistem 

muitas vezes em promover a participação dos elementos não pr~ 

fissionais, por considerarem-na arriscada. Quando a participa-

ção ê autêntica, os pontos de vista dos elementos não profissi 

anais podem prevalecer sobre opiniÕes suas e a solução não pode 

ser imposta "de cima" por profissionais (91). 

Segundo ROSS (92), subgrupos e seu relacionamento -sao 

provavelmente os fatores que mais influenciam na integração co 

munitâria. Dentre estes fatores, três são mais importantes: um 

e interno do subgrupo e refere-se ã coesão; o outro relaciona

se com as atitudes e praticas daquele que promoveu a adaptação 

dos grupos e o terceiro ê um conjunto de fatores. 

O desenvolvimento dos valores do grupo e as aspiraçÕes 

sao compatíveis com os valores comuns existentes na comunidade 

( 9 3) • 

O conceito de saúde e o valor atribuído a ela muitas 

vezes são diferentes entre os profissionais de saÚde e os prati 

cantes do sistema informal. 

Os marginalizados da cidade e os habitantes das zonas 

rurats possuem po~co conhecimento da cultura cientifica moderna 

e têm noçÕes muito peculiares sobre a saÚde, que nem sempre con~ 

titui um valor prioritário, tal como a alimentação, o trabalho, 
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a renda estável, a segurança, 

e mesmo dispor de alguns bens. 

a moradia, a educação dos filhos 

Isto provoca desilusão nos pr~ 

fissionais para os quais a saÚde ê o bem mais apreciado de 

pode dispor uma pessoa. 
Os curandeiros tradícióãai~ citam como obstáculos 

que 

-a 

sua prática a falta de reconhecimento do Governo, a falta de 

fundos para manterem uma boa prática, insuficiente patrocÍnio 

por parte dos pacientes, o fato das pessoas não olharem os tra 

dicionais com bons olhos e constantes ameaças pelos agentes p~ 

liciais. 

É fácil ao sistema institucional de saÚde incorporar 

os praticantes da medicina tradicional ao serviço, na qualidade 

de sub-auxiliares, mas relacionar-se com eles dialogando, tro 

cando informaçÕes e trabalhando em comum é uma situação mais d~ 

f!cil de ser aceita pelos profissionais. Compartilhar responsa

bilidades e atribuiçÕes que ate agora têm sido privativas ê uma 

idéia que certamente sofrerá rejeição. 

Estes e outros fatores mencionados por ROSS (92) pod~ 

rão ser identificados na interação dos sistemas formais e infor 

mais de saÚde; portanto, ê uma condição imprescindÍvel o conhe 

cimento das características de cada sistema quando se pretende 

estimular esta integração, que facilitará a atuação dos profis

sionais. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. DESCRIÇÃO GERAL DA T~CNICA 

A metodologia de trabalho adotada compreendeu algumas 

etapas que julgamos importantes para a sua realização: 

- estudo e documentação do material bibliográfico sobre 

medicina tradicional comunitiria e suas priticas na 

ârea da saÚde; 

- levantamento das instituiç;es executoras de priticas 

tradicionais para soluç~es de problemas de saúde; 

- observaç~es dos fatos em algumas instituiç;es tradici 

anais comunitárias; 

- levantamento das instituiç~es oficiais de saÚde; 

- elaboração das variáveis de estudo; 

- cálculo da amostra; 

- elaboração do instrumento de pesquisa; 

- coleta de dados; 

- análise dos dados coletados e sistematização. 

4.2. ESTUDO E DOCUMENTACÃO DO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

visitas -as Para a execuçao desta etapa realizamos 

bliotecas da Faculdade de SaÚde PÚblica da USP, do Campus da 

bi 

Saú 

de da UFMG, ~s livrarias do Grupo da Fraternidade Irmã Sheila e 

da União Esp!rita Mineira, al~m de bancas de revistas e casas de 

amigos, para levantamento de todo o material bibliogrifico que 

abordasse o assunto. 

De posse do material bi6liogrifico, passamos a fazer a 

seleçio e documentaçio de todo aquele de interesse e relacionado 

com o tema escolhido. 

4 • 3 • L E '!A N'f._ M1 E N ~O DAS I N S T I TU I Ç i') E S EiS E C U T O R AS DE P RÃ T I C A S _ _I_B A D I C I

ONAIS PAR"\ __ ?.OLUÇÕES DE PROBLEMAS DE SAÜDE 

Ap;s a decis~o de que Belo Horizonte seria o nosso cam 

po de estudo, procuramos levantar as instituiç~es tradicionais 

atraves de 

- consulta a catilogos telef~nicos de Belo Horizonte; 

- consulta ~ Federaçio Umbandista Mineira, ~ Uniio Espi 

rita Mineira e a 1greJa de virias seitas existentes 

na cidade; 

- entrevistas com clientes nas salas de espera de 

mas unidades de saúde de Belo Horizonte e 

alg~ 
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- entrevistas com colegas de trabalhos, amigos e conhe 

ciclos que frequentavam instituiçÕes tradicionais na 

procura de cura para os seus problemas de saGde. 

4. 4. Q~:>__§.~VA_~~O DOS FATO_~_E~~LG~~AS INSTI:!__!J__~Ç~!~ __ !:_!3_~~!-~_I_Ot~~~~
C0'1U~ITÃRIAS 

de saúde executa Para tomar conhecimento das pr~ticas 

das pelas instituiçÕes da ~edicina tradicional comunitária fiz e 

mos 3 (tr~s) observaçÕes em cada u~a das instituiçÕes selecion~ 

das, objetivando uma orientaçio geral do trabalho e reunir o 

maior nGmero possivel de fatos atrav~s de sindicincias ripidas e 

superficiais que oferecessem subsidias para a elaboraçio das va 

riâveis de estudo. 

Nesta fase nrocuramos entrar em contato com os 

tes das instituiçÕes da medicina tradicional comunitária 

dirige~~ 

os 

responsáveis pelos vários setores onde ir1amos realizar a coleta 

de dados, quando tivemos O?Ortunidade, também, de relatar os 

objetivos do nosso trabalho e a colaboraçio que gostar!amos de 

obter para evitar qualquer mal-entendido e transtornos 

o desenvolvimento das atividades. 

durante 

Para executar esta tarefa tivemos, em algumas institui 

çÕes tradicionais cornunitirias, dificuldades para localizar o 

responsável e para conseguir permissão a fim de realizar a pes 

uma vez ~ue o fanatismo rcli~ioso nio permite 2inda as 

oessoas fazer seraraç~o ertre os as 11ectos religiosos,filos~ficos 

e cientlficos; hi uma oreocupaçio constante em resguardar a rel~ 

giio de ataques externos, e de intrusos que possam critici-la; 

as tentativas feitas para se conseguir permissio em algumas de 

las duraram no minimo 4 (quatro) meses e ainda assim com certas 

reservas e restriçÕes; na Tgreía Pentecostal "Deus é Amor" nao 

nos foi dada a chance de entrevistar o presb!tero responsivelu e~ 

duas instituiçÕes espiritas, apesar da permissão obtida, alguns 

transtornos ocorreram em consequ~ncia de interpretaçÕes err~neas 

por parte do pessoal auxiliar subalterno, que algumas vezes eram 

substituidos e nio eram orientados em relaçio ao nosso trabalho; 

em outras instituiçÕes não nos foi permitido realizar a pesquisa 

para não expor os pacientes ou por medo de armadilhas jornalist! 

cas c policiais. 

4.5. LEVANTAMENTO DAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS DE SAÜDE 

Para termos em maos a relação das instituiç;es oficiais 

de saÚde existentes em Belo Horizonte realizamos levantamento: 

- na Associação Mineira de Hospitais; 

- no Centro Metropolitano 

tado da SaÚde; 

de SaÚde da Secretaria de Es 
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- na Secretaria ~unici~al de Sa~de; 

- no Instituo Nacional de Assist~ncia M~dica e Previd~n 

::i a S o c i a 1 ( Dl A MP S) e 

- em catilogos telef3nicos 

4.6. ELABORAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE f.STUDO 

Ap~s a realizaçio desta etapa ~ que tivemos ma1s seg~ 

rança para estabelecer as linhas ~erais de estudos. 

~ealizamos a definiçio das vari~vcis de estudo contidas 

nos objetivos e a elaboraçio dos indicadores inerentes a cada va 

riâve 1, coTTio se segue: 

4.6.1. PROBLEMA DE SAÚDE 

Considerou-se como problema de sa~de o dano fundamental 

que provocou o desequil!brio na saGde do individuo que o 

levou a procurar c utilizar os recursos disponiveis e aces 

s!veis para solucioná-lo. 

4.6.1.2. CLASSIFICAÇÃO 

4.6.1.2.1. DOENÇA DO SISTE~A C~RDIO-VASCULAR 

- Anemia 

- Coração grande 

- Derrame cerebral 

- Enfarte 

- T<'lebite 

- Pressão alta 

- Pressão baixa 

- Reumatismo cardÍaco 

- Trombose 

- Varize dos membros inferiores 

- Outros 

4.6.2.2. DOE~ÇA DO SISTEMA ESQUELÉTICO 

- Dor nas pernas 

- Deformidade nas maos 
-· - Deformidade nos pes 

- Dor na coluna 

Paralisia dos membros superiores 

- Paralisia dos membros inferiores 

- Osteomielite 

- Reumatismo nas articulaç~es 

- Outros 



4.6.1.2.3. DOE~:çA DO SISTEMA CASTRO-INTESTINAL 

- Constipação 

- câncer 

- Desidratação 

- Diarréia 

- Empacho (indigestão) 

- HemorrÓida 

- Hérnia 

- Úlcera de estomago 

- Ventre caÍdo 

- Verminose 

- Outros 

4.6.1.2.4. DOENÇA DO SISTEMA GENITO-URINÃRIO 

- Aborto 

- câncer 

-·Esterilidade 

- Hemorragia 

- Inflamação da prÓstata 

- Inchaço (edema) 

- Mioma uterino 

- Nefrite 

- Urina solta 

- Venérea 

- Outros 

4.6.1.2.5. DOENÇA DO SISTEMA GLANDULAR 

- câncer do figado 

- câncer do pancreas 

- Diabete 

- Excesso de pelos 

- Hepatite 

- Ictericia 

- Obesidade 

- Tumor de parôtida 

- Outros 
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4.6.1.2.6. DOENÇA DO SISTEMA NERVOSO 

- Ataque dos nervos 

- Desmaio 

- Disritmia 

- Dor de cabeça 

- Enxaqueca 

- Histerismo 

- Trombose cerebral 

- Tumor do cérebro 

- Tremores 

- Outros 

4.6.1.2.7. DOENÇA DOS 6RGÃOS DOS SENTIDOS 

- Catarata 

- câncer 

- Cegueira 

- Diminuição da audição 

Diminuição da visão 

- Dordolho (conjuntivite) 

- Mudez 

- Perturbação do tato 

- Sinusite 

- Surdez 

- Outros 

4.6.1.2.8. DOENÇA DO SISTEMA RESPIRATÔRIO 

- Asma 

- Bronquite 

- câncer da laringe 

- câncer do estômago 

- Enfizema 

- Falta de ar 

- Pneumonia 

- Tuberculose 

- Outros 

4.6.1.2.9. DOENÇA DO SISTEMA TEGUMENTAR 

- Alergia 

- Dermatite 

- Ferida 

- Intoxicação 

- Lepra 

- Sarna 

Olcera varicosa 

- Outros 
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4.6.1.2.10.DOEN~~ PSICOLÔGICA 

- Depressão 

- Espanto 

- Feitiço 

- Loucura 

- Magia negra 

- Mau-olhado 

- Neurose 

- ParanÕia 

-Perturbação mental 

- Obsessão 

- Outros 

4.6.2. PRÃTICA DE SAÚDE DO SISTEMA TRADICIONAL COMUNITÁRIO 

4.6.2.1. DEFINIÇÃO 

92 

Concebeu-se como prática de saÚde tradicional comuni 

târia as atividades colocadas à disposição da popul~ 

ção para solucionar o problema de saÚde. 

4.6.2.2. CLASSIFICAÇÃO 

- Acupuntura 

- Ãgua fluida 

- Banhos de imersão 

- Benção e benzedura (de roupas,objetos,pessoas) 

- Exorcismo ritualÍstico (despachos, danças,defumaçÕes) 

- Homeopatia 

- InfusÕes (chás,garrafadas,ervas) 

- Imposição das mãos 

- OraçÕes e meditaçÕes 

- Passes 

- Produtos farmacêuticos 

- Outros 

4.6.3. IDADE 

4.6.3.l.DEFINIÇÃO 

Idade cronolÓgica 

4.6.3.2.CLASSIFICAÇÃO 

o 12 
; 

anos 

12 20 anos 

20 40 anos 

40 anos e ma1s 
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Para esta classificação obedeceu-se ao conceito matemático 

na representação dos intervalos da classe de acordo com 

o estabelecido pelas Normas de Apresentação Tabular da 

Fundação Instituto Brasilàtro de Geografia e Estatística 

de 1979. 

4. 6. 4. SEXO 

Foram utilizados os indivÍduos de ambos os sexos: 

masculino e feminino. 

4.6.5. RENDA FAMILIAR 

4.6.5.1. DEFINIÇÃO 

Considerou-se como renda familiar a soma de toda remune 

ração recebida pelos membros da famÍlia, em troca de 

serviço prestado durante o mês. 

4.6.5.2. CLASSIFICAÇÃO: 

O 3 salários mínimos 

3 

10 

20 e ma1s 

10 salários mÍnimos 

20 salários mínimos 

salários mÍnimos 

Esta classificação foi orientada pelos critérios estabe 

lecidos pela Lei n9 7238 de 29/10/1984, art. 29 que reg~ 

lamenta os salários no Brasil para o indivÍduo. 

4.6.6. INSTRUÇÃO 

4.6.6.1. DEFINIÇÃO 

Conjunto de conhecimentos adquiridos pelo individuo du 

rante os anos vividos. 

4.6.6.2. CLASSIFICAÇÃO 

- Analfabeto 

- Educação primária 

- Educação secundária 

- Educação superior 

A educação primária engloba os indivÍduos alfabetizados 

em cursos especÍficos e os de formação primária; a educa 

ção secundária envolve os indivÍduos com o curso ginasial 

e os de segundo grau. 

4.6.7. RECURSOS HUMANOS 

4.6.7.1. DEFINIÇÃO 

são os meio~ utilizados para a execução das práticas de 

saúde tradicionais usadas na solução dos problemas de 

saÚde. 



94 

4.6.7.2. CLASSIFICAÇÃO: 

- Curandeiro 

- Medium 

- Pai de Santo 

- Parteira Leiga 

4.7. CÃLCULO DA AMOSTRA 

Apôs a elaboração das variáveis, partimos para o cálc~ 

lo da amostra:estabelecemos uma amostra de 400 (quatrocentos) 

elementos, constituÍda pelos frequentadores de grupos organiz~ 

dos que oferecem práticas tradicionais de saúde. Esta amostra de 

400 (quatrocentos) elementos foi estratificada em parcelas pr~ 

porcionais aos atendimentos mensais dos grupos Kardecistas, U~ 

bandistas e Pentecostalistas àqueles que os procuravam pela pri:_ 

me~ra vez para solucionar os seus problemas de saÚde. 

Os estratos populacionais ficaram assim constituídos: 

- GRUPO KARDECISTA: neste grupo 3 (três) instituiçÕes 

foram utilizadas: 

19 União Espírita Mineira 7 com um atendimento mensal 

de 1283 (hum mil, duzentos e oitenta e três) pe~ 

soas; 

29 Grupo da Fraternidade Irmã Sheila,com 960 (novecen 

tos e sessenta) atendimentos mensais; 

39 Hospital EspÍrita André Luiz, com 60 (sessenta)ateE_ 

dimentos mensais; 

- GRUPO UMBANDIST~ com 200 (duzentos) atendimentos men 

sais 

- GRUPO PENTECOSTALIST~ com 400 (quatrocentos) atendi 

mentos mensais. 

Tivemos nas instituiç~es selecionadas 2903 (dois mil no 

vecentos e três) atendimentos de pessoas que lã compareceram p~ 

la primeira vez à procura de cura para suas doenças. 

Realizando o cálculo a amostra ficou assim constitu1da: • 
- UNIÃO ESPÍRITA MINEIRA 177 elementos 

- GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃ SHEILA 132 elementos 

- HOSPITAL ESPÍRITA ANDR~ LUIZ 8 elementos 

- CENTRO ESPÍRITA SÃO SEBASTIÃO 28 elementos 

- IGREJA PENTECOSTALISTA"DEUS ~ AMOR" 55 elementos 
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Uma outra amostra foi selecionada objetivando estudar a 

incorporação dos recursos humanos tradicionais pelas instituiçÕes 

oficiais de saÚde. Essa amostra de 100 (cem) Órgãos de saÚde, es 

tratificada em parcelas proporcionais ao número de redes fÍsicas, 

extraiu-se das seguintes instituiçÕes: 

- Secretaria Municipal de SaÚde 32 

- Centro Metropolitano da Secretaria de Estado 

da SaÚde 47 

- INAMPS 11 

- Fundo Cristão para a Criança 6 

- Legião Brasileira de âssistência 6 

- Hospitais Gerais 31 

- Hospitais Especializados 58 

- PoliclÍnicas 43 

TOTAL......... 234 

A amostra estratificada ficou assim constituida: 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14 unidades 

- CENTRO METROPOLITANO 20 unidades 

- INAHPS 5 unidades 

- FUNDO CRISTÃO PARA A CRIANÇA 3 unidades 

- LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSIST~NCIA 3 unidades 

- HOSPITAIS GERAIS 13 hospitais 

- HOSPITAIS ESPECIALIZADOS 24 hospitais 

- POLICLÍNICAS 18 policllnicas 

4.8. ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO 

Para a coleta de dados foram elaborados dois instrumen 

tos: um formulário destinado ã coleta de dados, nas salas de es 

pera das instituiçÕes tradicionais comunitárias, das pessoas que 

ali estavam pela primeira vez em busca de cura para seus ma 1 e s, 

relativos a idade, sexo, renda familiar, instrução, problema de 

saÚde e tratamento (anexo 1) e um segundo formulário para leva~ 

tar, junto às unidades de saÚde pÚblica e privada, dados relat~ 

vos ã utilização dos praticantes tradicionais no desenvolvimento 

dos programas de saÚde (anexo 2). 
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4.9. COLETA DE DADOS 

Inicialmente procuramos oficializar as instituiçÕes 

tradicionais comunitárias, selecionadas para realizar as entre 

vistas, o nosso pedido (anexo 3) para fazer a coleta de dados en 

tre as pessoas que frequentavam n referida instituiçio pela pr! 

meira vez. 

A partir desta oficialização, começamos a comparecer aos 

locais de trabalho para, através da entrevista, coletar os dados 

constantes do formulário 1, tendo sempre a preocupação de colo 

car, para cada uma das pessoas entrevistadas, o porquê da nossa 

presença naquele local; somente no grupo da Fraternidade Irmã 

Sheila a coordenadora dos trabalhos colocou para o pÚblico o po~ 

quê da nossa presença e solicitou a colaboração de todos no for 

necimento de dados. 

~ interessante salientar aqui que, antes da coleta de 

dados, tivemos a oportunidade de assistir a 3(três) cultos ou 

reuniÕes publicas para entender melhor a situação e durante a co 

leta de dados acompanhamos todas as reuniÕes executadas pelos 

grupos organizados para facilitar o nosso trabalho. 

O nosso comportamento no preenchimento do formulário foi 

diferente em cada um dos grupos organizados para estudo: 

- na União Esnlrita Mineira os dados foram coletados is 

quintas-feiras pela manhã, no horário de 8 ãs 10 horas, 

durante os meses de março e abril, ap~s a consulta,no 

momento da entrega da receita e 

tendo uma solução homeopática; 

de nm recipiente con 

no Hospital Espirita Andr~ Luiz utilizamos as quintas 

feiras, no horário das 13 is 17 horas, durante o mês 

de abril, para entrevistar o cliente, ap~s a saida do 

consultÓrio; 

no Grupo da Fraternidade Irmã Sheila os dados foram 

eoletados is quintas e terças-feiras, no horário das 

18 horas e 30 minutos is 22 horas e 30 minutos, duran 

te os meses de março e abril e em duas etapas: na pri 

me~ra, quando o individuo chegava i recepção para pre 

enchimento da ficha de identificação, coletávamos os 

dados referentes a idade, sexo, renda familiar e Lns 

trução e o problema de sa~de sentido; e em uma 

da etapa, quando da distribuição das receitas, 

vamos o tratamento prescrito· 

seguE_ 

copiá 
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- no Grupo Umbandista os dados foram coletados 
~ 

as sex 

tas-feiras no horirio das 20 as 24 horas ap~s o trata 

menta recebido ou indicado, não sendo fornecida a re 

ceita; 

- no Grupo Pentecostalista as entrevistas foram feitas 

às sextas-feiras das 18 às 19 horas, antes do 

para realização dos tratamentos. 

culto, 

Para a coleta de dados nas Unidades de Saúde, tivemos 

que solicitar autorização (anexo 4) das autoridades competentes 

para preenchimento do formulirio (anexo 2); em seguida nos dirigi 

mos a cada uma das unidades, objetivando entrevistar os profissi~ 

nais que executavam atividades de saÚde junto às comunidades, com 

vista ao aproveitamento dos profissionais tradicionais. 

4.10. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS E SISTEMATIZAÇÃO 

ApÓs o termino da coleta de dados, passamos para a ap~ 

ração dos mesmos em cada uma das instituiçÕes pesquisadas, e em 

seguida para a tabulação e finalmente a sistematização do traba 

lho. 
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S. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. DESCRIÇÃO DA COMUNIDADE PESQUISADA 

nas 

O munic!pio de Belo Horizonte, capital do Estado de ~i 

Gerais, possui uma ~rea de 33Skm 2 , com uma populaçio residen 

te de 1.780.855 habitantes de acordo com o Censo de 1980 e tem 

como atividades econômicas a industria de transformação: metalÚr 

g~ca, têxtil, mobiliário, vestuário, calçados, produtos aliment! 

cios, bebidas e fumo. 

Conta com 1796 estabelecimentos industriais, 7181 comer 

ciais, 244 rurais, 240 postos de gasolina, 360 drogarias, 109 ho 

teis e 93.979 estabelecimentos bancários; alem de excelentes 

meios de comunicaçÕes e transportes, possui um adequado sistema 

de tratamento de água e esgoto, um grande nÚmero de predios re 

sidenciais e comerciais e um sistema de ensino primário, secundá 

rio e suuerior considerado como um dos melhores do Brasil. 

A prestação de serviços de saÚde a nÍvel de cuidados 

primários ê executada basicamen~e no municÍpio pela Secretaria 

Municipal de SaÚde e pelo Centro Metropolitano de SaÚde da Secre 

taria de Estado da SaÚde. 

TABELA - 1 

DISTRIBUIÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÜDE DA SECRETARIA MUNICIPAL 

E CENTRO METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE, 1984 

REDE FÍSICA Unidades ! ConsultÓrios ConsultÓrios 

Sanitárias Médicos OdontolÓgicos 
--·-

Secretaria Muni c i -
p al de SaÚde 47 80 110 

Centro Metropol:!:_ 

tano 32 107 139 

TOTAL ..•....... 79 187 249 

. 

FONTE: SMSA E CMS/SES 
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Esta rede ambulatorial, levando em consideração a sua 

mâ distribuição, não permite o acesso e o atendimento 

rios à população, porque as unidades se concentram mais 

menos carentes, ficando as mais carentes parcialmente 

bertas. 

Alem desses recursos, o municÍpio conta com: 

TABELA - 2 

necessa 
~ 

em areas 

desco 

OUTROS RECURSOS DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - 1984 

DEPEND~~CIA Pos Poli Hos11ital Hospital Es TOTAL - -- -
ADMINISTRATIVA tos clÍnica Geral pecializado 

Beneficente - 9 ') 3 14 .:.. 

Lucrativa - 25 13 39 77 

Autarquia Fede 
--

ral 9 2 2 3 16 

Autarquia Esta -
dual - 1 1 - 2 

FilantrÓpica 2 1 7 4 14 

Sindicato - 3 - - 3 

Fundação - 2 6 9 17 

TOTAL ....... 11 43 31 58 143 
i i 

FONTE: PLAMBEL 

O INAMPS tem uma grande participação na assistência de 

saGde no municÍpio de Belo Horizonte, atraves de seus serviços 

prÓprios contratados ou conveniados assim distribuÍdos: 11 po~ 

tos de assistência mêdica com um total de 250 consultÓrios mêdi 
~ 

cos; 24 consultÓrios odontolÓgicos e 3 hospitais e um total de 

195 leitos operados por 155 médicos, e ainda 3 clinicas de ser 

viços complementares e um laboratório central; mantêm contratos 

com 31 consultÓrios odontolÓgicos, 22 laboratórios de patologia 

clÍnica, 24 clÍnicas de serviços complementares e 198 médicos. 



Para o atendimento hospitalar mantêm contrato com 

hospitais, num total de 7.802 leitos manipulados por 3.097 

dicas. 

100 

7 7 
-me 

Em termos de convenios, o INAMPS tem 204, sendo 44 com 

empresas, 23 com sindicatos, 3 com universidades e 31 com ~rg~os 

governamentais. 

A distribuiç~o desses recursos ê feita de forma aleat~ 

ria, n~o existindo ainda um sistema de referincia que garanta 

ã populaç~o o acesso aos niveis mais complexos de assistência. 



TABELA - 3 

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES POR CLASSIFICAÇÃO NAS ÃREAS DE SAÚDE - BELO HORIZONTE - 1983 

ÃREAS DE SAÚDE NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO 

I 

Unidades Centro de Posto Atend. SA':-1/ Hospital Hospital 

(CONTINUA) Sanitárias SaÚde PoliclÍnica succ Geral Especializado 
----------

Centro 1 6 29 2 15 24 

Barroca 2 3 1 - 2 3 

Padre Eustáquio - - 2 2 2 3 

Lagoinha 2 1 2 - 1 1 

Cachoeirinha 2 I 1 - - 1 1 

Cristiano Machado/ I 
Cidade Nova I 4 2 - - 1 1 

Sagrada FamÍlia 3 2 1 1 1 4 

! Pompeia-Santa Cruz 1 3 1 1 2 5 

Serra 4 - 2 - 2 5 

Gutierrez-Grajaú 3 - 3 - 1 I 2 

Betânia - 1 1 - - 2 

Dom Cabral I 4 - I 1 I - 1 1 
I 

' 

T o 

Absoluto 

77 

11 

9 

7 

5 

8 

12 

13 

13 

9 

4 

7 

T A L 

Relativo 

34,2 

5, o-
4,0 

3 '1 

2, 2 

3,6 

5, 3 

- 5, 8 

1-' 

o 
1-' 

5,8 

4,0 

1,8 

3' 1 



. 

ÃREAS DE SAÜDE NÜMERO DE UNIDADES DE 

Unidades Centro de 'Posto Atend. 

(CONCLUSÃO) Sanitárias SaÚde Policlínica 

Pindoram-Ipanema 3 2 -

Serrano 1 - -

Pampulha 2 1 -
Tupi 2 2 -

são Paulo 1 1 -
Barreiro 4 3 1 

Leblon 2 - -

Santa MÔnica 1 - 1 

Flor amar 2 2 -

Durval de Barros - 1 -

Venda Nova 1 3 3 

TOTAL •.......•. 45 32 50 

. 

FONTE: SMSA, PLAMBEL, CMS E INAMPS 

SAÜDE POR CLASSIFICAÇÃO 

SAM/ Hospital Hospital . 
sue c Geral Especializado 

- 1 1 

- - -

- 1 1 

- - -
- 1 -
- 1 3 

- - -
- - -
- 1 -
- - -

- - 2 

6 34 58 

~-

T o 

Absoluto 

6 

1 

5 

4 

3 

12 

2 

2 

5 

1 

9 

225 

T A L 

Relativo 

2, 7 

0,4 

2,2 

1,8 

1, 3 

5,3 

0,9 

0,9 

2, 2 

0,4 

4,0 

100,0 

~ 

o 
N 
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Observamos atraves da tabela 3 que a irea central do mu 

niclpio ~ contemplada com um grande nGmero de unidades: 33,0%, ou 

seja, 77 ~rgios de sa~de, tanto no que se refere aos cuidados prL 

mirios quanto aos mais especializados. 

A oferta de cuidados primirios, no entanto, ~ subutili 

zada devido ao perfil da ponulação do centro da cidade, composta 

em sua grande maioria pela classe m~dia e alta, que demanda em 

maLor proporçao os serviços da rede nrlvada, e a população demanda 

tiria de cuidados prim~rios, 1ue utiliza a rede p~blica, concentra 

da em bairros perif~ricos fica narcialmente privada deste tipo de 

assistência. 

A localizaçio das unidades de saGde tamb~m ~ feita de 

uma forma aleat~ria sem nenhum crit~rio de hierarquização, visto 

que os mesmos possuem diversas dependências administrativas e for 

mas diferenciadas de atendimento i populaç;o. 

As causas de ~bitos estão situadas entre as doenças re 

dut!veis pelo saneamento h~sico, pelas imunizaç~es e por programas 

especiais, como ~ o caso da sifilis, raiva, hanseniase, indicando 

que importante parcela da população ainda não foi beneficiada p~ 

las melhorias urbanasou suas condiçÕes gerais de vida persistem 

extremamente precárias, reduzindo o impacto do saneamento 

em suas condiçÕes de saÚde. 

TABELA - 4 

básico 

COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL EM ALGUNS PA!SES E EM ALGUMAS 

CAPITAIS BRASILEIRAS EM 1973(POR MIL NASCIDOS VIVOS) 

PA1SES/CAPITAIS BRASILEIRAS 

Sue c ia 

Estados Unidos 

União Soviética 

Uruguai 

México 

Porto Alegre 

São Paulo 

Belo Horizonte 

Recife 

FONTE: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL 

Coeficientes 

9 , 9 

1 7 ' 6 

26,4 

4 ô, 6 

5 1 ' 9 

54,8 

8 9, l 

124,8 

229,9 

SECRETARIA DE SAÜDE DO ESTADO DE SÃO PAULO 



15 'o 

5 

4 

3 

o 

Mortalidade 
por 

1000 Hab. 
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GRÁFICO N9 1 

MORTALIDADE GERAL EM BELO HORIZONTE 

1950-1955-1960-1965-1970-1975-1980-1982 

~~------~------~------~------~--------~------~~ 
50 55 60 115 70 75 8 o 81 í 

FONTE: SEI/SEPLAN - ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE MINAS GERAIS - 1982 



TABELA - 5 

MORTALIDADE INFANTIL - POR MIL NASCIDOS VIVOS 

BELO HORIZOt-;TE 

PERÍODO: 1960 - 1963 - 1970 - 1980 

ANO MORTALIDADE INFANTIL 

1960 74,22 

1965 92,2 7 

1970 112,81 

1971 102,01 

1972 115,03 

1973 124,80 

1974 98,24 

1975 128,21 

1976 95,33 

1977 96,59 

1978 91,06 

1979 87,3!~ 

1980 77, 18 

FOSTE: ANUÃRIO ESTAT!STICO DE MINAS GERAIS,SEI/SEPLAN 

19 81 . 
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Os coeficientes de mortalidade infantil e geral foram de 

77,18 por mil nascidos vivos e 10,7 por mil habitantes res 

pectivamente, em 1980, considerados ainda elevados, e compr~ 

vados em alguns países e cidades brasileiras. 
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Em relaçio aos recursos humanos encontramos a seguinte 

situação: 

TABELA - 6 

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS PELAS UNIDADES DE SAÜDE 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE - 1984 

Dependência Medico Dentis' Bioqu~ -
Administrati ta mlCO -
v a 

·-

Municipal 178 55 18 

Estadual 141 206 14 

TOTAL ... 319 261 32 

. 

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CENTRO METROPOLITANO/SES 

Enfer A. So Aux. Ou - - -
meiro cial Saú tros -

de 

54 61 297 18 7 

37 6 184 76 

91 67 481 26 3 

To -
tal 

850 

664 

151' 

Por esta tabela observamos que a composição de recursos 

humanos não é adequada para o atendimento dos cuidados primários 

além disso, observamos um número maior de recursos especializ~ 

dos em detrimento do pessoal auxiliar. 

De um modo geral a situação de saÚde/doença da popul~ 

ção belorizontina é um espelho das desigualdades sociais.~ econ~ 

micas de nossa sociedade, em que a maioria recebe salários bai 

xos, mora em casas e barracÕes situados em favelas ou em perife 

ria, e barracÕes quase tão precários quanto as favelas, onde 

grande parcela da população está sempre doente e possu1 o maior 

número de inválidos por motivo de saÚde. 

5.2. ASSISTÊNCIA TRADICIONAL COMUNITÁRIA EM BELO HORIZONTE 

Sabemos que o fenÔmeno das romarias a curandeiros fama 

sos e a milagreiros é tão velho quanto a história da humanidade 

e praticado em todo o mundo. No Rrasil este fenÔmeno completa 
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as curas espirituais quase cotidianas, em centros kardecistas, 

umbandistas e de candombl~, bem como em igrejas pentecostalistas, 

católicas, messiânicas, do evangelho quadran~ular, missionárias 

do renino de Deus e outros grupos organizados que d~o atendimen 

to ã populaç~o em busca desses recursos. 

Este ê um dos aspectos da medicina popular que ocorre 

tambêm em Belo Horizonte e as mobilizaçÕes populares em busca 

de saÚde não se resumem ao curandeirismo;em menor grau elas es 

t~o ocorrendo nas classes media c alta, que depositam suas esp~ 

ranças de cura nas chamadas 11 medicinas alternativas 11 ou "práticas 

alternativas", 

Frequentemente n~s ouvimos testemunho de pessoas que di 

zem: "n~o preciso mais de m~dico, descobri um japonês que faz 

acupuntura muito bem e jâ me curou de reumatismo". "As consultas 

com homeopatas são mais prolongadas, e eles examinam todo o cor 

po da gente; explicam com detalhe o tratamento, que por sua vez 

nao e tÕxico e os rem~dios s~o baratos". 

A acupuntura, apesar de já existir como curso em esco 

las de medicina, chega i maioria de seus clientes como uma arte 

paralela ã medicina. Outras práticas alternativas estão surgi~ 

do em número desordenado, tais como tratamentos naturais por 

meio de dietas adequadas, pela agua e pelos banhos, as radieste 

sias, a auto-sugestao, a sugestao induzida, o banho de sol, o 

uso das cores e do contato com os metais, que estao concorrendo 

com os m~dicos, e cativando multidÕes decepcionadas com o INAMPS, 

com os hospitais e com os consultÓrios especializados. 

Durante as entrevistas para coleta de dados alguns tes 

temunhos foram feitos, tais como: 

"O povo está buscando as "práticas alternativas~' por 

n~o confiar nos médicos e na medicina oficial, que 

nao estao satisfazendo as suas necessidades". 
11 d ~ . - A oença e e fo~ sempre um sofrimento e e um mal que 

vem do demÔnio ou um anúncio de Deus aos povos. O pe~ 

sarnento mágico orienta a medicina popular com ,. seus 

conselhos, ervas, benzeduras, rituais e simpatias;e~ 

t~o a medicina popular ~ baseada na f~, realçando os 

efeitos dos rem~dios através dos rituais onde as rai 

zes e ervas para chás e banhos produzem efeito qua~. 

do a sua posiç~o esta relacionada ao sol, 

çÕes do ano, ãs fases lunares etc." 

-as esta 

"A doença ê mais procurada na alma e a prática alter 

nativa n~o se define pela sua localização geográfica 
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ou pela sua escola técnica; alem disso, nestas ditas 

práticas, o paciente se manifesta, tem voz". 

Constatamos que os sistemas tradicionais de açao para 

a saúde estão ai em todo o seu esplendor e seus profissionais 

veem-se amplamente requisitados em uma considerável demanda de 

serviços. Eles sao procurados pelo que chamamos "ato de fê", is 

to e, na convicçao de que seus conhecimentos e práticas oferecem 

alternativas para o retorno ã "não doença". 

Estes sistemas tradicionais em Belo Horizonte estao se 

multiplicando ã medida que aumentam as necessidades da população 

que busca equilÍbrio emocional e solução para os seus problemas, 

principalmente nas áreas espiritual e social. 

No momento essa cidade conta com: lOS(cento e oito)cen 

tros espÍritas da linha kardecista, 16 (dezesseis) centros de 

umbandas e candomblés, 30 (trinta) igrejas católicas, 4 (quatro) 

ortodoxas, 6 (seis) presbiterianas, 13 (treze) metodistas, 17(de 

zessete) batistas e 6 (seis) missionárias "reino dos ceus",alem 

de outros recursos clandestinos e consultórios entregues ã mãe

de-santo, pai-de-santo, espiritualistas, benzedeiras, curandei 

ros, gurus e outros elementos da área naturalista. 

Levando em consideração que as atividades executadas 

por estes srupos são mais ou menos coincidentes, algumas vezes 

mudando apenas de nome, selecionamos para estudo as instituiç~es 

tradicionais comunitárias de maior demanda da população. 

5.2.1. UNIÃO ESPÍRITA MINEIRA 

5.2.1.1. HISTÓRICO 

Fundada em 24 de junho de 1908, foi considerada entida 

de de utilidade pÚblica pela Lei Municipal N9 183 de 26 de janei 

ro de 1951, pelo Decreto Estadual 13523 de 11 de março de 1971 

e pelo Decreto Federal 86431 de 2 de outubro de 1981. 

A União EspÍrita Mineira mantem reuniÕes pÚblicas diá 

rias de segunda a domin8o, para crianças, jovens e adultos,qua~ 

do são realizadas a leitura de textos evang~licos, a prática de 

fluidificação da água e a aplicação do passe. Xs terças e qui~ 

tas-feiras pela manhã as pessoas procuram o Centro para ter aces 

so ao receituário, que lhe dâ também o direito de receber reme· 

dios homeopatas distribuÍdos pela farmácia que funciona de seguE. 

da a sexta-feira, diariamente, pela manhã. 

Alêm dessas atividades a União EspÍrtia Mineira desen 

volve uma ampla assistência social e espiritual para atender às 
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necessidades das pessoas que procuram, confer~ncias p~blicas aos 

sibados e atendimento individualizado iqueles com problemas espi 

rituais e de obsessÕes encaminhados pelos vários setores de sua 

estrutura administrativa, bem como cursos de evangelização,dese~ 

volvimento de mediunictade e outros que se fazem necessários para 

preparar melhor os elementos integrantes da religião. 

5.2.1.2. DADOS COLETADOS 

Os dados coletados na União EspÍrita Mineira apresentaram a se 

guinte situação: 

TABELA - 7 

" 
FRE'!UENTADORES DA UNIÃO ESP!RITA MINEIRA, SEGUNDO O GRUPO 

ETÁRIO, E~ BUSCA DE TRATAMENTO BELO HORIZONTE MARÇO_~_~BR_~ ,. 
1985 

GRUPO ETÁRIO NÚmero % 

(ANOS) 
-------

o t----- 12 15 8,5 

12 1----- 20 16 9, o 
20 1---- 40 51 28,8 

40 e ma~s 95 53 , 7 

TOTAL ......... . 177 100,0 

FONTE: UNIÃO ESPtRITA ~INETRA 

Os dados registrados na t~bela acima nos mostram que a 

população que buscou a União Espirita Mineira para tratamento de 

saÚde situou-se em maior nÚmero no grupo etário de 40 anos e ma~s 

com 95 pessoas do total de 177, representando 53,7%, ficando em 

segundo lu~ar a faixa de 20 anos inclusive a 40 anos exclusive, 
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com 51 individuas, ou seja, 28,8%; em terceiro ficou o grupo de 

12 anos inclusive a 20 anos exclusive, com 16, ou seja, 9,0% e 

em quarto grupo de O a 12 anos exclusive, com 15, ou seja, 8,5%. 

TABELA - 8 

" 
FREQUENTADORES DA UNIÃO ESPiRITA MINEIRA, SEGUNDO O SE~Q_L_ EM 

BUSCA DE TRATAMENTO, BELO HORIZONTE, MARCO E ABRIL, ---=------· 
1985 

SEXO NÚmero % 

-----·------------------+-------------------jf---·------·-

Feminino ] 2 5 7 o' 6 

Masculino 52 29 '4 

TOTAL ......... . 177 100,0 

FONTE: UNIÃO ESPIRITA MINEIRA 

Com relação ao sexo, os dados assinalaram que o grupo 

feminino com 125 pessoas do total de 177, ou seja, 70,6%, proc~ 

rou mais a União Espirita Mineira para solucionar o seu probl~ 

ma de saÚde. 
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TABELA - 9 

" 
FREQUENTADORES DA UNIÃO ESPÍRITA MINEIRA, SEGUNDO A RENDA FAMI-

LIAR, EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA O SEU PROBLEMA DE SAÜDE, 

BELO HORIZONTE, MARÇO E ABRIL, 1985 

RENDA FAMILIAR 

(SALÃRIO MÍNIMO) 
NÚmero % 

------------------------+-------------·--- ·-------------

o 1---- 3 

3 ~---- 10 

10 1----- 20 

20 e ma1s 

TOTAL ......... . 

FONTE: UNIÃO ESPÍRITA MINEIRA 

126 

48 

3 

177 

7 1 ' 2 

2 7 '1 

1 ' 7 

100,0% 

Olhando a tabela 9, observamos que a populaçio de renda fa 

miliar de O a 3 salirios minimos exc1usive representou o grupo 

que teve mais acesso à União EspÍrita Mineira em busca de alÍvio 

para o seu problema de saÚde, com 126 pessoas, ou seja, 71,2% , 

do total de 177. Em seguida tivemos o grupo de 3 inclusive a 10 

salirios mínimos exclusive, com 48 indivÍduos, ou 27,1%, e em 

terceiro lugar o grupo de 10 inclusive a 20 salários mÍnimos ex 

clusive, com 3 pessoas, ou 1,7%. O grupo com renda familiar de 

20 e mais salários minimos nao teve renresentante na população 

que procurou ajuda na União Espiritn Mineira para tratamento do 

seu oroblema de saÚde. 
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TABELA - 1 O 

11 

FREQUI~TADORES DA UNIÃO ESPÍRITA :-1INEIRA, SEGUNDO _t~_!._NSTR!:fÇÃO 

PARA SOLUÇÃO DE SEU PROBLE~A DE SAÜDC. BELO HORIZONTE 

:'1 A R r O r.: -~ B R ·~-~2_}21}_ ·~ 

INSTRUÇÃO N~rnero 

-------- -- --·-·----·---

Analfabeto 24 

Educaç;o rrim~ria 

Educaç;o Secund~riG 

Educação Superior 

TOTAL ......... . 

FONTE: UNIÃO ESP1RITA MINEIRA 

101 

3 1 

164* 

13, 6 

57,0 

17,5 

9 2, 7 * 

*Deixaram de ser incluidas neste total, 13 pessoas, 

ou seja, 7,3~ da faixa de O a 7 anos inc1usive,que 

ainda não têm o nivel de instrução definida. 

Estudando os dados da tabela ac~ma v1mos que a po 
" pulação de educação primária foi a que mais frequentou a União 

Esp{rita Mineira buscando solução para o seu problema de sa~de, 

com 101 pessoas, ou seja, 57,0% do total de 177; a de educação 

secund~ria ficou em se0undo lu&ar com 31 individues, ou seja 

17,5%; os menores de O a 7 anos inclusive ficaram em terceiro 

lugar com 13, ou seja 7,3%, e finalmente o grupo de educação su 

perior com 8 pessoas, ou seja, 4,6% do total. 
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TABELA - 11 

" FREQUENTADORES DA UNIÃO ESPÍRITA MINEIRA, S~GUNDO PROBLEMA 

DE SAÜDE, Ã PROCURA DE TRATAMENTO,BELO HORIZONTE, 

MARÇO E ABRIL,l985 

PROBLEMA DE SAÚDE 

(CONTINUA) 

DOENÇA DO SISTEMA CÃRDIO-VASCULAR 

1. Anemia 

2. Pressão alta 

3. Reumatismo cardiaco 

4. Palpitação 

5. Problema circulatório 

DOENÇA DO SISTEMA ESQUEL~TICO 

6. Dor nos pes 

7. Dor na coluna 

8. Paralisia dos membros superiores 

9, Paralisia dos membros inferiores 

10. Reumatismo nas articulaçÕes 

DOENÇA DO SISTEMA GLANDULAR 

11. Diabete 

12. Hepatite 

13. Obesidade 

14. Dor na mama 

15. câncer da mama 

16. Inflamação do baço 

17. Cálculo da vesicula 

DOENÇA DO SISTEMA NERVOSO 

18. Ataque de nervos 

19. Desmaio 

20. Dor-de-cabeça 

21. Tremores 

22. Insônia 

23. Epilepsia 

NÚmero 

4 

11 

1 

1 

1 

2 

15 

1 

3 

7 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

1 

11 

1 

2 

1 

2, 2 

6'2 
' ' 
0,6 

0,6 

0,6 

1 , 1 

8,4 

0,6 

1, 6 

3, 9 

1,6 

1 , 1 

o' 6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

6' 2 

0,6 

6 '2 

0,6 

1 , 1 

0,6 



PROBLE~A DE SAÚDE 

(CONTINUA) 
NÚmero 

-----------·------ -·--- - -------·---

DOENÇA DO SISTEMA GASTRO-INTESTI~AL 

24. Diarréia 

2 5. Empacho 

26. Ü1cera de estomago 

2 7 • Verminose 

2 g. Dor no estomago 

2 9. 01cera de duodeno 

DOENÇA DO SISTEMA GÊNITO-URINÃRIO 

30. Esterilidade 

31. Inflamação na prostata 

32. Inchaço (edema) 

33. Nefri te 

34. Venêrea 

3 5 • C o c e i r a na v a:;~ na 

36. Cistite 

37. Graviclez 

38. CÓlica renill 

3 9 • :VI e no p a u s a 

4J. DistÚrbio menstrual 

41. 

4 2. 

Inflamação de 

Inflamação de 

utero - . ovar1o 

DOENÇA DOS ÔRCÃOS DOS SENTIDOS 

43; Diminuição da visão 

44. Sinusite 

45. Hemorragia nasal 

1 

3 

3 

1 

11 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

% 

0,6 

1 '6 

1 '6 

0,6 

6 , 2 

1 ' 1 

0,6 

1 ' 1 

1 ' 7 

0,6 

0,6 

o' 6 

1 , 1 

1 , 1 

o' 6 

1 ' 1 

o, 6 

0,6 

0,6 

2, 8 

0,6 

0,6 
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PROBLEMA DE SAÚDE 

(CONCLUSÃO) 
NÚmero 

---------------------------------------------~-------------

DOE~ÇA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

46. Asma 

47. Bronquite 

48. Enfizema 

49. Pneumonia 

50. Gripe 

DOENÇA DO SISTEMA TEGUMENTAR 

51. Alergia 

52. Dermatite 

53. Ferida 

54. Intoxicação 

DOENÇA PSICOLÓGICA 

55. Depressão 

56. Espanto 

57. Feitiço 

58. Mau-olhado 

59. Perturbação mental 

60. Obsessão 

61. Alcoolismo 

TOTAL ......... . 

FONTE: UNIÃO ESP!RITA MINEIRA 

2 

3 

1 

1 

5 

1 

4 

1 

2 

13 

1 

1 

1 

3 

7 

1 

177 

1 , 1 

1 , 7 

0,6 

0,6 

2, 8 

0,6 

2, 2 

0,6 

1 , 1 

7, 3 

0,6 

0,6 

0,6 

1 , 7 

3,9 

0,6 

100,0 

115 
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Olhando com atençao os dados registrados na tabela ll,n~ 

ta:Jlos que "Dor na Coluna", do problema de saÚde "Doença do Sistema 

Esquelêtico", foi o indicador, dentre os 61 indicadores pesqu1s~ 

dos, que ocupou o primeiro lugar, com 15 pessoas (8,1+%), do total 

de 177 dos entrevistados que frequentam a Uni~o Esp!rita Mineira 

d -d d . "D - " para tratamento e sau e. Em segun o lugar t1vemos a epressao , 

com 13 pessoas (7,3%), e em terceiro lugar " -encontramos Pressao 

Alta", "Ataque de Nervos" e Dor-de-Cabeça", com 11 pessoas, ou se 

ja, 6,2%. 

TABELA - 12 

INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DAS PESSOAS QUE FREQUENTAM A UNIÃO ESP~ 

R I TA M I N E I R A P A R A S O L U C I O NA R O PRO B L E MA DE ~A Ü DE ~E L O H O R I ~Q_N T ~ 

MAR(~Q E ABRIL, 1.985 

INDICAÇÕES NÚmero % 

--------·- ----------

Passe 177 33,0 

Ãgua Fluida 177 33,0 

Prece no Lar 6 1, o 
Homeopatia 177 33,0 

TOTAL ......... . 537 100,0 

FONTE: UNIÃO ESPÍRITA MINEIRA 

Examinando os dados da tabela acima, notamos que todos os 
" frequentadores da Uni~o EspÍrita Hineira, 100,0% dos entrevistados, 

receberam como prescriçao para tratamento do seu problema de saÚde 

o "Passe","Ãgua Fluida" e a "Homeopatia", com 177, ou seja, 33,0%, 

respectivamente, dentre as 537 indicaç3es feitas i populaç~o que 

teve acesso ao referido centro espirita. Alguns destes frequentad~ 

res foram ainda beneficiados com a indicação "Prece no Lar" - 6 

pessoas (1,0%). 
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5.2.2. GRUPO DA FRATERNIDADE IR~Ã SHEILA 

5.2.2.1. HISTÓRICO 

Declarado entidade de utilidade p~blica pelas Leis Muni 

cipal n9 896 de 27 de setembro de 1961 e Estadual n9 4857 de 5 de 

julho de 1968 e pelo Decreto Federal nY 71.349 de 9 de novembro 

de 1972, mant~m as seguintes atividades: 

reuni~es p~blicas de orientaçao espiritual diariamen 

te - segunda-feira a domin~o~ 

biblioteca p~blica para empr~stimos de livros de orL 

entação espirita, espiritualista e psiquiátrica; 

- reuni;es medi~nicas, de evangelização e de desobses 

:') ;\\.l; 

alendimentu rncJtco I! odnntolÓgicn para as pessoas ca 

rentes; 

- receituirio de 0rientaç~o Espiritual para o individuo 

com problema e manifestaçÕes de ordem espiritual; 

- pronto-socorro espiritual onde as pessoas recebem ori 

entaç~o social, espiritual e ajuda material; 

- campanha do quilo; 

- corte e costura para confeccionar roupas para doaç~o; 

- visita a enfermos nos domicÍlios e nos hospitais; 

- distribuiçio de sopas para os carentes, e 

- receitu~rio para a populaçio que deseja solucionar seu 

problema de saude. 

5.2.2.2. DADOS CuLETADOS 

Os dados coletados nesta instituiçio foram os seguLntes: 
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TABELA - 13 

11 

FREQUENTADORES DO GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃ SHEILA! __ SEG~NDO _Q_ 

GRUPO ETÃRIO, EM BUSCA DE TRATA4ENTO, BELO HORIZONTE, 

GRUPO ETÁRIO 

(ANOS) 

~·1ARÇO E ABRTL, 1985 -- --·--------

NÚmero 

--------------------- ---·------------

a 1----- 12 

12 1---- 20 

20 /------- !+() 

40 e ma1s 

TOTAL •••••••••• 

11 

8 

59 
·-I 
)<f 

132 

FJ~TE: GRUPO DA FRATER~IDA~E IR~Ã SHEILA 

% 

8,3 

40,9 

100,0 

A popul3çio que tem acesso ao receituirio do Grupo da 

Fraternidade lrm~ Sheila foi representada pelo grupo de idade de 

20 anos inclusiv~ a 40 anos exclusive, num total de 59 pessoas 

(44,7%) de 132, ficando em segundo lugar o de 40 anos c ma1s com 

54, ou seja, 40,9~. Em terceiro lugar, encontramos as pessoas da 

faixa etiria Je na 12 anos exclusive, em n~mero de ll (8,3%), e 

em quarto lugar o grupo de 12 inclusive a 20 anos exclusive, com 

8 individuas, ou seja, 6,1%. 
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TABELA - 14 

FREQUENTADORES DO GRUPO DA FRATER~IUADE IRMÃ SHEILA, SEGU~DO O 
-·--·--·-·------------·-------·-·-~-•R _______ _ 

~----------------------------------~---~--------•••r~---=.-,.: uma-~-.----.---~----~---
SEXO 

----------·-·-----

Fe:ninino 95 7 ~). o 

C\{asculino 37 2 8 , f) 

TOTAL ......... . 100,0 

FONTE: GRUPO DA FRATERNIDADE IR~Ã SUEILA 

O comportamento dos dados da tabela 14 nos mostra que a 

populaç~o feminina predominou na busca de socorros para solucionar 

os problemas de saGde, no Grupo da Fraternidade Irm~ Sheila, com 

95 pessoas (72,0%) entre as 132 que ali foram entrevistadas. 

TABEL\ - 15 

FREQUENTADORES DO _GRUPO DA ICR;\TER:JTDA:1f~Rr·1~ SH~ILA_,_SE9lJ_NDQ_ ____ A 

RE~DA FAMILIAR, EM BUSCA DE TRATA~·1ENT~,B~~~_!:!J?R!ZONTE, 

~ARÇO_E AB~~IL!_!985 

RE;'-IDA FA:V1ILIA:\ 

(SALÃRIO MÍNH10) 
srúmero 

------------ ...... ______ ... __________ _ 
o ~-·-- 3 82 6 2 '1 

3 10 38 2 3, 8 

l') ~---- 20 11 s. 3 

20 e mais 1 o' 8 

TOTAL •••••••••• 132 lo o' o 

FO~TE: GRUPO DA FRATER~IDADE IRMÃ SHEILA 
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Estudando os dados relativos i renda familiar, observa 

mos que a faixa de O a 3 sal~rios mlnimos exclusive representou a 

populaçio que frequenta o receitu;rio do Grupo da Fraternidade I~ 
mi Shei1a com 82 pessoas (62,1%), dentre as 132. Em segundo lugar 

temos a de 3 inclusive a 10 sal;rios minirnos exc1usive, com 38 

pessoas (28,8%), em terceiro a de 1n inclusive a 20 sa1irios mini 

mos exc1usive, com 11 (3,3%), e em quarto lugar a de 20 e mais sa 

lârios minimos com l pessoa, ou seja, 0,8% do total. 

TABELA - 16 

11 

FREQUENTADORES DO GRUPO DA FRAT~~-~!~~.DE IRMÃ~-iEI"!:_~-~EG!:J~~)O ___ A_ 

INSTRUÇÃO, E~>.f BUSCA DE TRATAMEN1~Q2...:.11E_LO HORIZONTE,MARÇO E ABRIL 

1985 

INSTRUÇÃO NÚmero % 
---------------·---------------1----·-----·----------4---------------

Analfabeta 

Educaçio Primária 

Educaç;o Secundâria 

Educaçio Superior 

TOTAL •••••••••• 

12 

72 

29 

10 

123* 

FONTE: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃ SHEILA 

* 

9 ' 1 

5 !+ '6 

2 2 'o 
7 '5 

93,2* 

Nio constaram do total 9 pessoas (6,8%) do grupo de ida 

de de O a 7 anos inclusive, que ainda nio t~m o seu 

grau de instruçio definido. 

Os dados da tabela 16 reS?,istraram que o grupo de "educa 

ç a o p r i má r i a " com 7 2 p e s soa s ( 54 , 6%) de 1 3 2 entre v i s ta das 
repr~ 

sentou a populaçio que vai em busca do receituário do Grupo da 

Fraternidade Irmã Sheila. O grupo de "educação secundária" f i c o'u 

em se~undo lugar, com 2.9 pessoas (22,0%), os "analfabetos" em ter 

l ? (Q 1"') d " d - . fi 10 ce1ro, com - pessoas , , o e o e e ucaçao super1or com 

{7,5%). Os menores de O a 7 anos, contando com 9 pessoas, (6,8%) 

deixaram de constar do total por nio terem ainda a instruç~o defi 

nida. 
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TABELA - 17 

11 

fREQUENTApORES DO GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃ SHEILA, SEGUNDO O 

PROBLEMA DE S A Ü DE , E H B U S C A ~E TRATAMENTO _,_BEL O H O Rg O W!:~ , 

MARÇO E ABRIL, 1985 

PROBLEMA DE SAÚDE 

(CONTINUA) 

DOENÇA DO SISTEMA CÃRDIO-VASCULAR 

1. Anemia 

2. Pressão alta 

3. Varize dos membros inferiores 

4. Caimbra 

5. Dor no coraçio 

6. Palpitaçio 

7. Íngua na virilia 

DOENÇA DO SISTEMA ES~UEL~TICO 

8. Dor nas ?ernas 

9. Dor na coluna 

10. Paralisia dos membros superiores 

11. Paralisia dos membros inferiores 

12. Reumatismo nas articulaç~es 

DOENÇA DO SISTEMA GLA~DULAR 

13. Hepatite 

DOENÇA DO SISTEMA NERVOSO 

14. Ataque dos nervos 

15. Desmaio 

16. Dor-de-cabeça 

17. Gagueira 

NÚmero 

2 

10 

3 

1 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

3 

4 

1 

14 

2 

10 

1 

S"if'r;* Tt7 

1 ' 5 

7 '5 

2,2 

0,8 

2 '2 

1' 5 

0,8 

1 ' 5 

1 '5 

0,8 

2. 2 

3 'o 

o' 8 

10,6 

1, 5 

7 '5 

0,8 

WGIIõôt=. 



PROBLEMA DE SAÜDE 

(C ON TI ~,lU A) 

DOE~ÇA DO SISTEXA CASTRO-INTESTINAL 

18. Cnnstipação 

19. Desidratação 

20. Diarréia 

21. Hérnia inguinal 

22. 0lcera do est~mago 

23. Dor no estomaco 

'/ I -4. 

2 5 • 

Infecção intestinal 

Hemorragid intestinal 

DO E N Ç A D O S I S T F1 i\ G Ê I\I TO - lJ R DJ í\ ~~ T O 

26. Incha,;o 

27. '\!efri.te 

23. Gravidez 

2 9. infecção . - . ur1naru1 

JD. Corrimento va~inal 

31. ~1enopausa 

DOENÇA DOS ÓRGÃOS DOS SE~TlDO 

32. Diminuiç~o da vis~o 

33. Sinusite 

DOENÇA DO SISTEMA RESPIRATÔRIO 

34. Asma 

35. Falta de ar 

36. Pneumonia 

37. Gripe 

DOENÇA DO SISTEMA TEGUME~TAR 

38. Alergia 

39. Dermatite 

40. Úlcera no membro inferior 

41. Eritema nodoso 

42. Manchas roxas no corpo 

~~Úme r o 

1 
') 
L 

1 

2 

1 

8 

3 

1 

l 

l 

l 

l 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

'I .... 

1 

1 

1 

1 

1 

0,3 

1 ' 5 

0,8 

1 ' 5 

o' 8 

6,0 

2 , 2 

J 'j 

'J ' i.l 

\) '3 

(' n 
J' o 

0,(3 

o, b 

3 ' ) 

1, 5 

1 '5 

1 ' 5 

o' 8 

0,8 

1, 5 

o, 8 

0,8 

o, 8 

0,8 

o' 8 

12.2 



PROBLEMA DE SAÚDE 

(CONCLUSÃO) 

DOENÇA PSICOLÓGICA 

!d. Depressão 

44. Paranóia 

4 5. Perturbação mental 

4 6. Obsessão 

4 7. Esquecimento 

4 8. Encantamento 

TOTAL ......... . 

NÚmero 

) 

1 

r: 
u 

1 l 

1 

3 

132 

FONTE: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃ SHEILA 

123 

m *·--

3 
' 

7 

J ' ;:) 

4 ' 5 

8 
' 

3 

o, 8 

2 
' 

2 

100,0 

Observando os dados lançados na tabela 17, verificamos 

que o indicador "Ataque de Nervos" do problema de saÚde "Doença 

do Sistema Nervoso'' liderou os 48 indicadores levantados em en 

trevistas no Grupo da Fraternidade Irmã Sheila, representado por 

14 pessoas (10,6%) entre as 132. Em segundo lugar tivemos "Obse~-
·- n sao com 11 pessoas (8,3%), e em terceiro lugar encontrarnos"Pre~ 

sao Alta" e "Dor-de-Cabeça", com 1() pessoas, (7,5%) respectivame~ 

te. 



TABELA - 18 

INDICAÇÕES PARA TRATAHENTO DAS PESSOAS QUE FREQUEW!:AM O GRUPO DA 

FRATERNIDADE IRMÃ SHEILA, PARA SOLUCIONAR O SEU PROBLEMA DE SAÚDE 

BELO HORIZONTE, MARÇO E ABRIL,l985 

INDICAÇÕES NÚmero % 
--··- -------

Passe 131 31 '8 

Homeopatia 36 8. 7 

~edicamentos 63 15' 3 

Água Fluida 131 31,8 

Evangelização 5 1 • 2 

Prece no lar 46 l 1 ' 2 

TOTAL ..... , .... 412 100,0 

FONTE: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃ SHEILA 

O "Passe e a "Ãgua Fluida" foram as práticas de saÚde 

mais indicadas, com 131 (31,8%) cada uma delas, dentre as 412 con 

dutas prescritas para a população que buscou tratamento para o 

seu problema de saÚde no Grupo da Fraternidade Irmã Sheila.Podemos 

afirmar ainda, que, dos 132 indiv!duos entrevistados, 131 recebe 

ram o "Passe" e a ''Ãgua Fluida"como indicação, ou seja, 98,5% re~ 
" 

pectivamente. Alguns frequentadores, tamb~m, foram beneficiados 

com as práticas "Medicamentos"- 63 (15,3%), "Prece no Lar"- 46 

(11 2 "') " . I! 36 (3 7"') f' 1 " 1' - " 5 , h , Homeopat~a- , k e 1na.mente Evange 1zaçao -

(1,2%). ~ importante salientar que os medicamentos prescritos sao 

à base de metionina, vitaminas, ferro, cálcio etc. 

5.2.3. HOSPITAL ESP!RITA A~DR~ LUIZ 

5.2.3.1. HISTÓRICO 

Entidade de utilidade p~b1ica pelas Leis Municipal n9 

1497 de 26 de junho de 1968 c Estadual n9 2060 de 8 de janeiro de 

196J e pelo Decreto Federal n9 48661 de 4 de agosto de 19SO, man 
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tem unidades de internação e de ambulatório que oferecem à popul~ 

ção, al~m das atividades clinicas, tratamento espiritual. 

As consultas para o tratamento espiritual nos ambulatô 

rios são agendadas para as quintas-feiras, de 13 às 18 horas, num 

total de 15 atendimentos semanais, o que corresponde a 60 mensais. 

5.2.3.2. DADOS COLETADOS 

" As pessoas que frequentam o ambulatório do Hospital Es 

pirita Andrê Luiz para tratamento espiritual apresentaram as se 

guintes caracteristicas: 

TABELA - 19 

" FREQUE~TADO~ES DO HOSPITAL ESP1RITA ANDR~ LUIZ, EM BUSCA DE TRATA-

MENTO ESPIRITUAL, SEGUNDO O GRUPO ETÃRIO,BELO HORIZONTE,ABRIL,l985 

GRUPO ETÃRIO NÚmero 

(ANOS) 

o ~--12 
12 1----20 1 

20 40 4 

40 e ma1 s 3 

TOTAL ......... . 8 

FONTE: HOSPITAL ESPfRITA A~DR~ LUIZ 

Observando os dados acima, vemos que a população da fai 

xa etiria de 20 inclusive a 40 anos exclusive, 4 pessoas do total 

de 8, foi o grupo que ma1s buscou assistência à saÚde, no ambula 

tório do Hospital Espirita Andr~ Luiz. Em segundo lugar ficou o 

grupo de 40 anos e mais, com 3 pessoas, e em terceiro o de 12 1n 

clusive a 20 anos exclusive, com uma pessoa. O grupo da faixa et~ 

ria de O a 12 anos exclusive -na o teve representante na procura de 

tratamento espiritual no referido hospital. 
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TABELA - 20 

" 
FREQUENTADORES DO HOSPITAL ESP!RITA ANDR~ LUIZ, EM BUSCA DE TRATA-

MENTO ESPIRITUAL, SEGUNDO O SEXO, BELO HORIZONTE,ABRlL, 1985 

SEXO NÚmero 

Feminino 3 

Masculino 5 

TOTAL ......... . 8 

FONTE: HOSPITAL ESP!RITA ANDR~ LUIZ 

O comportamento dos dados da tabela 20 nos mostra uma 

faceta diferente, onde o grupo do sexo masculino, 5 pessoas em um 

total de 8, procurou mais o tratamento espiritual no ambulatório 

do Hospital EspÍrita Andrê Luiz. 

TABELA - 21 

11 

FREQUENTADORES DO HOSPITAL ESPÍRITA ANDRf LUIZ PARA TRATAMENTO 

ESPIRITUAL, SEGU~DO A RENDA FAMILIAR, BELO HORIZONTE,ABR4L,l985 

RENDA F AMIL lAR 

(SALÁRIO H'íNIMO) 

o 
3 

10 

20 e ma~s 

3 

10 

20 

TOTAL ......... . 

FONTE: HOSPITAL ESP!RITA ANDR~ LUIZ 

NÚmero 

5 

3 

8 



No que diz respeito ã renda familiar, o grupo de O a 3 

salários 
... . 

m~n~mos exclusive foi o que teve mais acesso ao tratame~ 

ambulatroio do Hospital Espirita André Luiz com to espiritual no 

5 pessoas num total de 8 e em segundo lugar a representatividade 

ficou com a populaçio de 3 inclusive a 10 salários minimos exclu 

sive, com 3 pessoas. 

TABELA - 22 

" FREQUENTADORES DO HOSPITAL ESPÍRITA ANDR~ LUIZ PARA TRATAMENTO 

_E_S_P_I_R_I_T_U_A_L..:.,_S __ E_G_U_N __ D_O_A __ I_N_S_. _T_R_U_,Ç_.Ã_O, BELO HORIZONTE ,ABRI,L , 19 85 

I~STRUÇÃO 

Analfabeto 

Educaçio Primária 

Educaçio Secundária 

Educaçio Superior 

TOTAL ......... . 

FONTE: HOSPITAL ESPÍRITA ANDR~ LUIZ 

NÚmero 

2 

4 

1 

1 

8 

Os dados relativos ao nivel de instruçio nos mostram que 

as pessoas com educaçio primaria, 4 em um total de 8, foram as que 

mais procuraram o tratamento espiritual no ambulatório do Hospi 

tal EspÍrita André Luiz; o grupo de analfabetos ficou em segundo 

lugar com 2 pessoas e em terceiro ficaram os grupos de educação 

secundaria e superior, com uma pessoa, respectivamente. 
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TABELA - 23 

11 

FREQUE~TADORES DO HOSPITAL ESP1RITA ANDRE LUIZ, SEGUNDO O PROBLEMA ·------------ ·-------·------
DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO E SP..!_R TT~~,~~~<2_~10R I_~?NI_~ AB!{ ~-0_19 8 5 

PROBLEMA DE SAÚDE NÚmero 

Ataque de Nervos 3 

Epilepsia 1 

Depressão 4 

TOTAL ......... . 8 

F O N T F. : H O S P l T :\ L F S P Í R I TA A:~ D R F. I. U 1 Z 

Observamos que os dados que registraram os problemas de 

- d ''D - " . d . d d " P . 1- ' ,. sau e apresentam a epressao - 1n 1.ca or e Doença s1co og1ca · 

como o responsável pela maior procura da população pelo tratamento 

espiritual no arnbulat~oio do Hospital Espirita Andr~ Luiz entre 3 

indicadores com 4 pessoas, em um número total de 8, Em segundo 1~ 

gar ficou "Ataque de Nervos", corn '3 pessoas, e a "Epilepsia" em 

terceiro, com somente uma pessoa. 
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TABELA - 24 

11 

INDICAÇÕES PARA TRATAMENTO DAS PESSOAS QUE FREQUENTAM O HOSPTIAL 

ESP!RITA ANDR~ LUIZ, PARA SOLUCIONAR O SEU PROBLEMA DE SAÜDE, ·--------
BELO HORIZONTE,ABRIL,l985 

INDICAÇÕES PARA TRATAMENTO 

Passe 

Ãgua Fluida 

Evangelização 

OraçÕes 

Frequentar as 
~ . 

reun1oes esp1r1tas 

TOTAL ......... . 

FONTE; HOSPITAL ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ 

NÚmero 

8 

8 

4 

2 

2 

24 

Em relação às indicaçÕes para tratamento, o "Passe" e a 

"Ãgua Fluida" foram as práticas prescritas para todos que foram 

ao Hospital Espirita Andrê Luiz, 100,0% dos entrevistados, com 8 

condutas cada uma delas, entre as 24 recomendadas. Alguns dos fre 
11 -

quentadores tambêm recebem, ainda, prescrição de "Evangelização 11
, 

com 4 indicaçÕes, e "OraçÕes" e "Frequentar ReuniÕes Espiritas", 

com 2 condutas, respectivamente. 

5.2.4. CENTRO DE UMBANDA SÃO SEBASTIÃO 

5.2.4.1. HISTÓRICO 

Esta instituição Comunitária, conforme informaç~o da 

responsável, não possui legislação que a declare como de 

de pÚblica; atende à população para consulta diariamente 

utilida 

em uma 

sala com um altar contendo vários santos, entre eles São Sebastião, 

São Cosme e São Damião, bem como algumas estátuas de pretos velnos, 

orixás etc, sendo cobrado das pessoas aquilo que t~m condiçÕes de 

pagar. O tratamento ê realizado à noite, às segundas, quartas e 

sextas-feiras,de 8 às 10 horas, em sessÕes pÚblicas. 
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O culto é constituido de três partes: a primeira, chama 

da preparatória, quando são realizados os rituais ã base de dan 

ças ao som de tambores, defumaçÕes e apresentação dos membros da 

equipe ã mãe-de-santo; a segunda etapa ê a de tratamento; a mae 

-de-santo, juntamente com sua equipe, pede permissão a Deus para 

dar inicio aos trabalhos da noite; passa-se ao banho de limpeza 

-espiritual, popularmente chamado de banho de descarrego, que e um 

ritual em que os médiuns formam uma corrente através das maos da 

das, tendo a pessoa que procura o tratamento fazendo parte desta 

corrente e em seguida ê submetida a um ritual cujos movimentos se 

assemelham àqueles que são feitos no ato da pessoa ao banhar-se; 

apÓs este ritual segue-se outro que ê o "passe", quando o médium, 

em oraçao, realiza vários movimentos em torno da pessoa, orientan 

do tambêm o individuo a fazer oraçÕes e defumaçÕes a domicilio p~ 

ra completar o tratamento; durante esta fase, a equipe, todos ves 

tidos de branco, mãe-de-santo e médium mantêm um cachimbo aceso 

para constante defumação do ambiente e defesa do prÓprio médium; 

finalmente a terceira fase, que ê a de agradecimento, relaxamento 

e congraçamento da equipe. 

Os participantes são mantidos sentados, sem cruzar as 

pernas e os braços para não dificultar os trabalhos das entidades 

espirituais, levantando-se apenas em reverência ã mãe-de-santo e 

na hora da defumação feita em cada participante do culto. 

O local onde se realiza a cerimonia ê decorado com ~ma 

gens de santos, estátuas de Iemanjá e pretos velhos. 

5.2.4.2. DADOS COLETADOS 

Os dados coletados nesta instituição apresentaram· o 

seguinte panorama: 
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TABELA - 25 

lt 

FREQUENTADORES DO CENTRO DE UMBANDA SÃO SEBASTIÃO, SEGUNDO O GRUPO 

ETÁRIO, EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA O SEU PROBLEMA DE SA0DE 

BELO HORIZONTE, MARÇO E ABRIL,l985 

GRUPO ETÁRIO NÚmero 

(ANOS) 

o 12 2 

12 r--- 20 7 

20 40 14 

40 e mais 5 

TOTAL ......... , 28 

FONTE: CENTRO DE UMBANDA SÃO SEBASTIÃO 

" 
A população que frequentou o Centro de Umbanda São Se 

bastião para solucionar o seu problema de saÚde situou-se mais 

na faixa etiria de 20 inclusive a 40 anos exclusive, com 14 pe~ 

soas em um total de 28. O grupo de 12 inclusive a 20 anos exclusi 

ve ficou em segundo lugar com 7 pessoas; em terceiro, o grupo de 

40 anos e mais com 5 e 

2 pessoas. 

enquanto o de O a 12 anos exclusive com 
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TABELA - 26 

" 
FREQUENTADORES DO CENTRO DE UMBANDA SÃO SEBASTIÃO, SEGUNDO O SEXO 

EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÜDE,BELO HORIZONTE 

MARCO E ABRIL, 1985 

SEXO Numero 
-----·-----+------------------

Feminino 18 

Masculino 10 

TOTAL ......... . 28 

FONTE: CENTRO DE UMBANDA SÃO SEBASTIÃO 

" 
Os dados da populaçio que frequenta o Centro de Umbanda 

Sio Sebastiio para tratamento de saúde, relativos ao sexo, nos 

mostram que o grupo feminino ocupa o primeiro lugar, com 18 indi 

viduos em um total de 28. 

TABELA - 27 

" FREQUENTADORES DO CENTRO DE UMBANDA SÃO SEBASTIÃO, SEGUNDO A RENDA 

FAMILIAR, EM BUSCA DE TRATAMENTO PARA O SEU PROBLEMA DE SAÜDE 

BELO HORIZONTE,MARÇO E ABRIL,l985 

RENDA FAMILIAR 

(SALÁRIO MiNINO) 

Numero 

-----------------------·--+---·---------------

o 3 

3 1---- 10 

10 ~·--- 20 

20 e ma~s 

TOTAL ......... . 

FONTE: CENTRO DE UMBANDA SÃO SEBASTIÃO 

22 

4 

2 

28 
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Com relação à renda familiar, os dados registrados na 

tabela 27 nos demonstram que o grupo da faixa de O a 3 salários 

mÍnimos, exclusive, com 22 individuas em um total de 28, represe~ 

tou a população que mais frequentou o Centro de Umbanda São Sebas 

tião; em seguida tivemos o grupo de 3 a lO salários mÍnimos exclu 

s~ve, com 4 individuas e em terceiro lugar o de 10 inclusive a 20 

salários mÍnimos exclusive, com 2 indivÍduos. O grupo de 20 salá 

rios mÍnimos e mais nio foi representado no acesso a esta institui 

çio comunitária. 

TABELA - 28 

" FREQUENTADORES DO CENTRO DE U~BANDA SÃO SEBASTIÃO SEGUNDO A INS-

TRUÇÃO, EM BUSCA DE TRATAMENTO PARA O SEU PROBLEHA DE SAÚDE 

BELO HORIZONTE, MARÇO E ABRIL,l985 

INSTRUÇÃO 

Analfabeta 

Educação Primaria 

Educação Secundária 

Educação Superior 

TOTAL ......... . 

NÚmero 

21 

5 

26* 

FONTE: CENTRO DE UMBANDA SÃO SEBASTIÃO 

* Deixaram de constar no total desta tabela, 2 indiví 

duos menores na faixa de O a 7 anos inclusive, por 

nao terem condiçÕes de definir o seu nÍvel de instru 

çao. 

Verificamos atravês dos dados consignados na tabela 28 
11 

que a população que frequenta o Centro de Umbanda São Sebastião 

se situa no grupo de educação primaria com 21 pessoas das 28 e~ 

trevistadas; em segundo lugar tivemos o zrupo de educação secundá 

r~a, com 5, e os grupos de analfabetos e de educação superior não 

tiveram representantes na população que procurou o referido cen 

Somço ele Biblloteco ~ Oocu!"ID~ 
FACULDADE DE s•uDE PUBLICA 
•• uour.r~nanc n~ d.O PAULQ 
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tro. Dois individuas da faixa de idade de O a 7 anos inclusive dei 

xaram de constar, por não se enquadrarem na referida classifica 
-çao. 

TABELA - 29 

" FREQUENTADORES DO CENTRO DE UMBANDA SÃO SEBASTIÃO, SEGUNDO O 

PROBLEMA DE SAÚDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO, BELO HORIZONTE, 

MARÇO E ABRIL, 1985 

PROBLEMA DE SAÜDE 
(CONTINUA) NÚmero 

DOENÇA DO SISTEMA CÃRDIO-VASCULAR 

1. Varizes dos membros inferiores 

DOENÇA DO SISTEMA ESQUELÉTICO 

2. Reumatismo nas articulaç;es 

DOENÇA DO SISTE~A CASTRO-INTESTINAL 

3. ~oniliase 

DOENÇA DO SISTEMA G~NITO-URINÃRIO 

4. Gravidez 

5. Inchaço (edema) 

DOENÇA DO SISTEMA NERVOSO 

6. Ataque de nervos 

7. Desmaio 

8. Dor-de-cabeça 

9. Tremores 

DOENÇA DO SISTEMA TEGUMENTAR 

10. Aler~ia 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 



PROBLEMA DE SAÚDE 

(CONCLUSÃO) 

DOENÇA PSICOL~GICA 

11. Depressão 

12. Encantamentos 

TOTAL ......... . 

FONTE: CENTRO DE UMBANDA SÃO SEBASTIÃO 

NÚmero 

1 

15 

28 
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Na variável problema de saúde, "Encantamentos", de "Do 

ença PsicolÓgica", foi o indicador, dentre os 12 levantados, que 

a população mais salientou na entrevista realizada no Centro de 

Umbanda São Sebastião, com 15 pessoas, e em segundo lugar tivemos 

"Gravidez" e "Ataque de Nervos", com 2 representantes, respectiv~ 

mente. 

TABELA - 30 

INDICAÇÕES PARA TRATAMENTO DAS PESSOAS QUE BUSCAM O CENTRO DE 

UMBANDA SÃO SEBASTIÃO, PARA SOLUÇÃO DE SEU PROBLEMA DE SAÚDE, 

BELO HORIZONTE, MARÇO E ABRIL,l985 

INDICAÇÕES 

Banho de limpeza 

Passe 

Oração 

Defumação 

TOTAL ......... . 

FONTE: CENTRO DE UMBANDA SÃO SEBASTIÃO 

NÚmero 

28 

28 

12 

19 

87 
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Em relação -as condutas orientadas para tratamento do pr~ 

blema de saúde, o "Banho de Limpeza"ou de "Descarrego" e o "Passe" 
11 

foram as prãticas indicada~ para todos os frequentadores do Cen 

tro de Umbanda São Sebastião, 100,0% dos entrevistados, com 28 ~n 

dicaç;es cada uma, entre as 87 levantadas. Algumas pessoas deste 

grupo estudado também foram beneficiadas com as práticas "Defum~ 

ção" - 19 pessoas - e "Oração" - 12 no total de indicaç;es. 

5.2.5. IGREJA PENTECOSTAL "DEUS ~ AMOR" 

5.2.5.1. HISTÓRICO 

Realiza cerimÔnias religiosas pÚblicas diariamente de se 

gunda-feira a domingo com 3 (três) cultos diários, e algumas das 

práticas de cura são executadas durante o culto; alem disto o pa~ 

tor realiza pre~aç~es através da Ridio Cultura todos os dias,5 ho 

ras e trinta minutos da manhã, quando também entrevista fieis, 

pertencentes à religião, que dão testemunho das curas obtidas; no 

encerramento da pregação é feita uma oraçao, quando as pessoas co 

locam em cima do rádio um copo cheio de água para ser benta. 

5.2.5.2. DADOS COLETADOS 

Os dados coletados na Igreja Pentecostal "Deus é Amor"nos 

mostraram a situação abaixo relacionada: 

TABELA - 31 

" 
FREQUENTADORES DA IGREJA PENTECOSTAL "DEUS É AMOR", SEGUNDO O 

GRUPO ETÃRIO, EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA SEU PROBLEMA DE SAÚDE, 

BELO HORIZONTE, MARCO E ABRIL,l985 

GRUPO ETÃRIO 

(ANOS) 

o 1----- 12 

1 2 1------- 2 o 
20 40 

40 é llla~s 

TOTAL ......... . 

NÚmero 

4 

4 

20 

27 

55 

----~~~~~====~==~~~~==~~=-=~ 
FONTE: IGREJA PENTECOSTAL "DEUS É AMOR" 
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Os dados referendados acima mostram que a população de 

faixa etária de 40 anos e mais teve maior representatividade no 
11 

grupo de frequentadores da Igreja Pentecostal "Deus e Amor", com 

27 pessoas num total de 55 entrevistados. Em segundo lugar tiv~ 

mos o grupo de 20 inclusive a 40 anos exclusive, com 20 pessoas 

e em terceiro os de O a 12 anos exclusive, e 12 inclusive a 20 

anos exclusive, com 4 individuas. 

TABELA - 32 

" FREQUENTADORES DA IGREJA PENTECOSTALISTA "DEUS ~AMOR", SEGUNDO 

O SEXO, EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA O SEU PROBLEMA DE SAÜDE, 

BELO HORIZONTE, MARÇO E ABRIL,l985 

SEXO NÚmero 
--------------------------------------------------~ 

Feminino 41 

~asculino 14 

TOTAL ......... . 55 

FONTE: IGREJA PENTECOSTAL "DEUS E AMOR". 

Em relação ao sexo, os dados nos registram que o grupo 

do sexo feminino procurou mais a Igreja Pentecostal "Deus ê Amor" 

para solucionar os problemas de saÚde, com 41 pessoas num total 

de 55. 
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L\BELA - 33 

11 

FREQUE:JTADORES DA IGREJA PENTECOSTAL "DEUS ~ AMOR", SEGU~JO 1\. 

RENDA FA~TLIAR, EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA O SEU PROBLEMA DE 

SAÚDE, BELO HORIZONTE, '1A:~ÇO E ARRTL', , 1985 

RENDA FAJ'HLIAR NÚmero 

( S A L Ã R I O ~1'[ N IN O ) 
·--+-------------------·--

o 1------- 3 44 

3 I 1 O 11 

lO ~·---- 20 

20 C méljS 

TOTAL •...•.•••• 'j') 

FO~TE: IGREJA PE:1TECOSTAL "DEUS-~ AMOR" 

Os dados coletados sobre a renda familiar do grupo que 
11 

frequenta a Igreja Pentecostal "Deus e Amor" nos demonstram 

que a população da faixa de O a 3 salários minimos, exclusive, 

ocupou o primeiro lugar, com 44 individuas em um total de 55 

entrevistados, ficando em segundo lugar o de 3 inclusive a 10 

salários minimos, exclusive, com 11 pessoas. Os dois grupos de 

10 inclusive a 20 exclusive e 20 e mais salários . . -m1.n1.mos, nao 

contribuiram com representantes na pesquisa. 
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TABELA - 34 

FREQUENTADORES DA IGRE!A PENTECOSTAL "DEUS f.: AMOR", SEGUNDO A 

INSTRUÇÃO, EM BUSCA DE SOLUÇÃO PJ\!:{I_Q_ _ _sEU PROBLEMA DE _sA9Dl~_, 

BELO HORIZONTE, MARÇO E ABRIL,l985 

INSTRUÇÃO 

Analfabeta 

Educação Primária 

Educação Secundária 

Educação Superior 

TOTAL ......... . 

FONTE: IGREJA PENTECOSTAL "DEUS E AMOR" 

NÚmero 

9 

35 

7 

51* 

* Quatro individues menores de O a 7 anos inclusive nao 

constaram do total, uma vez que não se enquadraram em 

nenhuma das classificaçÕes acima. 

~o que diz respeito ao nivel de instrução, observamos 

que os dados acima registraram a "educação primária" como o grupo 
" de maior representatividade entre os frequentadores da Igreja PeE_ 

tecostal "Deus ê Amor", com 35 pessoas do total de 55 estudadas 

ficando em segundo lugar o analfabeto, com 9 pessoas, e em tercei 

ro o de "educação secundária", com 7. O grupo "educação superior" 

nao teve elementos participantes entre os entrevistados e deixa 

ram de constar do total 4 menores da faixa de O a 7 anos inclusi 

ve, que não se enquadraram na classificação proposta. 
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TABELA - 35 

11 

FREQUENTADORES DA IGREJA PENTECOSTAL "DEUS ~ AMOR", SEGUNDO O 

PROBLEMA DE SAÜDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÜDE, 

BELO HORIZONTE, MARÇO E ABRIL,l985 

PROBLEMA DE SAÜDE 

(CONTINUA) 

DOENÇA DO SISTEMA CÃRDIO-VASCULAR 

1. Anemia 

2. Coração grande 

3. Pressão Alta 

4. Varize do membro inferior 

5. Palpitação 

6. Problema circu1atÕrio 

7. Disritmia cardiaca 

3. Dor no coração 

9. Lesão da mitral 

DOENÇA DO SISTEMA ESQUEL~TICO 

10. Dor na coluna 

11. Reumatismo has articulaçÕes 

DOENÇA DO SISTEMA GLANDULAR 

12. câncer de figado 

13. Diabete 

14. Hepatite 

DOENÇA DO SISTEMA NERVOSO 

15. Ataque dos nervos 

16. Desmaio 

DOENÇA DO SISTEMA CASTRO-INTESTINAL 

17. câncer de estômago 

18. Hemorragia 

19. Hérnia inguina1 

20. Ülcera de estomago 

21. Ü1cera do duodeno 

22. Dor de estômago 

NÚmero 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

4 



PROBLEMA DE SAÚDE 

(CONCLUSÃO) 

DOENÇA DO SISTEMA G~NITO-URINÃRIO 

23. câncer do Útero 

24. Inflamação da prÓstata 

25. Nefrite 

26. CÓlica renal 

27. Cistite 

DOENÇA DOS ÔRGÃOS DOS SENTIDOS 

28. Diminuição da visão 

29. Sinusite 

DOENÇA DO SISTEMA RESPIRATÔRIO 

30. Pneumonia 

31. Ferida no nariz 

32. Gripe 

33. Hemorragia nasal 

DOENÇA DO SISTEMA TEGUMENTAR 

34. Dermatite 

35. Úlcera varicosa M.I. 

DOENÇA PSICOLÔGICA 

36. Depressão 

37. Perturbação mental 

38. Obsessão 

TOTAL ......... . 

FONTE: IGREJA PENTECOSTAL "DEUS Ê AMOR" 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

l 

l 

l 

l 

55 
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NÚmero 

No que tange aos problemas de saÚde, os dados assinala 

ram que "Ataque de Nervos" e"Dor no Estômago"foram os indicadores 

que mais levaram a população a procurar ajuda na Igreja Penteco~ 

tal "Deus - 11 e Amor para solucionar o seu problema de saÚde, com 4 

elementos cada um, dos 27 indicadores levantados entre as pe~ 

soas entrevistadas. 



TABELA - 36 

" 
INDICAÇÕES PARA TRATAMENTO DAS PESSOAS QUE FRE~UENTAM A IGREJA 

PENTECOSTAL "DEUS f: AMOR", EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA SEU PROBLEMA 

DE SAÚDE, BELO HORIZONTE, MARÇO E ABRIL, 1985 

INDICAÇÕES NÚmero % 

Revelação 25 12 '3 

Oração 55 27,1 

Unção com Õleo 2 1,0 

Camapanha de 7 dias de 
-oraçao 55 27,1 

Imposição das maos 55 2 7' 1 

Libertação 1 0,5 

Ãgua benta em cima do rádio 10 4,9 

TOTAL ........• 203 100,0 

FONTE: IGREJA PENTECOSTAL "DEUS t: AMOR" 
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As condutas mais indicadas para tratamento, conforme ve 

rificamos através dos dados acima, foram as práticas "Campanha de 

7 dias de Oração", "Imposição das Mãos" e "Oração". Todos os fre 
11 

quentadores da Igreja Pentecostal "Deus e Amor", 100,0% dos en 

trevistados,foram beneficiados com estas três práticas, com 55 ~n 

dicaçÕes (27,1%) das 203 prescritas. Alem destas práticas a pop~ 

lação recebeu orientação para realizar a "Revelação" - 25 indica 

çÕes - (12,3%), utilizar "Ãgua Benta" - 10 (4,9%), "Unção com 

Õleo" - 2 (1,0%) e "Libertação" - 1 (0,5%). 

5.2.6. CLÍNICA MENS SANA 

Selecionada para coleta rle dados, representando um gr~ 

po catÓlico, não nos permitiu ter acesso aos seus pacientes, uma 

vez que seu Presidente considerou a sua filosofia de trabalho fo 

ra dos objetivos de n6ssa pesquisa. 

A referida clinica pertence à Associação Mens Sana,com 

sede em São Paulo, tem como filosofia de tratamento " o método da 
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terapia noossofrolÕgica", criado e sistematizado pelo Frei Albino 

Aresi. ~ uma terapia de homem integral que abarca o ser humano em 

seus problemas psicolÓgicos, psicofisiolÕgicos e psiconoolÕgicos, 

respeitando em cada uma destas áreas a especificidade diante do 

todo humano. O método da terapia noossofrolÕgica visa ã reestrutu 

ração do equilÍbrio interno ou "endopsiquico", supondo para tanto 

a hierarquia de valores intrínsecos, onde o nível vegetativo e o 

animal, o físico e o fisiolÓgico existem em função do racional do 

humano, que por sua vez busca respostas na transcendentalidade 

Parte da mente humana, do desenvolvimento deste potencial e atr~ 

vês dela proporcionar a harmonia de todas as tendências do homem 

que culminam com a auto-realização. Tem como referência o homem , 

cujas procuras existenciais encontram respostas finais em Deus e 

na revelação de Cristo. 

O método de terapia noossofrolÕgica age através de uma 

técnica denominada "climacoterapia", que consiste na regressao 

etária sistemática com dessensibilização imediata de traumas in 

conscientes que interferem no comportamento consciente. O pacie~ 

te em estado de relaxamento profundo participa do diagnóstico e 

da dessensibilização, identificando ele prÓprio, com a ajuda do 

terapeuta, a origem básica de suas manifestaçÕes psicossomáticas. 

Leva o individuo ã autodescoberta, ã auto-interpretação e ã auto

reformulação, gerando um clima de segurança e convicção em rela 

çao ã verdadeira causa primeira de toda uma cadeia de seus probl~ 

mas e sobre a forma correta de reagir, reduzindo a 
~ . 

um m~n~mo de 

reincidências a eliminaç-ão dos "circulas viciosos" de terapia su 

cessivas. 

O método de terapia noossofrolÓgica, alem de seu proce~ 

so prÕprio, utiliza-se de conhecimentos de várias áreas. É exclu 

sivo das clinicas Frei Albino e conta com recursos humanos profi~ 

sionais e não profissionais, inclusive elementos religiosos previ 

amente tratados e treinados. 

As pessoas a serem tratadas pelo MTN podem ser classifi 

cadas em quatro grupos: 

As pessoas relativamente sadias, que nao se que~xam 

de nenhum problema fisico ou psÍquico significativo 

mas que se sentem deprimidas, cansadas, desanimadas, 

por enfrentarem situaçoes estressantes ou que perd~ 

ram por algum motivo a razão de viver, 

sentido no que fazer. 

-nao veem ma1s 
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Os doentes psiquicos como os neur~ticos, os psic~ti 

cos, os deficientes mentais, os mongol~ides; nestes 

os tratamentos sio feitos indiretamente, atrav~s do 

inconsciente da m~e. 

- Os doentes fisicos que durante o tratamento recebem 

tamb~m um treinamento em termos de atuaçio 
~ . 

ps~qu1.ca 

sobre seu pr;prio organismo, no sentido de auxilii 

lo a melhorar o seu funcionamento e a recuperaçio da 

saÚde. 

Os psicossomiticos, constituindo a ma~or~a dos pacie~ 

entes, pois dificilmente um psiquismo doente deixa de 

manifestar-se fisicamente e vice-versa. O homem ~ um 

todo pois age, v~ve e sofre como um todo e a terapia 

que trata s~ do fisico ou s~ do psiquismo ~ parcial e 

incompleta. O m~todo de terapia noossofrol;gica trata 

do homem integral, de todas as suas areas, mesmo que 

o problema se apresente como apenas f!sico, 
... . 

ps~qu1co 

ou moral-religioso. Os seguidores deste m~todo afirmam 

que, basicamente não há limites para tipos de "doenças" 

a serem tratadas eficientemente pelo m~todo de tera 

pia noossofrolÕgica, mas ha limites quanto a "doentes"; 

portanto, e essencial ~ e o paciente queira realmente 

curar--se. 

" As pessoas que frequentam a clinica Mens Sana sao os 1n 

div!duos portadores de: ansiedade, angustia, insonia, depress~es; 

estafa mental, esgotamento nervoso, desajustamento familiar, soei 

al, profissional, problemas renais, digestivos, glandulares, sexu 

a~s, asma, bronquites, hipoglicemia, hipertensio, obesidade, ulce 

raç~es cronicas, disritmia cerebral, enurese, e sequelas f!sicas, 

mentais e soc1a1s. T~em acesso, ainda, ~ cl{nica os individuas al 

coolatras, toxicomanos, homosexuais, esquisofrinicos, paranoicos, 

man!acos depressivos e os doentes fisicos ou psicossomáticos da 

dos como incuráveis. 

O tratamento bâsico pelo método de terapia noossofrolÔ 

g~ca envolve as seguintes etapas: 

-inicialmente o paciente e submetido a uma triagem me 

dica e depois ~ encaminhado ao terapeuta mais adequ~ 

do para o caso: 

em uma etapa o paciente é submetido ao " . pSlC~ 

relax" de 8 a 10 sessoes; ê um aparelho criado no la 

horatÕrio da Associação Mens Sana que age por suave 
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vibração sobre a ârea St!bcortical do cêrebro, sobre 

as conex;es internacionais. ~a eletroterapia conjug~ 

da com a sugestioterapia, a cromoterapia e a musicote 

rapia, que induz o paciente ao relaxamento neuromuscu 

lar e ao afloramento do inconsciente, preparando-o p~ 

ra a''regressão de idade"; 

na terceira etapa o paciente e submetido a consultas 

com psicÓlogo, quando ê feita a anamnese; 

- a quarta etapa ê dedicada ã aplicação do "psicotrons" 

aparelho de colchão vibrador, equipamento de som; 

- a quinta fase ê a "climacoterapia", quando se proce~ 

sa " -a regressao de idade" sistemática atê o momento 

da concepção, conjugada à terapia imediata de traumas 

aflorados. Inicia-se a regressão por uma idade mais 

elevada, pela faixa etária onde a memÕria consciente 

ainda estâ fortemente presente, auxiliando o paciente 

na aprendizagem gradativa da leitura e visualização 

de seu inconsciente. 

Outros recursos poderão ser utilizados como auxiliares 

no tratamento, como a sonoterapia, as massagens de relaxamento e 

outros aparelhos que se fizerem necessârios. 

Ap~s o tratamento que dura de dois a tr~s meses, o pac! 

ente é submetido a controle um mês apÓs a alta e um ano depois des 

ta data. 

Em casos de cura de doenças fÍsicas ou psÍquicas incurã 

veis, o paciente ~ chamado tamb~m cinco anos apos para reavalia 

çao e alta definitiva. 

De acordo com dados levantados pela pr~pria cl!nica, p~ 

ra 40.000 (quarenta mil)casos tratados ate 1970, obteve-se 92,0% 

de curas definitivas, com tratamento de 15·a 25 sessoes. 

5.3. RESULTAD~S GLOBAIS DA PESQUISA 

Objetivando obter uma v~sao global do estudo realizado 

nas Instituiç~es Tradicionais Comunitárias e observar se houve al 

guma mudança no comportamento dos dados levantados, fizemos uma 

fusão destes dados e como resultado tivemos o seguinte: 
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TABELA - 37 

" FREQUENTADORES DAS INSTITUIÇÕES TRADICIONAIS COMUNI~ÃRlAS, EM 

BUSCA DE TRA!AMENTO, SEGUNDO O GRUPO ETÃRIO,~E~O HORIZONTE,l985 

GRUPO ETÁRIO 
NÚmero % 

(ANOS) ------

OI- 12 32 8 ' 2 
12 J---- 20 36 9 '7 

20 40 148 36,8 

40 e ma1s 184 45,3 

TOTAL ......... . 400 100,0 

FONTE: UNIÃO ESP1RITA XINEIRA/GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃ 

SHEILA/HOSPITAL ESPlRITA ANDR~ LUIZ/CENTRO DE UM 

BANDA SÃO SEBASTIÃO/ IGREJA PENTECOSTAL"DEUS ·~AMOR" 

TABELA - 38 

li 

FREQUENTADORES DAS INSTITUIÇÕES TRADICIONAIS COMUNITÁRIAS, EM 

BUSCA DE TRATAMENTO, SEGUN~Q-~-~-EXO,BELO HORIZONTE, 1985 

SEXO NÚmero % 

Feminino 282 70,5 

Masculino 118 29,5 

TOTAL ......... . 100,0 

FONTE: UNIÃO ESPÍRITA MINEIRA/GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃ 

SHEI(A/HOSPITAL ESPÍRITA ANDR~ LUIZ/CENTRO DE UM 

BANDA SÃO SEBASTIÃO/IGREJA PENTECOSTAL"DEUS E AMOR" 
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TABELA - 39 

" 
FREQUENTADORES DAS INSTITUIÇÕES TRADICIONAIS COMUNITÃ~ __ .!_A~-~~~GUNDO 

A IDADE E O SEXO, BELO HORIZONTE,MARyO E ABRIL, 1985 

. 

. 

SEXO MASCULINO FEMININO T o T A L -
IDADE 

NÚmero 'Z NÚmero % NÚmero % 
··- ---~-···-- f--· 

o 1----- 12 19 16 'o 17 6' 2 36 9, o 
12 20 12 1 ') '2 22 8 'o 34 8 '5 

20 t----- 40 43 36,5 106 3 8 '5 149 3 7 '3 
' 

40 anos e ma~s 44 3 7 '3 137 47,3 181 4 5 '2 

TOTAL ... ....... 118 100,0 282 100,0 L, 00 100,0 

FONTE: UNIÃO ESPÍRITA MINEIRA/GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃ 

SHEILA/HOSPITAL ESPÍRITA ANDR~ LUIZ/CENTRO DE UM 

BANDA SÃO SEBASTIÃO/IGREJA PENTECOSTAL "DEUS Ê 

AMOR". 

Os dados relativos ao grupo etirio mostram que a popul~ 
" ção que frequenta as instituiçÕes tradicionais comunitárias em 

busca de solução para o seu problema de saÚde se situou mais na 

faixa etâria de 40 anos e mais com 184 individuos(45,3%) num to 

tal de 400, ficando em segundo lugar a faixa etiria de 20 anos 

inclusive, a 40 anos exclusive, com 148 pessoas (36,8%). O estudo 

dos dados em separado nos assinalou que em 2 instituiçÕes a repr~ 

sentatividade se situou no grupo etârio de 40 anos e mais, e nas 

outras 3 ficou no grupo de idade de 20 anos inclusive a 40 anos 

exclusive. 

Jâ os dados referentes ao sexo apresentaram o mesmo co~ 

portamento dos anteriores, tendo como população representativa a 

do grupo feminino, com 282 pessoas (70,5%) em 400 entrevistados 

nas 5 instituiçÕes estudadas, apesar do estudo no Hospital Espi~! 

ta Andr~ Luiz ter o grupo masculino como predominante. 
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Realizando um estudo conjunto com as variiveis idade e 
li -sexo nos observamos que os frequentadores mais assiduos as insti 

tuiç;es tradicionais comunit~rias, s~o os elementos do sexo femi 

n1no na faixa et~ria de 40 anos e mais, com 181 mulheres(45,2%), 

ficando em segundo lugar os da faixa etiria de 20 anos, inclus! 

ve, a 40 anos exclusive, com 149 mulheres, correspondendo a 37,3% 

do total de entrevistados. 

TABELA - 40 

ll 

FRE0UE~TAD9~~-DAS INSTITUICÕES _ _!RADI_CIONAIS COMUNITÁRIAS! ___ EM 

BUSCA DE TRATAHENTO, SEGUNDO RENDA FAMILIAR,BELO l-IOg_IZ_O~!_E,l_~?2 

o 

3 

10 

20 

RENDA FAMILIAR 

(SALÁRIO MÍNn10) 

1--------·- 3 

1------- 10 

1----- 20 

e ma1s 

NÚmero % 

279 69 '8 

104 26,0 

16 

1 0,2 

TOTAL ......... . 400 100,0 

FONTE: UNI~O ESPÍRITA MINEIRA/GRUPO DA FRATERNIDADE 

IRMÃ SHEILA/HOSPITAL ESPÍRITA ANDR~ LUIZ/ 

CENTRO DE UMBANDA S~O SEBASTIXO 

IGREJA PENTECOSTAL "DEUS Ê AMOR" 
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TABELA - !1l 

" 
FREQUENTAD_QRES DAS INS!_I TU_!_ç_ÕE ~ __ !_l:\A!2_IC ION,2~~0MU~-~!~R IAS.._ EH~~0A 

~)E TRATAMENTQ_.._~~EGUiW_2_IN~TRUÇÃq_,_~EL? HORIZONTE, 1985 

INSTRUÇÃO NÚmero % 
-------·---- ·------ ----------

Analfabeta 

Educaçio Primiria 

Educação Secundária 

Educação Superior 

TOTAL ••.••••••• 

47 

233 

73 

19 

372* 

1 1 ' 7 

58,2 

18' 3 

4 • 8 

93,0* 

FONTE: UNIÃO ESP!RITA MINEIRA/GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃ 

SHEILA/HOSPITAL ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ/CENTRO DE UM 

BANDA SÃO SEBASTIÃO/IGREJA PENTECOSTAL"DEUS ~ AMOR" 

* Na soma total dos dados deixaram de constar 28 elementos 

(7,0%) de O a 7 anos, por nao se enquadrarem na classifi 

- d .- ] ... -" caçao a var1ave .. 1nstruçao . 

Estudando os dados das tabelas 40 e 41 vamos observar que: 

- a população de "renda familiar" de O a 3 salários minimos, 

exclusive, predominou entre os frequentadores das instituiç~es 

tradicionais comunitirias com 279 individuas, correspondendo a 

69,8%, mantendo o mesmo comportamento dos dados isolados em cada 

uma das instituiç~es estudadas. Em segundo lugar ficou o 

faixa de 3, inclusive a 10 salirios mlnimos, exclusive, 

fjrupo da 

com 1 0!+ 

elementos (26,0%). As faixas de 10, inclusive a 20 salirios 
~ . 

ml.nl. 

mos, exclusive e de 20 e mais salirios mlnimos, tamb~m tiveram 

seus representan-tes com 16 (4,0%) e 1 (0,2%) elementos, respect~ 

vamente; 

- a população de "educação primária", 233 (53,2%) num total 

de 400, foi a que ma1s buscou assist~ncia para solucionar o seu 

problema de sa~de, nas instituiç;es tradicionais comunitirias,ten 

do sido observada a mesma situação dos dados anteriores de cada 

uma das instituiç~es seleciondas. Em segundo lugar ficou o grupo. 

d 11 d - d- . " e e ucaçao secun ar1a , com 73 pessoas(18,3%), em terceiro o 

grupo de"analfaheto", com !+7 (11,8%) e em quarto os de "educação 

superior,'' com 19 elementos (4 ,8%). 
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Em 3 das instituiç;es tradicionais comunit~rias o grupo 

de "educação secundária" ficou em segundo lugar e em 2 o grupo de 

"analfabeto". 

Na soma total dos dados deixaram de constar 28 elementos (7,0%)de 

O a 7 anos, por não se enquadrarem na classificação da variãvel 
o .. - f1 
~nstruçao . 

11 

FREQUE~ TADORE S DAS IN ST _l!_g_.!_ç_ÕE S T RAD I C ~ .. o~ AI~ C O~UN I'!_~~!:..:?:.§.!_~~B U S ~~ 

DE TRATA :'1 E N TO PARA O S E lT PROBLEMA DE S A Ü DE , BEL O H O R I Z Ç)_:~! E , 1 9 8 5 

PROBLEMA DE SAÜDE 

(CONTINUA) 

DOENÇA DO SISTEMA CÃRDIO-VASCULAR 

1. Anemia 

2. Coração grande 

3. Pressão alta 

4. Reumatismo cardiaco 

5. Varize dos membros inferiores 

6. Palpitaçã.o 

7. nrohlema circulatôrio 

8. Caimbra 

9. Dor no coração 

10. Disritmia cardiaca 

11. Lesão da mitral 

12. tngua na virilia 

DOENÇA DO SISTEMA ESQUEL~TICO 

1 3 • Dor nas pernas 

1 4 • -Dor nos pes 

15. Dor na coluna 

16. Paralisia dos membros superiores 

17. Paralisia dos membros inferiores 

18. Reumatismo nas articulaç~es 

NÚmero 

------ ··--·· -·-

8 2 'o 
1 o' 2 

23 5,8 

1 0,2 

5 1 ' 3 

5 1 ' 3 

2 o' 5 

1 o' 2 

4 1 'o 
1 o' 2 

1 0,2 

1 o ' 2 

2 0,5 

2 o' 5 

19 4' 8 

2 o' ') 
6 1 ' 5 

14 3' 5 



PROBLEMA DE SAÚDE 

(CONTINUA) 

DOENÇA DO SISTEMA GLANDULAR 

19. cincer de f!gado 

20. Diabete 

21. Hepatite 

22. Obesidade 

23. Dor na mama 

24. cincer da mama 

25. Inflamação do baço 

26. Cilculo da ves!cula 

DOENÇA DO SISTEMA NERVOSO 

27. Ataque dos nervos 

28. nesmaio 

29. Dor-de-cabeça 

30. Tremores 

31. Insônia 

32. Epilepsia 

33. Gagueira 

DOENÇA DO SISTEMA GASTRO-INTESTINAL 

34. câncer do estomago 

35. Constipação 

36. Desidratação 

37. Diarrêia 

38. Empacho 

39. Hernia inguinal 

40. HemorrÓida 

41. Úlcera de estomago 

42. Úlcera de duodeno 

43. Dor no estomago 

44. Verminose 

45. Infecção intestinal 

46. Hemorragia intestinal 

47. Moniliase 

151 

INÚmero % 

-----1···-·----··-------

1 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

34 

6 

22 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

1 

5 

3 

23 

1 

3 

1 

1 

o' 2 

1 'o 
1 'o 
0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

o' 2 

8. 5 

1 ' 5 

5 ' 5 
o, 5 

0,5 

0,5 

0,2 

o, 2 

0,2 

0,5 

0,5 

0,8 

1, o 
0,2 

1' 3 

o, 8 

5 '8 

o. 2 

0,8 

o' 2 

o, 2 
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PROBLE~A DE SAÜDE NÚmero % 
(CONTINUA) 

DOENÇA DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 

4 8. Diminuiç.ào da -
v~sao 9 2 '3 

49. Sinusite 4 1,0 

5o. Hemorragia nasal 1 o' 2 

DOENÇA DO SISTEMA cr.NITO-URINÃRIO 

51. câncer de utero 1 0,3 

5 2 . Esterilidade 1 0,3 

53. Inflamação da prÕstata 3 0,8 

54. Inchaço (edema) 5 1. 3 

55. Nefrite 3 0,8 

56. Venêrea 1 0,3 

5 7 . Gravidez 5 1 '3 

5 8 . Infecção urinária 1 0,3 

59. Corrimento vaginal 1 o' 3 

6 o. Menopausa 6 1 '5 

61. Coceira na vagina 1 o' 3 

6 2. Cistite 3 0,8 

63. CÕ1ica renal 2 0,5 

64. DistÚrbio menstrual 1 0,3 

65. Inflamação do utero 1 0,3 

6 6 . Inflamação do - . 1 0,3 ovarto 

DOENÇA DO SISTEMA RESPIRAT~RIO 

6 7 . Asma L~ 1 'o 

68. Bronquite 3 0,8 

69. Enfisema 1 o' 2 

7 o. Falta de ar 1 o' 2 

71. Pneumonia L~ 1 • o 

7 2. Gripe 9 2' 3 

7 3 . Ferida no nariz 2 0,5 

7 4 • Hemorragia nasal 1 0,2 



PROBLEMA DE SAÚDE 

(CONCLUSÃO) 

DOENÇA DO SISTEMA TEGUMENTAR 

75. Alergia 

76. Dermatite 

77. Ülcera no membro inferior 

78. Ferida 

79. Intoxicação 

80. Eritema nodoso 

81. ~anchas roxas no corpo 

DOENÇA PSICOLÓGICA 

82. Depressão 

83. Espanto 

84. Feitiço 

85. t1au-olhado 

86. Perturbação mental 

87. Obsessão 

88. Alcoolismo 

89. Esquecimento 

90. Encantamentos 

91. Paranóia 

TOTAL ......... . 

NÚmero 

3 

6 

2 

1 

2 

1 

1 

24 

1 

1 

1 

10 

1 9 

1 

1 

18 

1 

400 

0,8 

1 ' 5 

0,5 

0,2 

0,5 

0,2 

0,2 

6,0 

o' 2 

0,2 

o' 2 

2,6 

4,8 

0,2 

0,2 

4' 6 

0,2 

100,0 

FONTE: UNIÃO ESP!RITA MINEIRA/GRUPO DA FRATERNIDADE 

IRMÃ SHEILA/HOSPITAL ESPÍRITA ANDR~ LUIZ 

CENTRO DE UMBANDA SÃO SEBASTIÃO 

IGREJA PENTECOSTAL "DEUS É AMOR" 
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Atentando para os dados sobre problemas de saÚde regi~ 

trados na tabela 42, podemos descrever que: 

-"Ataque de Nervos", com 34 elementos (8,5%), dos 91 

assinalados, foi o indicador de"Doença do Sistema · 

Nervoso"mais apontado pela população que a levou a 

buscar ajuda nas instituiçÕes tradicionais comunitã 

r1.as; 
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é'm segundü luzar ficot; c indicador ''Depressão'', com 

24 pessoas (6,0%), como responsivel pelo encaminhame~ 

to da população ~s referidas instituiç~es; 

- em tcrce.iro encontramos os indicadores "Dor no estoma 

" go e "Pressão Alta", com 23 elementos (5,8%); 

em quarto observamos o indicador "Dor-de-Cabeça", com 

22 ~essoas (5,5%); 

- e finalmente em quinto e sexto lugares apareceram O ,-,, 

iudicaclores "Obsessão", corn 19 elementos (4,8%) e "En 

cantamento", com 18 (!+,6%). 

Na an~lise dos dados coletados nas Instituiç~es Tradici 

ona~s Comunit~rias,os indicadores narrados ac1ma constaram como 

os que mais levaram a população a buscar "cura" nas referidas 

instituiç~e3, por~m nao na sequ;ncia anotada narrada; em umas 

alguns deles apareceram situados em primeiro plano e em outras 

em segundo e ate terceiro lugar e vice-versa. 

Dos problemas mencionados, a "Obsessão" -e o - . 
Un1CO to ta 1 

mente desconh0cido pela medicina oficial. 

A obsessio se caracteriza, segundo PIRES (79),pela aç~o 

de entidades espirituais inferiores sobre o psiquismo humano. 

JACINTO (42) diz q'-1e "do mesmo r:~odo que as doenças resultam das 

imperfeiçÕes fisicas, que tornam o corpo acessivel 
~ 

as pernici~_ 

sas influ~ncias exteriores, a obsessão ~ sempre resultado de uma 

que dâ acesso 
.., . ,. 

a um esp1r1to mau . 

Para PIRES (79), as causas da obsessão decorrem de vários 

fatores, dos 
. . 

qua1s os ma1s frequentes sao: problema reencarnatÕ 

rio, tend~ncias viciosas, 
4 • 

ego1smo excess1vo, ambiç~es desmedidas, 

avers~o a certas pessoas, Ódio, sentimento de vingança, futilida 

de, vaidade exagerada, apego ao dinheiro. Afirma ainda que as 

obsess~es n~a se verificam a?enas no plano psicol~gico, mas tam 

b~m na patologia geral; sintomas de doenças infecciosas sao 

transmitidas por entidades espirituais doentes a pessoas sas; o 

espirito transfere i vitima, geralmente sem o saber, os sintomas 

da doença que o levou i morte e que persistem no 
• 4 • 

seu per1.sp1.r1to 

ou corpo espiritual; o tratamento e cura dos pseudo-doentes se 

dâ com o simples afastamento das entidades enf~rmicas infestado 

ras. Este tratamento deve ser feito sob orientação daqueles que 

tenham conhecimento profundo da doutrina esp!rita e complemen~~ 

do pelo auto-cura straves da oraçao e reformulaçio do conceito 

sobre s"l mesmo. 
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TABELA - 43 

fi 

FREQUENTADORES DAS INSTITUIÇÕES TRADICIONAIS COMUNITÁRIAS 

EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA SEU PROBLEMA DE SAÚDE, SEGUNDO AS 

INDiç_AÇÕES PARA TR~TAMENTO, BELO HORIZON~E, 1985 

INDICi\ÇÕES PARi\ TRATAMENTO NÚmero % 

Passe 344 2 7 '2 

Água f 1 u ida 316 25,0 

Prece no lar 52 4,1 

Homeopatia 213 16,9 

Medicamentos 63 4' 9 

Evangelização 9 o. 7 

OraçÕes 69 5,4 

Frequentar . - 2 o' 2 reun1.oes 

Ranho de limpeza 28 2 , 2 

Defumação 19 1' 5 

Revelação 25 2,0 

Unção com Õleo 2 o, 2 

Campanha 7 dias de - 55 4 '4 oraçoes 

Imposição das - 55 4,4 rnaos 

tibertação 1 o' 1 
Ãgua benta em c~ma do râdio 10 0,8 

TOTAL ......... . 1263 100,0 

FONTE: UNIÃO ESPÍRITA MINEIRA/GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃ 

SHEILA/ HOSPITAL ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ 

CENTRO DE UMBANDA SÃO SEBASTIÃO 

IGREJA PENTECOSTAL "DEUS É AMOR" 
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Os dados relativos ~s condutas assinaladas para trata 

mento dos ?roblem.1s dP saúde nos revelam que o "Passe", com 

344 indicaç;es correspondendo a 27,2% em 1263 prescritas, foi 

a atividade mais receitada para a populaçio que procurou as in~ 

tituiç;es tradicionais comunit~rias em busca de cura. Esta tam 

b~m foi uma conduta indicada em primeiro lugar em cada uma das 

instituiç;es estudadas. 

A"Ãgua Fluida" com 316 indicaçÕes (25,0%) foi a prática 

ma1.s prescrita -apo s o "Passe". 

Em terceiro lugar ficou a "Homeopatia" com 213 indica 

çÕes (16,9'7,) e em quarto e quinto percebemos a "Oração" com 69 

indicaçÕes (5,!•%) e "Medicamentos'' com 63 (!~,9i;). 

Fazendo uma comparaç;o entre as tr~s práticas receita 

das observamos que 86,0% das 400 pessoas entrevistadas recebe 

ramo "Passe", 79,0% a "Ãgua Fluida" e 53,0% a "Homeopatia". 

f: interessante salientar que a prática "Imposição das 

Mão s ',' a p e s a r d e s e r a me s ma a t i '' i d a d e r' ·p a s s e t' ex e cu t a d a p e 1 o 

grupo espirita, foi computada em separado por nao ser considera 

da como tal pelo grupo pentecostal; a mesma situação aconteceu 

com as atividades "Prece no Lar", prâtica do grupo espÍrita •~ 
ti - Tf ·- • • -Oraçoes que e 1nd1.caçao do grupo pentecostal. 

... •• lt "" .. - d -fi SP somarmos as at1v1dades Passe e Impos1.çao as Maos 

teremosum total de 399 pessoas ou seja, 99,8%, beneficiadas 

com estas priticas, das 400 entrevistadas. 

5.4. AS TR~S PRÃTICAS DE SAÚDE TRADICIONAIS MAIS INDICADAS 

5.4.1. O PASSE 

O passe, para JACI~TO (4 3), e uma modalidade de socorro 

fraterno, enobrecido pelo cristianismo e ê uma terap~utica re 

vivida e explicada, em sua mecinica e em sua vital importincia, 

pelo Espiritismo Crist~o. 

~ uma prâtica que sempre existiu em todos os lugares e 

em todos os tempos, revestida externamente das mais variadas 

f~rmulas e dos mais ex~ticos ritos, ajustados ao grau mental de 

seus praticantes. 

JACINTO (43) afirma ainda que essa pritica nasce no can 

tico ou evocaçio dos selvagens em favor dos enfermos de ~ua 

tribo, nassando pelas vias da "benzedura" e das "rezas" de me 

diuns naturais, chegando i bença; sacerdotal pelos doentes;e~ 

contradiça na prece maternal em favor de filhos assaltados p~ 

las dores ou pelas an~~stias e tribulaç;es,culmina no templo do 
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Espiritismo-Cristio da atualidade, onde foi incorporado como re 

curso fundamental i rearmonizaç~o do perispirito, no curso das 

mais variadas enfermidades da alma ou do corpo. 

O passe ~ uma transfusio de fluidos como permuta das 

energias universais e eleito co~o delicado e precioso auxiliar 

a ser utilizado no tratamento das doenças de longo curto, nas 

crises bruscas e repentinas de dor no combate ã.s chamadas "doen 

ças fantasmas", nas uerturbaçÕes espirituais transitórias que 

sofrem as almas encarnadas, nas enfermidades da mente, nos aba 

los do sistema nervoso e no reequilibrio de si mesmo, quando o 

homem esti sob o fogo da auto-ohsessio. 

Para muitos autores espiritas o passe possui 
.. 

açao ter a 

p~utica, ou seja, efeitos medicamentosos; ~ urna verdadeira trans 

fusão de sangue. 

5.4.2. HOMEOPATIA 

Amplamente descrita nos itens 3.2. e 3.4., ~um sistema 

de terapiutica que facilita a cura em muitas situaçÕes em que 

isso nio seria possivel com os medicamentos usuais; BOYD (14) 

afirma ainda que ~ perfeitamente vi~vel combinar a homeopatia 

com a medicina clissica para atender i cura de muitos pacientes. 

5.4.3. ÃGUA FLUIDA 

A ~gua fluida, em espiritismo, e aquela em que os flui 

dos medicamentosos foram imergidos, por açio magn~tica do rn~dium 

ou por interm~dio dos espiritos benfazejos (109). Ja para JACIN 

TO (43), a ãgua ê um condutor fluidico por··excelência, refletin 

do o teor e as vibraç~es normais daqueles que dela se servem,p~ 

ra todos os fins. A sua simbologia, presente em quase todas as 

iniciaç;es religiosas das mais diversas seitas, esteve sempre 

ligada a esse fator que lhe ~ intrinseco, significando que ela 

limparia o homem de seus pecados e o tornaria novo. confian 

ça do paciente que lhe confere os efeitos da utilizaç~n da ãgua 

fluidificada. 

5.3. CURAS ESPIRITUAIS 

IHBASSAHY (40) informa que, "quando a elevação dos pr_r:_ 

ços veda aos pobres o acesso aos consult;rios, ~ ao mêdium que 

ele recorre"; " d qu an ·.o os hospitais jã não podem atender i multi 

dÕes que os procuram, ê ao médium que eles dirigem"; "quando 

dentre os mêJicos, assoberbados de trabalho, alguns mais nerv~ 

sos despedem n enfermo ou o maltratam, ~ no mêdium que ele en 
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contra a receita, o bom trato e o consolo"; "quando exauridos to 

dos os anelos i ~erlicina, o doente j~ nio tem a quem ir, ou para 

onde ir, ~ muitas vezes no m~diurn e nos centros espiritas que 

ele recupera a saúde, o animo, a felicidade''. Ê assim que,em vez 
-da nocividade, e a esperança, o beneficio, a cura, a vida, que o 

desprotegido encontra na taumatur~ia. 

TOURINHO (111) afirma que os pacientes nao sao vitimas 

de crendice popular e s1m vitimas de doenças,algumas de diflcil 

racuperaçio; dentre eles, poucos sabem o mecanismo do "fenômeno" 

de comunicaçio da intelig~ncia fora da rnat~ria, e por quem sao 

beneficiados, porem tem confiança, f~ e sio aliviados ou curados 

dos seus sofrimentos. 

As curas espirituais obedecem a dois fins principais: 

um, de aliviar, o de socorrer, obra precipua na Doutrina Espirl 

ta, visto que "fora da caridade nio hâ salvaçio"; o outro fim da 

cura e chamar a atençio do individuo para as curas espirituais. 

N~o pode haver ato que mais force n homem a prestar aten 

-çao as coisas divinas do que as curas milagrosas. Desenganado de 

rn~dicos, es~otado pelas dores, baldo de recursos, recorre ao 

"sob rena tu r a.l" . 

cura, 

O espantoso do mila~re, a graça 

fazem-no ver que h~ algo mais que 

recebida, o conforto da 

as mesquinhas competiçÕes 

terrenas, que o terrlvel egolsmo humano, e ei-lo com as vistas 

dirigidas para o alto. A cura, portanto, conduz ã fê ou a robus 

tece. 

As curas estiveram ligadas ã religião. Em Tiago, capit~ 

lo 5, versiculos 14 a 16, encontramos as citaçÕes:"Est~ alguém 

doente? chama os presbiteros da i~reja; e estes façam oraçÕes so 

bre ele, ungindo-o com Ôleo em no1ae do Senhor. 

salvará o doente, e o Senhor o restabelecerá. 

plica fervorosa do justo"(l09). 

A oração da 

~·f u i t o p o d e 

fê 

-a su 

HE:JDES (66) afirma que "o médico nao pode fugir aos h~bi 

tos do povo, da mesma forma que Jeve atualizar-se nos comp~ndios 

e nas Últimas descobertas ou aplicaçÕes da ciência, deve tornar 

em consideração a viv~ncia de seus clientes quanto aos seus cos 

tumes, estado intelectual, incluindo as pr~ticas reli~iosas 

principalmente a procura de solução mistica para os problemas da 

cura das doenças". 

InÚmeros sao os ~runos religiosos que admitem a chamada 

cura espiritual. Existem em determinadas religi;es uma preocup~ 

çao especial de mot·ivar as multid;es com anGncios de curas mila 

grosas. A narte doutrin~ria vem junto i verdadeira apelação com 
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• 11 - 'd d 11 os exorc1smos, as preces, as oraçoes ung1 as e poder com a 

finalidade curadora; baseiam-se na doutrina de Cristo com as his 

t~rias de suas curas milenares. Atrav~s dos tempos, as religi~es 

têm apre~oado estas praticas, ou delas têm feito sua 

motivação. 

principal 

As peregrinaçoes cat6licas aos lugares Santos, as ten 

das e grutas milagrosas, i i~reja com padroeiros populares, con 

correm assustadoramente com a ciência oficial. Os centros 

ritas são os mais procurados pela necessidade de uma cura 

.. 
esp ~ 

esp1 

ritual do que para o conv!vio doutrinário. Nos ~ltimos 

os grupos evangélicos acordara~ para esta motivação, 

uma verdadeira "guerra santa no meio evangelico"(66) 

GERALDO GEOVANI (107) conta que o que existe i 

tempos, 

havendo 

disposi_ 

çao da população, quando quer resolver seus problemas de sa~de, 

ê um mosaico de formas de cura que sio dominantes, o que se cha 

ma de medicina oficial, e outras que são chamadas de marginais, 

alternativas, cunhadas com a rubrica de medicina popular. 

Reforçando esta id~ia, MARIO SAPORATI (107) diz que a 

procura do tratamento para curar a doença na medicina e a busca 

do recurso variam de acordo com vários aspectos e, entre eles 

um de grande importincia ê o cultural; muitas vezes se encontram 

na medicina popular solt1ç;es que a medicina oficial não oferece. 

Contudo, LOYOLA (52) esclarece que o maior ou menor grau 

de uso do sistema tradicional comunitário ou institucional, ou 

de ambos ern igual medida, depende da situaçio educacional ou 
~ 

so 

cio cultural da população e das caracter1sticas do sistema ins 

titucional; e quando a prescriçio m~dica nio ~ cumprida, na 

maioria das vezes, nao o ~ exclusivamente por falta de recursos 

econômicos do paciente, mas por uma crença popular, uma visão 

do mundo, do organismo e da sa~de em grande parte compat!vel com 

o que esta subjacente na medicina legitimada pelos cinones da 

ciência. 



5.6. !~CORPORACÃO DOS PRATICANTES TRADICIONAIS PELA MEDICINA 
INSTITUCIONAL 

160 

Para estudar a incorporaçio dos praticantes tradicionais, 

realizamos coleta de dados em 100 (cem) instituiç;es de sa~de e 

obtivemos os seguintes resultados: 

TABELi\ - 44 

PRATICANTES TRADICIONAIS INCORPORADOS ÃS INSTITUIÇÕES 

OFICIAIS DE SAÜDE, BELO HORIZONTE, 1985 

I 
INSTITUIÇÕES DE PRATICANTES TRADICIONAIS 

SAÜDE 

Secretaria ~unicipal 

de SaÚde 

Centro Metropolitano 

de SaÜde/SES 

INAMPS 

Fundo Cristão para a 

Criança 

Legião Brasileira de 

Assistência 

Hospital Geral 

Hospital Especializado 

Po1iclinica 

TOTAL ......... . 

NO MERO 

20 

14 

5 

3 

3 

1 3 

2.4 

18 

10 o 

FONTE: CENTRO METROPOLITANO DE SAÚDE 

ASSOCIArÃO MINEIRA DE HOSPITAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE 

M~DIUM RELIGIOSO 

1 

1 

1 1 
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A tabela 44 nos mostra que, das 100 (cem) InstituiçÕes 

de SaÚde estudadas, anenas duas delas (2,0%) mantêm no seu qu~ 

-dro de atendimento nraticantes tradicionais. O m~dium, em nume 

rode 2 (dois), foi encontrado em um dos hospitais especializ~ 

dos, realizando consultas para tratamento espiritual, em paci 

-entes internados, havendo um perfeito entrosamento destes me 

diuns com o servico m~dico, e vice-versa, com encaminhamentos 

entre eles, de acordo com a necessidade do cliente. 

Do mesmo modo, encontramos em uma policlinica 2 (dois) 

reli~iosos integrando a equipe de saúde para dar assistência 

religiosa e espiritual, de acordo com cada caso. 

Para as instituiçÕes oficiais que responderam "Não" 

observamos que hâ entre elas uma unanime colocação de que as 

práticas de saÚde tradicionais significam "recursos alternati 

vos" a que recorre uma população que nao tem acesso à medicina 

cientÍfica; acrescentam ainda que os "aspectos culturais também 

decorrem da relativa situaçao de marginalidade em que vivem 

tais ~rupos". 

Todas as instituiçÕes oficiais tamb~m afirmaram que 

nao hâ estudo em andamento em relação à utilização dos pratica~ 

tes da ~edicina Tradicional Comunitária, em programas das un1 

dades de saÚde; mesmo o recurso humano "parteira leiga", que 

no passado assum1a, em quase todos os hospitais de ~elo Horizo~ 

te, o atendimento às parturientes e puerperas, hoje jâ nio o 

encontra~os, sendo este atendimento feito pela atendente, ou p~ 

1a auxiliar de enfermagem ou pela enfermeira, dependendo da si 

tuaçao financeira de cada hospital, e a assistência ao parto é 

sempre feita pelo médico. 
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C O N C L U S Õ E S 

Apôs estudos, levantamentos e convivência com algumas 

Instituiç~es Tradicionais Comunitirias e Oficiais de Sa~de, 

concluiu-se que: 

-O "Passe" com 344 indicaçÕes (27,2%), a "Homeopatia" 

com 213 (19,4%) e a "Ãgua Fluida" com 316 (25,0%)das 

1.263 indicaçÕes, foram as práticas de sa~de do s1s 

tema tradicional comunitário mais receitadas para a 

população solucionar o seu problema de sa~de. 

- O "Passe" e a "Ãgua Fluida" foram condutas indicadas 

para 86,0% e 79,0%, respectivamente, dos 400 entr~ 

vistados que buscaram as instituiçÕes tradicionais 

comunitárias, em busca de tratamento de sa~de, duran 

te a fase que realizamos a coleta de dados. 

- Os problemas de sa~de "Ataque de Nervos" com 34 ele 

mentos (8,5%); "Depressão" com 24 (6,0%) e "Dor no 

E s t Ô mago " e "P r e s sã o Alta" c o m 2 2 ( 5 , 5% ) , f o r a m os 4 

indicadores, dos 91 levantados, responsáveis pelo e~ 

volvimento da população com as instituiç~es tradicio 

na1s comunitárias em busca de cura. 

- A populção na faixa etária de 40 anos e ma1s com 184 

pessoas (45,3%) e do sexo feminino com 282(70,5%)foi 

a que ma1s procurou as instituiçÕes tradicionais co 

munitârias. 

- A população com renda familiar de O a 3 salários 

nimos, exclusive, com 279 pessoas (69,8%) e de educa 

çao primária com 233 pessoas (58,2%) predominou en 

tre aqueles que vão às instituiçÕes tradicionais de 

sa~de em busca de cura. 

- A idade predominante da população que procurou as 1ns 

tituiçÕes "Grupo da Fraternidade Irmã Sheila", "Hospi_ 

tal EspÍrita Andre Luiz" e "Centro de Umbanda São Se 

bastião" situou-se no grupo etário de 20 inclusive à 
40 anos exclusive, com 44,7%, 50,0% e 50,0% respecti_ 

vamente. 
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- A população que mais procurou o "Hospital F.spirita A.:.:. 
drê Luiz", segundo o sexo, foi a do grupo masculino, 

com 63,0% dos entrevistados. 

- Na União Espirita '1ineira, "Dor na Coluna" com 15 

elementos (8,4~), "Denressão" com 13 (7,3%) e "n ~ r e s 

são Alta", "Ataque rlos Nervos", "Dor-de-Cabeça" e 

" ~ - " D o r no •·, s t o 'i1 a ~ o c o m l 1 (6,2%) foram os problemas 

de sa~de que apareceram nas tr~s primeiras colocaç~es. 

- No "Grupo da Fraternidade Irmã Sheila", os três pr~ 

blemas de saÚde dominantes foram: "At<'lque dos Nervos" 

com 1!+ elementos (10,6~), "Obsessão" com 11 (8,3%)e 

"Pressão Alta" e "Dor-de-Cabeça" com 10 (10,6%). 

- No "Centro de Umbanda São Sebastião", "Encantamento" 

com 15 elementos em 28, "Gravidez" e "Ataque dos 

Nervos" com 2, foram os problern.as de saúde mais acen 

tuados entre os entrevistados. Como indicação, além 

do "Passe", que ocupou o primeiro lugar, o "Banho 

oe Limpeza" popularmente chamado de "Banho c~e Descar 

rego", ficou em segundo, com 28 indicaçÕes em um to 

tal de 87. 

As condutas mais prescritas na Igreja Pentecostal 

"Deus ê Amor", para solucionar os problemas de saúde 

foram " • - - u lmpos~çao das Maos , "O - " raçao e "Campanha de 

7 dias de Oração", com 55 indicaçÕes cada uma, em 

203,ou seja 100,0% dos entrevistados foram beneficia 

dos com estas práticas. 

- As instituiçÕes oficiais de saÚde da rede pÚblica co~ 

forme dados levantados, nao possuem praticantes tr~ni 

cionais participando no desenvolvimento de seus pr~ 

gramas de saÚde. 

-Apenas duas instituiçÕes oficiais de saÚde, da admi 

nistraçio privada, t~m praticantes tradicionais 1n 

corporados aos seus programas de atividades. 



164 

S U G E S T O E S 

-existe, atualmente, um grande interesse por parte da 

Organização Mundial de SaÚde em promover o desenvol 

vimento da Medicina Tradicional Comunitiria para ate~ 

der i problemitica de saÚde da população nos pa!ses 

em desenvolvimento, principalmente nas ireas rurais; 

em muitos paises em desenvolvimento existem pesquis~ 

dores realizando estudos sobre as variiveis priticas 

populares e seus praticantes, objetivando o seu apr~ 

veitamento na so1ução de problemas primirios de saÚde; 

- o nÚnero de instituiç~es que desenvolve priticas de 

saÚde tradicionais esti aumentando desordenadamente 

principalmente aquelas que estão relacionadas a gr~ 

pos religiosos, devido i grande procura da população 

por estes tipos de priticas para solucionar seus pr~ 

blemas de saÚde; 

- ji existem experi~ncias de incorporaçao dos pratican 

tes tradicionais em programas oficiais de saÚde na 

Ãfrica, na Índia, na China, no Egito, em alguns 
.. 

pa::_ 

ses da Am~rica do Sul e mesmo em algumas localidades 

brasileiras~ 

SUGERE ~UE 

- os Ôrgãos Oficiais de Sa~de, pÚblicos e privados do 

Brasil e em particular de Relo Horizonte realizem es 

tudos sobre as priticas populares ou alternativas,que 

a populaçio esti buscando para solucionar seus probl~ 

mas de saÚde, no sentido de conhecer melhor estas -
pr~_ 

ticas e tomar as providêncins necessárias para o seu 

reconheci~ento e uttlizaçio; 
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- os praticantes da ~edicina Tradicional Comunitária 

sejam devidamente treinados e incorporados aos pr~ 

gramas oficiais de sa~de principalmente nas -are as 

marginalizadas das grandes capitais, nas pequenas 

cidades do interior e nas zonas rurais. 
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ANEXO 1 A J 

FORMULÁRIO 1 

O presente formulário destina-se à coleta de dados,na area 

Metropolitana de Belo Horizonte, junto à população nas salas de 

espera das instituiçÕes que oferecem práticas tradicionais de sau 

de, relativos aos problemas de saÚde e às práticas de saÚde da Me 

dicina Tradicional Comunitária, utilizadas para solucionar os 

~espectivos problemas de saúde. 

1. IDADE: 

o 12 anos 

12 20 anos 

20 ---40 anos 

40 e ma1.s anos 

2. SEXO: 

Masculino 

Feminino 

3. ReNDA FAMILIAR: 

o 3 salários 
., . 

ml.nl.mOS 

3 10 salários 
... . . 

mlnlmOS 

10 20 salários 
~ . 

mlnlmOS 

2 O e ma1s salários 
~ . 

ml.nlmOS 

4. INSTRUÇÃO: 

Analfabeto 

Educação Primária 

Educação Secundária 

Educação Superior 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

I~ 

[] 

D 
D 

D 
D 
o 
D 



A 2 

5. Qual o principal problema de saÚde que levou o (a) Sr (a) a 

procurar aquela instituição: 

DOENÇA DO SISTEMA CÃRDIO-VASCULAR 

Anemia 

Coração grande 

Derrame cerebral 

Enfarte 

Flebite 

Pressão alta 

Pressão baixa 

Reumatismo cardiaco 

Trombose 

Varize dos membros inferiores 

Outros: (especificar) 

DOENÇA DO SISTEMA ESQUEL~TICO 

Dor nas pernas 

Deformidade nas -maos 

Deformidade -nos pe s 

Dor na coluna 

Paralisia dos membros super1ores 

Paralisia dos membros inferiores 

Osteomelite 

Reumatismo nas articulaçÕes 

Outros: (especificar) 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D o 
\~ 
[] 
o 



DOENÇA DO SISTEMA GLANDULAR 

câncer de figado 

câncer do pâncreas 

Diabete 

Excesso de pelos 

Hepatite 

Icterícia 

Obesidade 

Tumor de parôtida 

D 
[J 
[] 
o 
[] 
D 
D 
D 

Outros: (e s p e c i f i c a r)---------------------------

----------------------------------------

DOENÇA DO SISTE~A NERVOSO 

Ataque dos nervos 

Desmaio 

Disritmia 

Dor de cabeça 

Enxaqueca 

Histerismo 

Trombose cerebral 

Tumor do cerebro 

Tremores 

Outros (especificar) 

D 
D 
D 
D 
o 
D 
o 
D 
D 

·--------------------------------------

A 3 



DOENÇA DO SISTEMA GASTRO-INTESTINAL 

Constipação 

Câncer 

Desidratação 

Diarréia 

Empacho (indi~estão) 

HemorrÓida 

Hérnia 

Úlcera do estomRgo 

Ventre caído 

Verminose 

o 
o 
o 
D 
D 
D o 
o 
D 
CJ 

Outros: (especificar)-----------------------------

DOENÇA DO SISTEMA GENITO-URINÃRIO 

Aborto 

câncer 

Esterilidade 

Hemorragia 

Inflamação na prostata 

Inchaço (edema) 

!iioma uterino 

Nefrite 

Urina solta 

Venérea 

Ou t r o s : ( e s p e c i f i c a r ) ----------

[] 
D 
D 
D 
D 
D 
[] 
LJ 
[] 
[] 
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DOENÇA DOS ÓRGÃOS DO SENTIDO 

Catarata 

câncer 

Cegueira 

Diminuiçio da audiçio 

Diminuiçio da v~sao 

Dordolho (conjuntivite) 

Mudez 

Perturbaçio do tato 

Sinusite 

Surdez 

Outros: (especificar) 

DOE~ÇA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

Asma 

Bronquite 

Câncer da laringe 

Câncer do estÔmago 

Enfisema 

Falta de ar 

Pneumonia 

Tuberculose 

Outros: (especificar) --------------------------

o 
[] 
D 
o 
D 
D 
Ll 
D 
o o 

D 
D 
D 
D 
D 

8 
D 

A 5 



DOE~ÇA DO SISTEMA TEGUMENTAR 

Alergia 

Dermatite 

Ferida 

Intoxicação 

Lepra 

Sarna 

Úlcera var~cosa 

Outros: (especificar) 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

·-------------------·------------·-------

DOENÇA PSICOLÔGICA 

Depressao 

Espanto 

Feitiço 

Loucura 

Magia negra 

~au-olhado 

Neurose 

Perturbaçio mental 

Possessão 

Outros: (especificar) ----

D 
[] 
D 
D 
D 
D 
q 
D 
D 
[] 

A 6 
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6. 0ual o tratamento indicado 

problema de saÚde; 

para o (a) Sr (a) curar o seu 

Acupuntura 

Ãoua o Fluida 

Banhos de imersao 

Benç~o e benzedura (de rou~as,objetos,pessoas) 

Exorcismo ritual!stico(despachos,danças,defumaçÕes) 

Homeonatia 

InfusÕes (chas,garrafadas,ervas) 

Imposição das mãos 

OraçÕes e meditaçÕes 

Passes 

riedicamentos 

I~ 
D 
LJ 
[_l 
D 
[] 
D 
D 
[] 
o 
[-=I 

Outros : ( e s p e c i f i c a r) ----------------------··--------



ANEXO 2 
A 8 

FORMULÃRIO 2 

O presente formul5rio obietiva a coleta de dados, no 

Centro Regional e al~umas Unidades de SaGde de Belo llorizonte, 

relativos à incorporação dos praticantes tradicionais de saúde. 

1. INSTRUÇÃO 

2. O Centro Regional de SaÚde ou Unidade de SaÚde utiliza al 

guns praticantes da ~edicina Tradicional Comunitiria? 

SI~ NÃO D 
Se a resposta for ~I~, ~uais sao os praticantes utilizados? 

Se a resoosta for NÃO, -por~ue nao sao utilizados? 

3. H~ algum estudo em andamento, em relaç~o a utilização dos 

praticantes da Medicina Tradicional Comunitária, para o fu 

turo, em programas de saÚde das Unidades de SaÚde? 

SIM D NÃO [] 



A 9 
ANEXO 3 

Belo Horizonte, 

CARTA ENVIADA XS ISSTITUIÇÔES TRADICIONAIS COMUNITÃ~IAS 

Estamos no momento, como professor da Escola de Enferma 

g~m da Universidade Federal de Minas Gerais, realizando 

culdade de SaGde PGblica da Universidade de sio Paulo o 

de p6s-graduaçio a nivel de doutoramento. 

na Pa 

curso 

Para conclusão do referido curso somos obrigados a apr~ 

sentar um trabalho que possa dar alguma contribuiç~o na irea em 

que trabalhamos. Como atuamos em serviços relacionados i sa~de 

da comunidade, onde tivemos oportunidade de ouvir testemunhos 

de elementos que solucionaram alguns de seus problemas de saGde 

em centros esplritas, igrejas pentecostalistas, centros de um 

banda, em curandeiros e em outras instituiç~es não oficiais de 

saGde, interessamo-nos pelo assunto e decidimos fazer uma pe~ 

quisa sobre as priticas de saGde nio oficiais que ajudam a r~ 

pulaçio a solucionar seu problema de saGde. 

Levando em consideração que este e um assunto de inte 

resse e em estudo pela Orsanizaçio Mundial de SaGde, objetiva~ 

do a extensio de cobertura de saGde is populaç~es, e como obser 

vamos de perto o desejo desinteressado destas instituiçÕes não 

oficiais em ajudar a população na solução de problemas de sa~de, 

estamos solicitando a elas dar-nos a oportunidade de coletar da 

dos que serão importantes na elaboração do nosso trabalho de 

conclusão de curso, intitulado "Incorporação elas práticas de 

sa~de da ~edicina Tradicional Comunitária pela Medicina Institu 

cional". 

Nesta oportunidade estamos solicitando o apoio e compr~ 

ensao (nome da Instituição) no sentido de nos permitir coletar 

dados junto a (nGmero) pessoas que buscam pela primeira vez es 

ta instituiçio para solução de seus problemas de saGde. 

Com os nossos agradecimentos 

CARMELITA PINTO RABELO 



ANEXO 4 A 10 

Belo Horizonte, 

CARTA E~VIADA ÀS INSTITUIÇÕES OFICIAIS DE SAÚDE 

Estamos no momento, como professor da Escola de Enferma 

gem da Universidade Federal de ~inas Gerais, realizando na Fa 

~uldade de Sa~de P~blica da Universidade de Sio Paulo o curso 

de p;s-graduaçio a nivel de doutoramento. 

Para conclusão do referido curso somos obrigados a apr~ 

sentar um trabalho que possa dar alguma contribuição na irea em 

que trabalhamos. Como atuamos em serviços relacionados à sa~de 

da comunidade, onde tivemos oportunidade de ouvir testemunhos 

de elementos que solucionaram alguns de seus problemas de sa~ 

de em centros espiritas, igrejas pentecostalistas, centros de 

umbanda, em curandeiros e em outras instituiç~es não oficiais 

de sa~de, interessamo-nos pelo assunto e decidimos fazer uma 

pesquisa sobre as priticas de sa~de nio oficias que ajudam a 

população a solucionar seu problema de saÚde. 

Levando em consideração que este ê um assunto de in 

teresse e em estudo pela Organização Mundial de Sa~de, objet! 

vando a extensão de cobertura de saÚde ãs populaç~es, 
~ 

gostar~ 

amos de obter informaç~es e como a instituição sob o comando 

de V.Sa. ve o assunto e se ji estão sendo utilizados alguns re 

cursos humanos da medicina tradicional comunitiria nas unidades 

sanitárias para atendimento ao pÚblico ou se jã estão sendo rea 

lizados estudos em relação ao assunto. 

Nesta oportunidade estamos solicitando o apoio e com 

preensão desta instituição no sentido de nos permitir e faci 

litar a coleta de dados constantes no formulário em anexo 

Com os nossos agradecimentos 

CARMELITA PINTO RABELO 


	DR_127 -001.tif
	DR_127 -002.tif
	DR_127 -003.tif
	DR_127 -004.tif
	DR_127 -005.tif
	DR_127 -006.tif
	DR_127 -007.tif
	DR_127 -008.tif
	DR_127 -009.tif
	DR_127 -010.tif
	DR_127 -011.tif
	DR_127 -012.tif
	DR_127 -013.tif
	DR_127 -014.tif
	DR_127 -015.tif
	DR_127 -016.tif
	DR_127 -017.tif
	DR_127 -018.tif
	DR_127 -019.tif
	DR_127 -020.tif
	DR_127 -021.tif
	DR_127 -022.tif
	DR_127 -023.tif
	DR_127 -024.tif
	DR_127 -025.tif
	DR_127 -026.tif
	DR_127 -027.tif
	DR_127 -028.tif
	DR_127 -029.tif
	DR_127 -030.tif
	DR_127 -031.tif
	DR_127 -032.tif
	DR_127 -033.tif
	DR_127 -034.tif
	DR_127 -035.tif
	DR_127 -036.tif
	DR_127 -037.tif
	DR_127 -038.tif
	DR_127 -039.tif
	DR_127 -040.tif
	DR_127 -041.tif
	DR_127 -042.tif
	DR_127 -043.tif
	DR_127 -044.tif
	DR_127 -045.tif
	DR_127 -046.tif
	DR_127 -047.tif
	DR_127 -048.tif
	DR_127 -049.tif
	DR_127 -050.tif
	DR_127 -051.tif
	DR_127 -052.tif
	DR_127 -053.tif
	DR_127 -054.tif
	DR_127 -055.tif
	DR_127 -056.tif
	DR_127 -057.tif
	DR_127 -058.tif
	DR_127 -059.tif
	DR_127 -060.tif
	DR_127 -061.tif
	DR_127 -062.tif
	DR_127 -063.tif
	DR_127 -064.tif
	DR_127 -065.tif
	DR_127 -066.tif
	DR_127 -067.tif
	DR_127 -068.tif
	DR_127 -069.tif
	DR_127 -070.tif
	DR_127 -071.tif
	DR_127 -072.tif
	DR_127 -073.tif
	DR_127 -074.tif
	DR_127 -075.tif
	DR_127 -076.tif
	DR_127 -077.tif
	DR_127 -078.tif
	DR_127 -079.tif
	DR_127 -080.tif
	DR_127 -081.tif
	DR_127 -082.tif
	DR_127 -083.tif
	DR_127 -084.tif
	DR_127 -085.tif
	DR_127 -086.tif
	DR_127 -087.tif
	DR_127 -088.tif
	DR_127 -089.tif
	DR_127 -090.tif
	DR_127 -091.tif
	DR_127 -092.tif
	DR_127 -093.tif
	DR_127 -094.tif
	DR_127 -095.tif
	DR_127 -096.tif
	DR_127 -097.tif
	DR_127 -098.tif
	DR_127 -099.tif
	DR_127 -100.tif
	DR_127 -101.tif
	DR_127 -102.tif
	DR_127 -103.tif
	DR_127 -104.tif
	DR_127 -105.tif
	DR_127 -106.tif
	DR_127 -107.tif
	DR_127 -108.tif
	DR_127 -109.tif
	DR_127 -110.tif
	DR_127 -111.tif
	DR_127 -112.tif
	DR_127 -113.tif
	DR_127 -114.tif
	DR_127 -115.tif
	DR_127 -116.tif
	DR_127 -117.tif
	DR_127 -118.tif
	DR_127 -119.tif
	DR_127 -120.tif
	DR_127 -121.tif
	DR_127 -122.tif
	DR_127 -123.tif
	DR_127 -124.tif
	DR_127 -125.tif
	DR_127 -126.tif
	DR_127 -127.tif
	DR_127 -128.tif
	DR_127 -129.tif
	DR_127 -130.tif
	DR_127 -131.tif
	DR_127 -132.tif
	DR_127 -133.tif
	DR_127 -134.tif
	DR_127 -135.tif
	DR_127 -136.tif
	DR_127 -137.tif
	DR_127 -138.tif
	DR_127 -139.tif
	DR_127 -140.tif
	DR_127 -141.tif
	DR_127 -142.tif
	DR_127 -143.tif
	DR_127 -144.tif
	DR_127 -145.tif
	DR_127 -146.tif
	DR_127 -147.tif
	DR_127 -148.tif
	DR_127 -149.tif
	DR_127 -150.tif
	DR_127 -151.tif
	DR_127 -152.tif
	DR_127 -153.tif
	DR_127 -154.tif
	DR_127 -155.tif
	DR_127 -156.tif
	DR_127 -157.tif
	DR_127 -158.tif
	DR_127 -159.tif
	DR_127 -160.tif
	DR_127 -161.tif
	DR_127 -162.tif
	DR_127 -163.tif
	DR_127 -164.tif
	DR_127 -165.tif
	DR_127 -166.tif
	DR_127 -167.tif
	DR_127 -168.tif
	DR_127 -169.tif
	DR_127 -170.tif
	DR_127 -171.tif
	DR_127 -172.tif
	DR_127 -173.tif
	DR_127 -174.tif
	DR_127 -175.tif
	DR_127 -176.tif
	DR_127 -177.tif
	DR_127 -178.tif
	DR_127 -179.tif
	DR_127 -180.tif
	DR_127 -181.tif
	DR_127 -182.tif
	DR_127 -183.tif
	DR_127 -184.tif
	DR_127 -185.tif
	DR_127 -186.tif
	DR_127 -187.tif
	DR_127 -188.tif
	DR_127 -189.tif
	DR_127 -190.tif
	DR_127 -191.tif
	DR_127 -192.tif
	DR_127 -193.tif
	DR_127 -194.tif
	DR_127 -195.tif
	DR_127 -196.tif
	DR_127 -197.tif
	DR_127 -198.tif

