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Cuidados Clínicos

Doença de Criança:
paradigma popular da diarréia persistente?1

Marilyn Nations

No dia 14 de maio de 1987, o filho de dois anos de dona Belina morreu em
Beberibe, Ceará. “A diarréia saía como uma aguaceira caindo do céu... ele era
só pele e osso... murcho... sua moleira rasgou, partiu no meio... cabia dois dedos
no buraco”, contou a mãe, consternada. Enquanto os estudiosos questionam por
que as doenças diarréicas persistem e matam, os curandeiros tradicionais e os
pais pobres do nordeste do Brasil têm uma resposta: a doença de criança. De
acordo com as mães brasileiras, a doença de criança é a principal causa da
morte de bebês e crianças (Tabela 1). Conforme uma pesquisa realizada em
Pacatuba, Brasil (sete mil habitantes), 20,2% das 535 mães cujos filhos (< 5
anos) faleceram identificaram a doença de criança como causa da morte; é a
maior preocupação dos pais pobres (Nations et al., 1988). Mesmo assim, estu-
dos epidemiológicos realizados na mesma área não listam o problema (Guerrant
et al., 1983).

Entretanto, a doença de criança é real para os pais das cidades peque-
nas (Berger & Luckman, 1966). É temida devido à sua natureza virulenta e
infecciosa. Ninguém ousa dizer seu nome em voz alta. Cochichando, referem-
se de forma impessoal a ela como “aquela doença”, para evitar atrair sua força
deletéria para os corpos de irmãos sadios. São promovidos rituais para os oni-
potentes caboclos, guias espirituais indígenas da Amazônia, e os orixás africa-
nos para afastar a infecção. Se houver morte, o velório costumeiro é cancela-
do, as crianças são excluídas da procissão, os pertences contaminados são
queimados ou enterrados, o cadáver é firmemente enrolado em um lençol, a
casa é toda escovada com desinfetantes, as telhas de adobe do telhado são
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removidas para que a luz do sol entre e “mate os restos da doença” antes que
“pegue” de novo (Nations & Rebhun, 1988a).

Como a maioria dos médicos locais, o médico da cidade de Beberibe tem
um conhecimento limitado a respeito da doença de criança.

Às vezes a mãe confunde desnutrição com doença de criança. Então,
não é nada científico. É mais falta de informação do que, digamos, uma
ciência popular.

Porém, nossa pesquisa antropológica refuta a assertiva de que a doença
de criança represente mera “falta de informação” ou seja uma exótica síndrome
vinculada à cultura, sem nenhuma ligação com a biomedicina. A doença de
criança exibe paralelos notáveis com a diarréia persistente. As diarréias crôni-
cas e debilitantes estão sendo reconhecidas como o maior exterminador de
crianças no nordeste brasileiro agora que a mortalidade devida a diarréias agu-
das e não invasivas declinou dramaticamente com a introdução da terapia de
reidratação oral (TRO) desde o começo dos anos 1980 (Nations & Amaral,
1996). A diarréia persistente (> 14 dias de duração) responde por 11% de todos
os episódios e 50% de todos os dias de diarréia nas crianças que vivem nas
favelas urbanas de Fortaleza (Schorling et al., 1990a), sendo responsável por
50% das mortes na região rural do nordeste brasileiro (McAuliffe et al., 1986).

As nomenclaturas populares para as enfermidades nunca correspondem
exatamente às categorias biomédicas de doença (Nations, Camino & Walker,
1988; Snow, 1976; Golden & Duster, 1977). No entanto, recodificar as enfermi-
dades populares em problemas biomédicos pode reduzir a reconhecida lacuna
entre a experiência popular e a medicina clínica (Nations & Rebhun, 1988b;
Blumhagen, 1980; Leighton, 1969). Tal tradução cultural pode reduzir as barrei-
ras interculturais de comunicação e melhorar significativamente a atenção ao
paciente (Nations, Camino & Walker, 1985, 1988; Mull & Mull, 1981; Snow,
1974). O reconhecimento de uma associação entre a doença de criança e a
diarréia persistente permitirá que os estudiosos apliquem a vasta sabedoria popu-
lar sobre a doença de criança – sua conceitualização, etiologia, tratamento, prog-
nóstico e prevenção – ao estudo da diarréia persistente no nordeste brasileiro.

MÉTODOS

Durante cinco meses (de maio a setembro de 1990) foram realizadas
cem entrevistas etnográficas abertas com cinqüenta curandeiros tradicionais e
cinqüenta mães cujos filhos haviam morrido de doença de criança. Os curan-
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deiros foram aleatoriamente selecionados do registro do Programa de Atenção
Primária Alternativa à Saúde (Proais) da Universidade Federal do Ceará, o
qual conta com 320 curandeiros práticos na área por ele abrangida e cobre
quatro municípios rurais litorâneos e do interior – Pacatuba, Guaiúba, São Gon-
çalo e Aquiraz, localizados em um raio de uma hora de carro de Fortaleza (dois
milhões de habitantes) – e três distritos urbanos – Conjunto Palmeiras, Lagoa
Redonda e Janguruçu, localizados na periferia de Fortaleza. Em 1989, a popu-
lação total na área do Proais era de 222.300 pessoas com trinta mil (13,5%)
crianças < 5 anos de idade. A idade dos curandeiros varia entre 35 e 80 anos;
16% são homens e 84% são mulheres. Sessenta por cento são analfabetos.
Cinco tipos de curandeiros tradicionais estão representados: rezadeiras popula-
res de origem católica (n=34), benzedeiras da umbanda afro-brasileira (n=8),
parteiras (n=3), espíritas (n=3) e raizeiros (n=2). As mães que perderam filhos
foram identificadas com base nos levantamentos epidemiológicos mensais do
Proais. Agentes de saúde comunitária notificam os supervisores do Proais (mé-
dicos e enfermeiros da universidade que prestam supervisão local semanal)
sobre todas as mortes. Uma autópsia verbal é realizada pela equipe do Proais a
fim de determinar a causa mais provável da morte. As causas relatadas pelas
mães também são registradas no formulário padrão. Foram selecionados alea-
toriamente, dentre os atestados de óbito, cinqüenta casos de morte por doença
de criança. A idade das mães varia de 16 a 45 anos; a média de suas idades é
28,7 anos. Seu percentual de analfabetismo é de 38%, e 42% são semi-analfa-
betas. Setenta e dois por cento são moradoras rurais e 28% vivem na região
periurbana. Dentre as cinqüenta vítimas de doença de criança, a idade à morte
variou de 24 horas a 4 anos, com média de 8 meses de vida; 54% eram do sexo
masculino e 46% do sexo feminino.

As entrevistas, com duração de duas a três horas cada uma, foram rea-
lizadas em português nas casas ou nos centros de oração, registradas em áudio
e transcritas antes da tradução. Foram usadas perguntas abertas e vinte car-
tões com a representação gráfica dos sintomas para evocar o(s) modelo(s)
explicativo(s) de doença de criança das informantes (Kleinman, 1975; Kleinman,
Eisenberg & Good, 1978). As entrevistas foram processadas e codificadas
mediante o uso do programa de computador The Ethnograph (Seidel, Kjolseth
& Seymour, 1988); seu conteúdo foi analisado por uma equipe de estudiosos
médicos e sociais. A observação participante das atividades de cuidado das
crianças, das cerimônias de cura, dos festivais religiosos, das consultas hospita-
lares e médicas, dos velórios e das procissões de enterro foi realizada para
verificar e complementar dados das entrevistas.
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CENÁRIO

O Brasil se vangloria de ser a oitava maior economia do mundo. Contu-
do, seu desenvolvimento econômico é paradoxal (Fishlow, 1972): arranha-céus
jogam sombra sobre as favelas, carros importados compartilham as estradas
com carroças, e turistas que se bronzeiam em praias famosas são perseguidos
por meninos de rua. O Brasil possui duas classes: a privilegiada do country

club e os pobres miseráveis; existe uma classe média emergente, majoritaria-
mente nas capitais e no sul industrializado. O Brasil tem a terceira pior distribui-
ção de renda no mundo (World Bank, 1990). Durante a década de 1980 a cisão
de classe aumentou ainda mais quando 90% dos cidadãos brasileiros empobre-
ceram. Os 10% que ficaram mais ricos já eram, na maioria, privilegiados. Tal
economia assimétrica se reflete nas taxas de mortalidade infantil (TMI). Entre
1980 e 1986 a TMI foi de 64,1 por mil crianças nascidas vivas no Brasil, de 98,8
no nordeste subdesenvolvido e de 44,6 no rico sul industrializado (Unicef, 1988).
Em Fortaleza, capital do estado do Ceará, a TMI alcançou 104,6 em 1980, sendo
muito mais alta do que no Rio de Janeiro (49,2) e em São Paulo (54,1) no mesmo
ano. Cinqüenta por cento das mortes de bebês no nordeste brasileiro são devidas
à desidratação diarréica, passível de prevenção (Victora & Barros, 1989).

O sistema médico popular é pluralista (Scott, 1974), baseado nas tradi-
ções indígenas (majoritariamente tupi-guarani e cariri), portuguesas e da Áfri-
ca ocidental provenientes do passado colonial brasileiro (Cordeiro, 1989; Aragão,
1987; Burns, 1980). São consultados diversos agentes, incluindo: os curandei-
ros tradicionais, como rezadeiras (populares de origem católica), pais-de-santo
dos cultos afro-brasileiros de umbanda, parteiras leigas (Araújo, 1983), espíri-
tas (inspirados na doutrina de Allan Kardec) (Greenfield, 1987) e raizeiros;
“médicos” e “farmacêuticos” leigos ou balconistas de farmácia; curandeiros
protestantes carismáticos; praticantes da homeopatia; agentes de saúde comu-
nitária; enfermeiros da saúde pública e médicos de todas as subespecialidades
(Nations, 1982, 1983; Barreto, 1985).

Os curandeiros tradicionais combinam uma variedade de terapias, pres-
crevendo, de forma bastante pragmática, tudo o que parece funcionar, de água
benta a nutrição intravenosa, de possessão espírita a penicilina. Vick VapoRub é
receitado em momentos de transe, “espinhela caída” é radiografada, cirurgias
são realizadas pelo espírito do médico alemão dr. Fritz e o pai-nosso é recitado
depois de episódios de glossolalia. A eclética combinação de curandeiros e
terapias freqüentemente resulta em mensagens que se contradizem umas às
outras, em interrupção do tratamento, exaustão dos pais e, eventualmente, na
morte da criança. Mesmo quando o tratamento é exclusivamente clínico, com
freqüência não é efetivo devido à falta de médicos, à insuficiência de suprimen-
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tos, ao vencimento do prazo de validade das vacinas, ao mau estado de conser-
vação das ambulâncias e à superlotação dos hospitais (McGreevey, 1989).

RESULTADOS

TAXONOMIA POPULAR DA DOENÇA DE CRIANÇA

Referida como “a doença da criança” ou, alternativamente, “doença de
menino”, “doença ruim”, “doença forte”, “doença pesada”, “epidemia da crian-
ça” ou simplesmente “aquela doença”, a doença de criança é um rótulo
sociocultural desenvolvido pelo sistema médico popular no nordeste do Brasil e
aplicado aos estágios finais das doenças infecciosas infantis graves. Como ou-
tras classificações populares para a enfermidade, é uma afirmativa a respeito
da vida e da etnia nas comunidades brasileiras onde a doença é endêmica
(Nations et al., 1988). Segue a descrição da taxonomia popular (Spradley, 1979)
ou modelo explicativo popular (Kleinman, 1975; Kleinman, Eisenberg & Good,
1978) deste criminoso comum no Brasil tropical.

EPIDEMIOLOGIA E TRANSMISSÃO

A doença de criança é uma síndrome infecciosa tanto aguda como crô-
nica, virulenta e observada exclusivamente em crianças, majoritariamente en-
tre o nascimento e os 7 anos de idade. “A vida de uma criança está em sua
moleira”, dizem os curandeiros tradicionais. Acredita-se que a fontanela fica
“aberta” desde o nascimento até os 7 anos de idade. A abertura no crânio é
uma passagem desprotegida para que agentes que provocam enfermidade, como
o vento, penetrem no corpo da criança e causem adoecimento e morte. Aos 7
anos, o crânio se junta, a fontanela se fecha definitivamente e o risco de doença
diminui. Uma vez dentro do corpo, a doença de criança pode “dormir”, apare-
cendo quando houver oportunidade. Os picos de sua incidência ocorrem aos 7
dias, aos 7 meses e aos 7 anos de idade (sete é um número mágico na medicina
popular brasileira e foi escolhido por razões simbólicas); a doença não é co-
mum após a metade da infância. Esse padrão de incidência por idade é consis-
tente com as doenças infantis transmissíveis.

Não foi relatada nenhuma diferença entre os sexos no que diz respeito à
incidência da doença. Uma diferença relacionada ao sexo é a maneira como o
crânio afunda em conseqüência da doença: o dos meninos “se parte” em qua-
tro seções, fazendo uma “cruz” no topo da cabeça, enquanto nas meninas a
depressão é profunda como um “poço”.
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Tanto pessoas ricas como pobres podem estar sob risco de contrair a
doença de criança: “Não faz nenhuma diferença o que alguém possui quando a
doença vem... se vem para matar, mata independente de qualquer coisa”. En-
tretanto, o risco relativo é maior para crianças pobres, desnutridas e com aces-
so precário ao hospital. Crianças de pele clara correm maior risco porque os
agentes infecciosos invadem sua pele “fina” com mais facilidade do que as
crianças de pele escura, “mais grossa”. Acredita-se que as crianças “atrevi-
das” ou espertas que exploram ativamente o ambiente estão mais expostas aos
contaminantes e à doença de criança. Os gêmeos correm alto risco devido ao
seu íntimo contato, o que facilita a transmissão entre eles. Além disso, tempo,
dinheiro e atenção são divididos entre irmãos da mesma faixa etária, diluindo os
recursos disponíveis para superar o adoecimento.

Faz-se referência ao papel dos aspectos climáticos – vento, chuva, força
da lua, calor etc. – na etiologia da doença de criança. Acredita-se que o problema
“é de época”, o que sugere um padrão sazonal de ocorrência; entretanto, não foi
identificada nenhuma correlação entre as estações e as mortes relatadas.

A síndrome é descrita como altamente virulenta e transmissível. “Nada
consegue impedir que a criança pegue ela.” Os curandeiros tradicionais usam
as palavras “logo”, “de repente” e “rapidamente” para descrever a fase aguda,
bem como “selvagem”, “forte”, “perigosa”, “infecciosa” e “contagiosa”; dizem
que a doença “pega a criança inocente”. Existem quatro rotas de transmissão.
Primeiro, acredita-se que a doença de criança seja transmitida por contato
físico direto com uma fonte contaminada, incluindo: pessoas contaminadas e
seus fluidos e secreções corporais (saliva, espuma da boca, secreções respira-
tórias, sangue e fezes); objetos pessoais contaminados, como fraldas, redes,
roupas, utensílios, mamadeiras, potes, restos de comida e a mesa usada para
preparar o corpo para o enterro; a cumeeira ou a fechadura da porta de entra-
da da casa da criança; hospitais infectados; vento maléfico, insetos ou o espíri-
to de pessoas que morreram de doença de criança. Segundo, acredita-se que a
doença é transmitida in uteru de uma mãe assintomática (“doença dormindo
em seu corpo”) para o feto, via placenta ou por “impressão” de suas emoções
fortes (Snow, 1977), e para o recém-nascido via leite materno “quente”. Ter-
ceiro, pode ser transmitida de um homem infectado para uma mulher grávida, e
desta para o filho via fluidos corporais contaminados, incluindo saliva, sêmen,
secreções vaginais, placenta e sangue. Em quarto lugar, Deus pode usar o
poder divino para infectar os corpos das crianças, como punição pelos pecados
de seus pais.
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Tabela 1 – Histórico das causas de morte de 535 crianças < 5 anos de idade
entre 1951 e 1984, relatadas pelas mães. Pacatuba, Brasil, 1984

* Nove mães citaram duas causas de morte.

Fonte: Nations et al., 1988.

FATORES DE PREDISPOSIÇÃO AO RISCO NA VISÃO POPULAR

Em vez de falar de fatores predisponentes isolados, os curandeiros tradi-
cionais lidam com o conceito de crianças de alto risco para doença de criança.
Essa “criança difícil de criar” é particularmente delicada. Nasceu pobre e fra-
ca, fica doente com freqüência, o que, por seu turno, a deixa “mais fraca”. Os
curandeiros dizem que a criança “que nasce pequena, miudinha”, “de pais po-
bres que não têm comida”, “alimentada com caldo fino e aguado de farinha de
mandioca ou amido de milho” e “sem horário certo para se alimentar” tem
maior probabilidade de contrair a doença de criança. “Essas crianças doentes
não precisam ir para um pai-de-santo (para se curar), você tem que dar aos
bichim comida!”

A doença de criança é sempre precedida de doença(s) popular(es) ou
clínica(s), incluindo: mau-olhado (quebranto), susto, moleira funda, queda, den-
tição, quentura, vento (ramo), diarréia, infecção intestinal, infestação parasitá-
ria, bronquite, coqueluche, pneumonia, sarampo, meningite, hepatite, dengue,
malária, tétano neonatal, difteria, sífilis congênita. Tais doenças e enfermidades
“enfraquecem” o corpo e o tornam suscetível a outras infecções; em sua ma-
nifestação grave o problema “vira” doença de criança. Explica a raizeira JM:

*eãmalepsadaticsasuacuoasuaC setroM

ºn %

açnaircedaçneoD 011 2,02

aiérraiD 39 1,71

oãçatardiseD 85 7,01

oãçitneD 02 7,3

odíacertnev,otsuS 51 8,2

)otnarbeuq(odahlo-uaM 8 5,1

oãçatardised/aiérraidedsamotnismoclatotbuS 403 0,65

oirámirpamotnisomocoãçatardised/aiérraidmesetromedsasuacsartuO 042 1,44

latoT 445 001
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A criança pode ter má nutrição, diarréia de uma hora para outra; é
exatamente essa má nutrição que traz a diarréia, que enfraquece a
criança, e tudo isso traz a infecção.

Acredita-se que são a má nutrição e uma história de patologia (popular e
clínica) antecedente, aliadas a um ambiente de pobreza, então, que “geram” a
doença de criança. Atuando de forma sinérgica, esses fatores “enfraquecem”
o corpo da criança e facilitam que a doença “pegue”.

ETIOLOGIA POPULAR

A etiologia popular da doença de criança é multifacetada, variando de
fatores sobrenaturais a ambientais. Em seus termos, a síndrome pode ser causa-
da por forças cosmológicas ou sobrenaturais, como “atração da lua” ou espíritos
“que vagam”, maléficos quando em contato com a mãe grávida ou a criança;
patógenos da doença (“micróbios”, “coisas sujas”); insetos vetores (moscas,
mosquitos, pulgas e formigas) e parasitas intestinais (especialmente Ascaris

lumbricoides e Giardia lamblia). A genética também pode desempenhar um
papel causador. Dizem as pessoas que “a doença de criança está no sangue
daquela família”. Acredita-se também que o problema seja causado no processo
de reencarnação: a criança pode nascer com a doença, o que foi programado na
vida anterior.

Os comportamentos nocivos à saúde durante a gestação podem provo-
car a doença de criança. Entre eles está o consumo de remédios e álcool pela
mãe, a experiência de emoções incontroláveis como raiva, ansiedade ou “aper-
reio” (estresse) ou o fato de ter tido relações sexuais com um homem “irres-
ponsável” (infectado). A aspiração do “nascimento” (de placenta e fluidos)
pelo feto durante o parto também pode levar à doença de criança.

Os fatores nutricionais da doença são o desmame precoce, a ingestão de
alimento contaminado (“estragado” ou “defumado”), alimentação em horários
incertos e baixa ingestão de nutrientes em virtude de falta de alimento ou anorexia.
A doença de criança também pode ser causada pela falta de práticas higiênicas
no cuidado da criança (como o preparo inadequado de leite em pó), “dentição”
(erupção dentária) ou um sopro acidental de ar sobre a cabeça da criança.

A negligência materna não foi identificada como causa principal da doen-
ça de criança, como anteriormente relatado (Scheper-Hughes, 1984, 1985); ape-
nas dois dos cem informantes citaram a falta de atenção materna como um fator
etiológico. Em ambos os casos, a mãe está absolvida de negligência intencional:
em um caso, a mãe estava distraída e a criança caiu acidentalmente, e no outro a
mãe estava seriamente doente e fisicamente incapacitada de cuidar da criança.
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As causas ambientais estão relacionadas principalmente com as más
condições de saneamento – área de moradia e água potável contaminadas com
fezes – em que as famílias são forçadas a viver. As condições climáticas tam-
bém são consideradas importantes, devido à influência da tradição hipocrática
no nordeste brasileiro (Harwood, 1971; Foster, 1953a; Madsen, 1967). Ventos
repentinos, “maus”; sol, tempo, banho ou solo “quente”; muita neblina, tempo
muito úmido ou chuvoso; água parada, não fervida e contaminada e fumaça de
fogão dentro de casa são algumas das causas ambientais citadas.

DIAGNÓSTICO E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

O procedimento diagnóstico envolve interações entre pais, famílias e
vizinhos e a variedade de curandeiros a cujos serviços se recorre (Nations &
Barreto, 1996). Os diagnósticos são feitos por exame físico, percepção intuitiva
de “fluidos espirituais negativos” e recebimento de presságios sobrenaturais
como uma imagem mental de uma “criança-cadáver”. Como a síndrome é
causada por uma diversidade de agentes etiológicos, seus sinais e sintomas são
variados.

Sintomas: os curandeiros tradicionais falam de sete “qualidades” ou ti-
pos de doença de criança, embora poucos informantes nomeiem os mesmos
sete (número mágico). Os mais comumente citados são: moleira funda, enterite,
ataques ou convulsões, roxidão ou cianose, gritos, gemidos, quietude, choro,
defecação, vômito e “de repente”. Nas entrevistas, as sete “qualidades” estão
associadas a 182 sintomas.

Os sintomas gastrintestinais dominam o quadro clínico na maioria dos
casos. Incluem diarréia “que vem de muito longe” ou que “vem bolando há
muito tempo”; diarréia “grande”, “forte”, “rápida”, “água feia”, geralmente
verde e “fedorenta” ou “com pedaços amarelos”. A criança tem febre, vômitos
“sem parar”, uma “barriga pegando fogo” com “febre intestinal”, “câimbra de
sangue”, fezes com água sanguinolenta, fezes aquosas com “raios de sangue”
e “catarro” e “espremadeira” dolorosa; barriga “fofa”, “inchada” ou “dura”,
“crescendo” com “vermes”; estômago com sons de “ronco” e dores fortes e
cólicas no “pé” da barriga. Conseqüentemente, a criança desenvolve “tripas
secas” ou “delatadas” (desidratadas), boca seca e uma sede insaciável. Os
olhos ficam “quebrados”, “tristes”, secos e “sem lágrima”. Parecem os “olhos
de anjo” da morte, afundados nos globos oculares como “poços profundos” e
virados, olhando para Deus. Também são relatados os olhos “saindo pra fora”,
doloridos, recobertos por uma película branco-azulada (às vezes a “menina do
olho” aumenta) e cegueira noturna. A pele fica seca, escamosa, “flácida”, “frou-
xa”, “murcha” e “levanta sozinha”. A testa da criança “rija”, “dura”, “enrugada”
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confere aparência de um “velhinho”. A urina fica amarelo-escura e “presa” no
corpo. As pontas dos dedos, as unhas e o pescoço ficam roxo-escuros ou pre-
tos; sinais e manchas escuras na pele também são relatados. A fontanela “cai”,
“rasga”, “quebra” e “desfigura”, permitindo que caibam “dois dedos dentro do
buraco”. O crânio “se abre e parte no meio” (em forma de cruz ou de banda);
em menos casos, são relatados sintomas de dores de cabeça “fortes”, “aper-
tando a cabeça”, com uma fontanela “borbulhante” ou “alta” e pescoço rígido
e edemaciado. A criança “perde as carnes”, tornando-se “uma carcaça de pêlo
e osso”, e pára de crescer. Seu rosto pode ficar “fofinho”, “inchado” e “redon-
do”, com pele “descamando” e cabelo fino, sem vida, caindo com facilidade.
A criança pára de comer, dormir, mamar ao peito, correr, brincar e falar. Apre-
senta gritos lancinantes, choro incessante, apatia lamurienta (“sem sossego”) e
irritabilidade, falta de energia e uma aparência “triste”.

A Tabela 2 apresenta os 45 sinais e sintomas mais freqüentes de um total
de 182 que curandeiros e as mães enlutadas associam com doença de criança.

Tabela 2 – 45 dos mais freqüentes sinais e sintomas associados por curandeiros
tradicionais (50) e mães enlutadas (50) com a síndrome da doença
de criança. Ceará, Brasil, 1990 (n=182 sintomas apresentados)
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Tabela 2 – (continuação)
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Tabela 2 – (continuação)

DECURSO CLÍNICO

Geralmente a criança se apresenta como se estivesse “se desmanchan-
do num rio de água”, com diarréia profusa e aguada, vomitando, cólicas abdo-
minais e irritabilidade. Dizem que a doença ataca com toda a força tanto “na
cabeça como nas tripas”. Os sintomas iniciais “viram” doença de criança seja
dentro de 24 horas do início dos sintomas, seja depois que se passaram “três
sextas-feiras” (de 15 a 21 dias) e os sintomas persistem. No primeiro caso,
complicações graves – por exemplo, diarréia incontrolável ou fontanela
“borbulhante” – evoluem com tal rapidez que a morte ocorre imediatamente
sem nenhuma resposta significativa ao tratamento. O mau-olhado do “fim do
mês”, causado pelo olhar de inveja de uma mulher menstruada, projeta uma
força negativa sobre a “carne” da criança, causando a morte. No segundo
caso, sintomas de diarréia, febre e vômito pioram progressivamente. Perda de
apetite e apatia se apresentam, bem como sinais e sintomas popularmente rela-
cionados à desidratação e desnutrição – perda de peso, olhos fundos, moleira
caída etc. O quadro clínico piora: a diarréia persiste, a desidratação é mais
pronunciada, a anorexia aumenta e as infecções secundárias oportunistas –
malária, meningite bacteriana, dengue, sarampo, pneumonia, bronquite – “en-
fraquecem” progressivamente a criança. Alguns dizem que qualquer doença
que dure mais de sete dias pode “virar” doença de criança. Essa transforma-
ção é mais freqüente na criança “difícil de criar” ou adoentada. Acredita-se,
então, que a doença se “instale” ou aloje no corpo. O quadro clínico piora
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dramaticamente. Infecções sistêmicas múltiplas, “ataques” febris e coma são
relatados. Finalmente, ocorre o dano neurológico.

TRATAMENTO

Em relação à doença de criança, a maior preocupação é se a criança
“escapará” da doença sem dano permanente. Os pais consultam vários especia-
listas, realizam rituais religiosos e mágicos e administram grande variedade de
remédios em busca de uma resposta e de cura. Primeiro se voltam para Deus,
a Virgem Maria e Jesus Cristo, os curadores supremos no catolicismo popular
brasileiro, aos quais se seguem os curandeiros – rezadeiras, entidades da umbanda
como Mamãe Tutu, Pai Antônio e outros pretos velhos (espíritos de escravos
africanos idosos) – e médicos (que são enviados por Deus) (Nations & Barreto,
1992). Os rituais populares incluem orações, peregrinações a cidades sagra-
das, oferendas de ex-votos a santos milagrosos (Della Cava, 1970) e despa-
chos (comida, bebida, velas e incenso) para orixás. A diversificada flora e fauna
do sertão semi-árido produz numerosas plantas medicinais. Para serem efeti-
vos, todos os tratamentos devem ser iniciados prontamente. Dentro de uma
média de < 2 dias a partir do começo dos sintomas, remédios caseiros (chás de
ervas, arroz e água de coco) são administrados e é procurado um curandeiro
(usualmente uma rezadeira) para fazer os rituais de oração. Se os sintomas não
responderem aos remédios caseiros e às drogas compradas na farmácia (inclu-
sive antibióticos) que estiverem prontamente disponíveis em áreas remotas,
logo se procura a medicina clínica. Quando as prescrições culturais não forem
mais efetivas e não houver marcante melhora com o ritual de oração (habitual-
mente uma cerimônia de três dias prolongada por nove dias ou realizada por
nove rezadeiras diferentes), os esforços para buscar atendimento clínico são
intensificados.

Quando a enfermidade “vira” doença de criança, muitos acreditam que
nenhum curandeiro, médico ou hospital pode curá-la. Mesmo em tais situações
aparentemente fatais, curandeiros e médicos continuam a ser procurados e
medicamentos são administrados, sem expectativa de uma recuperação com-
pleta. Apelos à salvação são feitos a seres acima dos mortais: Deus, santos e
orixás. Apenas um em cem informantes interrompeu o tratamento em função
da possibilidade de haver complicações irreversíveis.

Sessenta e dois remédios caseiros para doença de criança foram identi-
ficados. Em ordem de recorrência, estão: plantas medicinais; gêneros alimentí-
cios; líquidos ou soluções reidratantes caseiros; óleos e gorduras; produtos de-
rivados de animais. Todas as partes das plantas – folhas, sementes, raízes,
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flores, casca, óleos, frutas – são utilizadas. Uma mistura de três chás de ervas
elaborada com mostarda, semente de gergelim (Sesamun indicum L.) e horte-
lã (Mentha piperita L.) é a prescrição fitoterápica mais comum. Outras são:
malvarisco (Coleus barbatus L.), corama, goiaba (Psidium guayava L.),
cidreira (Lippia sp.), mastruz (Chenopodium ambrosioides L.), couve
(Brassica oleracea L.), arruda (Ruta graveolens L.), erva-doce (Pimpinella

anisum L.), capim-santo (Cymbopogon citratus Stapf.), casca de laranja e
alho roxo. Os gêneros alimentícios incluem: carne, gema de ovo (misturada
com óleo de semente de algodão e usada como emplastro na fontanela ou no
coto umbilical), cenoura, alface, mel, espinafre, mandioca, cereal e leite mater-
no. Os líquidos e soluções reidratantes caseiras prescritos são arroz e água de
coco, além de soluções de sal e açúcar. As gorduras e óleos incluem gordura de
galinha e sapo cururu, óleo de mocotó, óleo de semente de algodão e girassol,
azeite doce e óleo de cozinha comercial. Outros produtos derivados de animais
são baratas e lagartos secos e moídos e chá feito de excremento fresco de
gado ou do cordão umbilical da criança atingida, que depois de cair é secado e
guardado para uso futuro no tratamento da doença de criança. As terapias são
administradas em separado e em combinação (por exemplo, água de arroz com
solução reidratante com sal-açúcar).

A alta taxa de mortalidade identificada faz com que os pais busquem a
medicina clínica, além do curandeiro popular. Encaminhamentos ao hospital por
curandeiros tradicionais é uma prática padrão; rotineiramente recomendam a
internação em 24 horas depois que a doença “virou” doença de criança, para
evitar a morte certa. Mesmo com a hospitalização a recuperação é remota, diz
o povo, porque os médicos “não compreendem”. E “Se a criança tiver sido
prejudicada dentro por esta doença perigosa, nenhum médico, nem mesmo Deus,
pode salvá-la!”. Alguns médicos têm “sorte”, entretanto, e curam; “eles conhe-
cem a doença por diferentes nomes” ou seus pacientes foram “tratados por um
curandeiro poderoso” antes do encaminhamento, e a recuperação se deve, em
parte, aos efeitos residuais de seus rituais.

Produtos farmacêuticos são adquiridos em quantidade, freqüentemente
sem prescrição, para tratar a doença de criança. Incluem: banhos com aspirina e
álcool (febre); Elixir Paregórico e Obracinto (diarréia e cólicas abdominais),
Farmacetina (cloranfenicol: antibiótico para gastrenterite), TRO (desidratação), cálcio
e vitamina A (“fortificantes” para “fraqueza”), Bentil (cloridrato de dicicloverin
para dor) e Benzetacil (penicilina) para pneumonia. A potência dos remédios far-
macêuticos e populares é aumentada pelas orações dos curandeiros.
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PREVENÇÃO

Para impedir a disseminação da doença de criança, a criança infectada
e seus pertences devem ficar em quarentena: ela brinca sozinha, dorme em
uma rede à parte e se alimenta em utensílios lavados separadamente. Os restos
de sua comida são jogados fora. Depois da morte, suas roupas, rede, mamadei-
ras e brinquedos são queimados ou enterrados. Para matar os “micróbios”, é
feita a desinfecção: mamadeiras, pratos e utensílios são fervidos; fraldas e
roupas são passadas a ferro; álcool é adicionado à água do banho; estrume
seco de gado é queimado; soluções com folhas de eucalipto e alho vermelho ou
desinfetantes comerciais são usados para lavar o chão; telhas são removidas
do telhado para permitir a entrada da luz do sol. Como a transmissão ocorre
somente com o consentimento de Deus, santos, espíritos e orixás são apazigua-
dos com oferendas rituais em troca de proteção. Corpos “abertos”, vulnerá-
veis, são “fechados” contra espíritos provocadores de doença (e outros agen-
tes infectantes) por altos sacerdotes umbandistas (pai e mãe-de-santo); uma
nuvem de fumaça protetora é soprada em torno do corpo da criança. Finalmen-
te, os curandeiros aconselham as práticas redutoras de risco no cuidado das
crianças para prevenir que uma doença simples “vire” doença de criança: pre-
parar o alimento com cuidado e protegê-lo contra moscas, fumaça e cinzas;
oferecer comida quente (antes de esfriar) e na hora; banhar o corpo quando
“frio” de três a quatro vezes ao dia, evitando água “quente” ou parada; secar a
pele cuidadosamente em seguida; proibir exposição ao sol, calor excessivo,
“leite quente do peito”, vento, poeira, sereno, umidade e lixo e andar no chão
com pés descalços; evitar sustos, quedas e mau-olhado de pessoas invejosas
ou deixar a criança sozinha; procurar curandeiros para orações e usar TRO
quando as fezes começarem a ficar verdes.

PROGNÓSTICO POPULAR

O prognóstico de uma criança, acredita o povo, depende mais do desejo
de Deus: “Só se salvará se Deus cuidar, senão... não tem jeito”. Há três desfe-
chos da doença de criança. A criança pode morrer, sobreviver com seqüelas,
particularmente por envolvimento do sistema nervoso central ou “escapar”
curada sem nenhum dano. A perspectiva a curto prazo para a maioria das
crianças com doença de criança é impiedosa. Os curandeiros não têm espe-
rança quando surgem os sintomas graves: “Você pode separar a mortalha...
com carne morta... olhos virados... pele solta, azul ao redor dos olhos e as
pontas dos dedos pretas”. Diz-se que criança está “desenganada” ou terminal.
Entretanto, raramente os curandeiros abandonam o tratamento: a criança pode
estar apenas “brincando”, e se recuperar milagrosamente.
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A morte por doença de criança ou é súbita (< 24 horas desde o início dos
sintomas), sem nenhum definhamento perceptível (“morrer com todo o cor-
po”), ou prolongada, com fraqueza progressiva, durando muitos meses; a crian-
ça morre à míngua, literalmente “definhando”. A taxa de mortes por casos é
alta: “Não tem jeito, poucas escapam”. A proporção exata de mortes para
casos diagnosticados é desconhecida. Os curandeiros relatam uma mortalida-
de decrescente nos últimos anos. O dano permanente e irreversível ao sistema
nervoso central deixa os sobreviventes “fracos da cabeça”, “retardados”, “lou-
cos”, “ansiosos”, irritáveis, agressivos, violentos, epilépticos e paralíticos. Os
curandeiros reconhecem a má qualidade de vida para as vítimas e as dificulda-
des emocionais e financeiras de suas famílias. O consenso ético afirma que é
“melhor” que a criança morra do que sobreviva à doença de criança.

Quando é realmente doença de criança, não existe cura... É loucura
tratar... deixa ela morrer. Quando não termina louca ou abestada, é
totalmente inútil, sem servir para nada.

DISCUSSÃO

A doença de criança é um fato social para famílias pobres e curandeiros
brasileiros. Não só existe como é um conceito central para a compreensão da
saúde das crianças no nordeste do Brasil. Os dados etnográficos oferecem um
primeiro e importante esboço dessa categoria cognitiva cultural, pouco conhe-
cida dos profissionais da saúde. Como todos os códigos, essa categoria de
enfermidade comunica sentido sobre o sofrimento, as relações sociais, a ética
etc. no nordeste brasileiro. Qualquer tentativa séria de dar atenção primária à
saúde nessa região depende de que, antes de tudo, se compreenda o idioma
leigo da doença de criança.

Mais ainda, as implicações do reconhecimento da doença de criança se
estendem muito além do Brasil. Já em 1976 Bomgaars demonstrou a importân-
cia, para a medicina, das explicações que associam doenças populares a doen-
ças clínicas. Usando medidas antropométricas padronizadas, estabeleceu que
a criança popularmente conhecida como runche (literalmente “chorona,
lamurienta”) na Índia é desnutrida; a denominação popular runche identificava
crianças de alto risco para desnutrição em segundo e terceiro graus. Mais re-
centemente, Mull (1991) concluiu no Paquistão que a enfermidade popular sukkay

ki bimari (“doença da secura e da magreza” em urdu) estava associada ao
marasmo clinicamente identificado. A doença de criança brasileira é citada por
Mull como uma possível analogia com sukkay ki bimari. Os notáveis paralelos
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entre as enfermidades severas da infância reconhecidas pelo povo fortalecem
um axioma antropológico fundamental: pessoas comuns (neste caso, as mães)
do mundo todo são especialistas (em saúde das crianças locais). Por esse mo-
tivo, a inclusão da perspectiva popular enriquece a clínica e a torna mais acurada
e humana.

A doença de criança e a diarréia infantil persistente são entidades inti-
mamente relacionadas. As similaridades começam com suas descrições ge-
rais. A diarréia persistente é uma doença infecciosa para a qual foram isolados
múltiplos agentes infectantes em fezes diarréicas (Schorling et al., 1990a; Wanke,
McAuliffe & Guerrant, 1996; Schorling, Souza & Guerrant, 1996; Lima et al.,
1991; Wanke et al., 1991). A terminologia popular associada com doença de
criança (por exemplo, “forte”, “pesada”, “contagiosa”, “pega”) é sugestiva
de etiologia(s) infecciosa(s) virulenta(s) similar(es). O período de 14 dias que
define a diarréia persistente (WHO, 1987) corresponde aos 15-21 dias em que
o mau-olhado e outras enfermidades populares “viram” doença de criança.
A diarréia persistente começa agudamente, mas, ao contrário da maioria dos
episódios que diminuem em pouco mais de uma semana com TRO e alimenta-
ção continuada, a diarréia persiste, levando a uma progressiva deterioração do
estado nutricional e geral de saúde e a um aumento significativo do risco de
vida (WHO, 1987). De forma similar, a doença de criança começa como uma
enfermidade popular aguda com sintomas de diarréia associados aos patógenos
Escherichia coli e rotavírus (Nations et al., 1982). Diversamente da maioria
dos casos de mau-olhado ou susto que se resolvem depois de três dias de rituais
e remédios (incluindo a TRO) prescritos pela rezadeira, alguns persistem além de
três sextas-feiras e “viram” doença de criança. A criança “murcha” ou “se des-
mancha em um rio de água” e, com freqüência, morre. As descrições de doença
de criança como “uma diarréia que vem de muito longe”, “uma diarréia que vem
bolando há muito tempo”, “enterite”, “dilatação” (desidratação)”, “vermes” e
“dengue” também sugerem problemas análogos. A doença de criança “do fim
do mês”, que mata em 24 horas, e suas seqüelas mentais podem ser razoavel-
mente associadas a doenças entérico-relacionadas, especialmente diarréias por
Vibrio colera, Etec, Shigella e rotavírus, além de desnutrição ou desidratação,
respectivamente. As descrições de sintomas da diarréia persistente – defecações
líquidas prolongadas (Ebrahim, 1990), com muco e sangue (Ebrahim, 1990;
Shahid et al., 1988), perda rápida de peso (Ebrahim, 1990), eliminações (Ebrahim,
1990) e deficiência de vitamina A (Wanke et al., 1992; Shahid et al., 1988) –
são semelhantes para a doença de criança, embora sejam expressas em uma
rica terminologia popular (por exemplo, “cachoeira de diarréia que não tem
fim”, “fezes repulsivas e quentes”, “a carne sumindo”, “só pele e osso”, “olhos
virados” etc.).
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A epidemiologia das duas é similar. A idade foi identificada como um
fator de risco particularmente importante para a diarréia persistente (WHO,
1987; Ebrahim, 1990; Shahid et al., 1988), embora o real efeito da idade sobre
a duração da diarréia não esteja claro (Schorling, Souza & Guerrant, 1996).
Nas favelas do nordeste brasileiro, tanto os episódios (2,2) de diarréia persis-
tente quanto a sua maior duração (65,6 dias) ocorrem principalmente entre os
19 e os 24 meses de idade, e as crianças continuam adoecendo gravemente até
os 49-60 meses de idade (Schorling et al., 1990a). A idade de maior incidência,
entre 0 e 7 anos, para a doença de criança também é similar. Enquanto as
enfermidades diarréicas agudas alcançam seu pico em outubro, fevereiro e
julho no nordeste do Brasil, a diarréia persistente varia apenas levemente por
estação (Schorling et al., 1990a). Similarmente, a doença de criança está vin-
culada a condições climáticas, mas não foi identificado nenhum padrão sazonal
claro a ela relacionado.

Dois fatores de risco principais para a diarréia persistente são a desnu-
trição e uma história de infecção prévia, seja diarréia aguda ou persistente, ou
uma infecção não entérica como sarampo (Wanke, McAuliffe & Guerrant,
1996; Schorling, Souza & Guerrant, 1996; Lima et al., 1991; WHO, 1987;
Ebrahim, 1990; Shahid et al., 1988; Black, Brown & Becker, 1984). No Brasil,
a desnutrição predispõe tanto à incidência como à maior duração da diarréia
(WHO, 1987; Schorling et al., 1990b). A falta de aleitamento materno aumenta
o risco de diarréia persistente (Shahid et al., 1988), que é mais alto no primeiro
mês de introdução de leite animal (WHO, 1987; Ebrahim, 1990). A infecção
prévia também aumenta o risco de diarréia persistente (WHO, 1987). No nor-
deste brasileiro, a ocorrência de um único episódio de diarréia persistente pode
definir que as crianças correm risco de ter enfermidade diarréica em episódios
repetidos e intensos. Uma proporção relativamente pequena de crianças
adoentadas sofre diarréia prolongada (Schorling et al., 1990a; McAuliffe et al.,
1986). A diarréia persistente se apresenta simultaneamente com infecções
sistêmicas (Wanke, McAuliffe & Guerrant, 1996; Schorling, Souza & Guerrant,
1992), deficiência de vitamina A (Wanke, McAuliffe & Guerrant, 1992; Shahid
et al., 1988) e outras, o que dificulta seu tratamento clínico. Sarampo, otite,
infecções do trato urinário, bacteremias e infecções respiratórias foram associa-
dos com diarréia persistente (Wanke, McAuliffe & Guerrant, 1996).

Fatores de risco similares são identificados para a doença de criança.
Uma relação de risco entre desmame e doença de criança está implícita quan-
do os curandeiros dizem que “a criança que não mama no peito não recebe o
sangue de sua mãe; ela morre”. A “fraqueza” corresponde à desnutrição no
nordeste do Brasil (Nations & Rebhun, 1988a) e é identificada como o fator de
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risco mais importante para doença de criança. “A carne some” das crianças
alimentadas com farinha de mandioca de baixo teor protéico e água de arroz, e
a doença de criança as “pega”. Afecções anteriores – mau-olhado, susto etc. –
primeiro “enfraquecem” a criança, facilitando a infecção. A imunossupressão
está presente no conceito dos curandeiros sobre a latência da doença de crian-
ça: ela “dorme no corpo, reaparecendo em sete dias, sete semanas e sete me-
ses”; o paciente em alto risco de ter diarréia persistente corresponde à “crian-
ça difícil de criar” dos curandeiros. Assim como a diarréia persistente, a doen-
ça de criança também é uma síndrome de doenças, que tem sete “qualidades”
diferentes e 182 sintomas.

Não foi isolado nenhum agente etiológico único, nem para a diarréia
persistente nem para a doença de criança. Em uma favela de Fortaleza, 73%
das crianças < 5 anos com diarréia persistente tinham > 3 patógenos potenciais
(Wanke et al., 1986) sem nenhum agente etiológico único (Schorling et al.,
1990a). Provavelmente a diarréia persistente está relacionada a múltiplos agentes
ou a colônias de E. coli aderente ou Cryptosporidium. “As complexas
interações entre hospedeiro, agentes infecciosos e o meio ambiente” são mais
relevantes para a compreensão da doença do que a identificação de um único
agente ou “a descoberta das contribuições relativas desses fatores para a etiologia
e a patogênese desse problema” (Schorling et al., 1990a). A doença de criança
também é atribuída a fatores múltiplos e sinérgicos e, em ambos os casos, mais
de um agente único – isto é, espíritos, “micróbios”, desnutrição e ventos – estão
envolvidos. A gênese da doença é comandada tanto por uma sócio-lógica como
por uma bio-lógica restrita.

Podem também ser feitas analogias no tratamento e no prognóstico. Como
nenhum medicamento comprovou ser, isoladamente, efetivo contra a diarréia
persistente, a manutenção da hidratação e da nutrição constitui o tratamento
recomendado enquanto o dano intestinal é reparado (Ebrahim, 1990). São pres-
critos proteína, amidos, óleos vegetais comestíveis e solução de reidratação
oral (SRO), bem como são adicionadas vitaminas e sais minerais à dieta para
compensar as perdas devidas à má absorção e reparar a mucosa intestinal
(WHO, 1987). As terapias populares para doença de criança incluem esses
elementos. O mau uso de medicamentos antimotilidade e antibióticos em casos
agudos de diarréia foi identificado como um potencial fator de precipitação da
diarréia persistente, bem como seu uso pode provocar mudanças na fisiologia
intestinal e selecionar a resistência da Shigella e da E. coli (WHO, 1987;
Ebrahim, 1990; Shahid et al., 1985, 1988; Murray et al., 1985; Farrar, 1985).
De forma semelhante, sabe-se que o uso intenso de remédios populares e me-
dicamentos antes e depois que o mal “vire” doença de criança pode agravá-lo,
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em vez de curá-lo. Uma alta taxa de casos de morte está associada com diar-
réia persistente (14% em crianças < 5 anos) (WHO, 1987). As reduzidas chances
de “escapar” da doença de criança são um reconhecimento popular análogo à
alta taxa de casos de morte; o encaminhamento para hospitais e a busca de
curas milagrosas são outras evidências de um sentimento popular de morte
iminente.

UM PARADIGMA PARA, E NÃO DE, DIARRÉIA PERSISTENTE

Não existe nenhum encaixe perfeito entre uma enfermidade popular es-
pecífica e uma doença clínica; as duas estão baseadas em diferentes visões de
mundo e simbologias (Loyola, 1984). A doença de criança não é um paradigma
da diarréia persistente: é mais. A conceitualização de doença de criança dos
curandeiros brasileiros oferece sugestões práticas aos pesquisadores da área
médica para o manejo das complexas síndromes de diarréia persistente, desnu-
trição e doenças infecciosas relacionadas:

1. A “criança difícil de criar” pode ser identificada em comunidades para
se promover avaliação nutricional e suplementação alimentar a fim de reduzir o
risco de diarréia persistente e romper seu ciclo de desnutrição.

2. Os profissionais da saúde podem produzir um histórico dos sintomas
baseado em uma terminologia associada à doença de criança familiar aos pais
pobres, melhorando, com isso, a comunicação clínica a respeito da diarréia
persistente e das doenças infecciosas relacionadas.

3. Os planos de tratamento recomendados para a diarréia persistente
podem ser explicados com referência às quatro fases clínicas reconhecidas da
doença de criança (ou seja, administrar TRO quando a diarréia provocada por
mau-olhado começa, antes que a enfermidade “vire” doença de criança e “se
instale”). Como conseqüência, espera-se que haja melhor entendimento do pro-
cesso mórbido da diarréia persistente e adesão às terapias prescritas.

4. Os curandeiros amplamente procurados pelo povo para tratar as en-
fermidades diarréicas agudas podem ser efetivamente envolvidos em protoco-
los de atendimento precoce da diarréia persistente. Sua participação ativa ga-
rantirá o início precoce da reidratação e do apoio nutricional sob supervisão
doméstica.

5. Novas estratégias para o controle da diarréia persistente podem ser
habilmente integradas aos rituais populares de cura para doença de criança e
imbuídas de uma simbologia relevante para os sistemas locais de crenças liga-
das à saúde. Espera-se que ocorra melhor internalização dos códigos e da
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linguagem ligada à diarréia persistente por parte de pais pobres (muitos analfa-
betos).

6. A composição das terapias caseiras para diarréia persistente pode ser
baseada em remédios correntemente usados para doença de criança, recor-
rendo-se aos sabores locais, bem como às percepções e preferências alimenta-
res. Espera-se que a adoção de receitas culturalmente ajustadas estimule a
ingestão de remédios pelas crianças doentes e melhore sua aceitação por parte
dos cuidadores.

7. A prevenção da diarréia persistente pela introdução de práticas casei-
ras menos arriscadas de cuidado das crianças pode ser reforçada pelo estabe-
lecimento de analogias com conceitos nativos de prevenção (por exemplo, “fe-
char o corpo”).

8. A conduta e os códigos éticos dos profissionais em relação à diarréia
persistente em países em desenvolvimento podem ser formatados com base
em normas ligadas à doença de criança existentes na comunidade.

9. O encaminhamento eficiente de pacientes com doença de criança das
localidades rurais e favelas urbanas para hospitais pediátricos pode reduzir a
alta taxa de casos de morte devida à diarréia persistente; será necessário mo-
dificar a crença popular de que a doença de criança “não tem jeito” ou é termi-
nal, mediante esforços de educação em saúde voltados para os cuidadores e os
curandeiros tradicionais.

Mais importante, talvez, do que uma lista de dicas práticas e cultural-
mente moldadas de manejo seja o fato de que a doença de criança oferece aos
estudiosos um novo e convincente paradigma para o estudo futuro da diarréia
persistente. Um modelo holístico de doenças graves em crianças, a doença de
criança reflete a realidade tanto patológica (por exemplo, infecções múltiplas e
sinérgicas) como socioeconômica (por exemplo, pobreza extrema) de bebês e
crianças infectadas no nordeste brasileiro de forma mais acurada do que o
modelo clínico clássico de doença. A maior parte dos estudos de diarréia per-
sistente está baseada no modelo biomédico clássico – um paradigma reducionista
e centrado nos órgãos –, o qual tem sido a base do pensamento científico mo-
derno desde que o filósofo e matemático René Descartes introduziu seu mode-
lo mecânico de funcionamento do universo (Engels, 1977). Seguindo o rígido
modelo cartesiano, a ciência progressivamente restringiu seus estudos dos ór-
gãos do corpo e suas funções às células e, finalmente, às moléculas. Os espe-
cialistas em diarréia examinam unidades cada vez menores do trato gastrintestinal
– células epiteliais da mucosa intestinal em mau funcionamento – até chega-
rem ao nível subcelular ou mesmo intercelular. Estudar a criança com diarréia
é incomum (Schorling, Souza & Guerrant, 1996; Schorling, 1996).
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Em comparação, os curandeiros brasileiros colocam a criança em pri-
meiro lugar, antes do intestino doente e das células epiteliais com má absorção.
Quando um episódio de diarréia aguda “vira” doença de criança, ocorre uma
mudança significativa no paradigma analítico clínico. Os curandeiros deixam
de tratar de doenças específicas (por exemplo, mau-olhado, susto, diarréia).
E redefinem a condição, atribuindo-lhe outro nome – doença de criança. Como
o novo rótulo – doença da criança – literalmente implica, o objeto da expressão
é, agora, a criança; ela se torna o centro das preocupações. Os curandeiros se
afastam de um interesse estreitamente focado em um sintoma ou doença espe-
cífica, para um enquadramento com um “ângulo ampliado” da multiplicidade de
doenças – de uma possessão espiritual a uma diarréia persistente – que atuam
sinergicamente e matam. A nova síndrome é definida de acordo com a severi-
dade dos sintomas e a probabilidade de sobrevivência. A síndrome da doença
de criança agrupa uma miríade de doenças clínicas em suas manifestações
mais severas (como diarréia > 14 dias; desidratação em terceiro grau; severa
desnutrição protéico-calórica) em uma única categoria entrelaçada e não
redutível. Esse agrupamento representa detalhadamente o hospedeiro central:
interações de doenças, enfermidade terminal e processo de morte de crianças
pobres do nordeste brasileiro que fenecem por infecções múltiplas em um ce-
nário de desnutrição, pobreza e falta de acesso a hospitais.

Os cientistas têm se frustrado em seus estudos sobre a diarréia persis-
tente. Nenhum organismo único foi isolado nem se comprovou que algum me-
dicamento específico seja efetivo contra as infecções diarréicas crônicas. No-
vos aspectos merecem considerações sérias. Seria o impasse atual devido mais
ao desajuste de um modelo etiológico simplista para interpretar a natureza
multidimensional e sistêmica da diarréia persistente do que a um fracasso dos
cientistas em isolar um agente infeccioso responsável? Nesse sentido, Fritjof
Capra (1982) afirma que o modelo biomédico está em crise. O rígido modelo
cartesiano de Descartes não se ajusta à natureza complexa e desorganizada
das doenças diarréicas nos países em desenvolvimento. O gabarito conceitual
adotado pela medicina não corresponde mais à realidade nem caracteriza o
problema, o qual se dissemina em território novo e não mapeado: nutrição,
fatores de risco comportamental, ética, espiritualidade etc. Como disse Kuhn
na Estrutura das Revoluções Científicas (1970), é necessária uma mudança
nos paradigmas. Resolver a crise exigirá a adoção de um novo modelo ou de
novos modelos.

Quando o pai-de-santo chega a um impasse análogo em seus “trabalhos”,
ele vai até as encruzilhadas à meia-noite para buscar uma “luz” (inspiração). Lá,
ritualmente “abrem-se o caminhos” para novas experiências e visões. Vida e
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morte, pessoas e espíritos, demônios e santos se encontram e lutam nas encru-
zilhadas, produzindo fricção e energia que “ilumina o caminho” e leva da escu-
ridão a uma nova consciência. Os curandeiros também sugerem, via paradigma
da doença de criança, que é nas encruzilhadas que se entrecruzam forças bio-
lógicas, psicológicas, socioculturais, ambientais e espirituais divergentes e que
a compreensão (da criança e da sua condição de saúde e humana) é encontra-
da. Ampliando a analogia, o paradigma holístico dos curandeiros brasileiros
pode dar uma “luz”, revelando por que a diarréia persiste e mata, e “abrir
caminhos” para futuras investigações sobre a diarréia persistente.

NOTA

1 Originalmente publicado como “The child’s disease (doença de criança): popular paradigm of

persistent diarrhea?” em Acta Pædiatrica, suppl. 381: 55-65, 1992.




