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a terapia de reidratação oral

no nordeste do Brasil
Marilyn Nations e Linda-Anne Rebhun

A desidratação diarréica é uma das principais causas de morte de crian-
ças menores de 5 anos nos países em desenvolvimento. Estima-se que 75 mi-
lhões de crianças sofram de diarréia por ano; as mortes são estimadas entre
três milhões (Malahanabis, 1983) e 18 milhões (Rohde & Northrup, 1976) por
ano. A doença é considerada responsável por algo entre um quarto e metade de
todas as mortes de crianças com menos de 4 anos de idade (Hirshhorn, 1982).
Além disso, a diarréia e a desidratação e desnutrição concomitantes exercem
importante influência sobre o crescimento e o desenvolvimento daquelas crian-
ças que sobrevivem (Rosenberg et al., 1977). Embora a prevenção da diarréia
em si seja um complexo problema político, econômico e social, diversos estudos
demonstraram que as mortes por diarréia são facilmente preveníveis com a
terapia de reidratação oral (TRO), um processo simples pelo qual as crianças
doentes recebem uma solução de água, açúcar e sal para repor os fluidos e
eletrólitos corporais perdidos na diarréia e evitar a mortal desidratação. Apesar
de sua simplicidade e economia, e apesar de uma forte campanha promocional
da Organização Mundial da Saúde (OMS) em favor da TRO, o tratamento
continua indisponível em muitas partes do mundo, com resultados trágicos. Nosso
trabalho no nordeste brasileiro sugere que o problema do acesso à TRO é
complicado por fatores sociais, políticos e econômicos.

O acesso de um indivíduo a um recurso deve-se parcialmente à disponi-
bilidade do recurso em sua região e parcialmente à sua capacidade de usá-lo.
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Na localidade rural de Pacatuba, Brasil, e em comunidades semelhantes, o
acesso à TRO é controlado em grande parte pela comunidade médica, embora
tenha sido demonstrado que a solução pode ser facilmente preparada e admi-
nistrada por pessoas leigas em casa (Church, 1972; Cutting, 1977; Cutting &
Langmuir, 1980; Egeman & Bertan, 1980; Nations, 1983; Pondayl & Thapa,
1980; Thane-Toe et. al, 1984). Em Pacatuba acredita-se que a TRO só pode
ser administrada por médicos. Em seu controle do acesso a essa tecnologia
doadora de vida, os médicos se comportam como padres que administram a vida
e a morte de crianças pobres. Portanto, acreditamos que o acesso à TRO em
Pacatuba é mais bem analisado com o recurso a teorias antropológicas sobre
ritual, à noção de construção social da realidade e ao conceito de mistificação.

Nossa hipótese é que a administração de TRO em Pacatuba é um pro-
cesso ritualizado, e que essa ritualização é utilizada pelo pessoal médico que se
sente ameaçado pelas implicações sociais e políticas do tratamento. A TRO
tende a desautorizar algumas das ficções sociais subjacentes à estrutura de
classes e ao status dos médicos no nordeste do Brasil. Depois de uma discus-
são sobre TRO e uma descrição de Pacatuba, rumaremos para uma explora-
ção da ritualização da TRO no nordeste brasileiro. Finalmente, discutiremos
nossos próprios esforços para desmistificar a TRO e colocá-la nas mãos das
famílias pobres e dos curandeiros tradicionais.

TERAPIA DE REIDRATAÇÃO ORAL

A diarréia é causada por diversos micróbios e parasitas. Como a maioria
de suas formas é causada por organismos que vivem na água, é considerada
um problema vinculado à água, e as pessoas que bebem água suja ou a usam
para se lavar ou a seus utensílios estão sob risco (Cutting & Hawkins, 1982).
A freqüência relativa da diarréia em uma população está intimamente relaciona-
da ao tipo de serviço de saneamento disponível. Como a vasta maioria das popu-
lações do Terceiro Mundo não conta com serviços de saneamento suficientes ou
suprimento de água limpa, as taxas de diarréia são altas. Embora a diarréia seja
freqüentemente tratada na literatura médica como um fenômeno puramente
fisiológico, suas origens são tanto sociais como fisiológicas, pois as condições
de vida que a originam e perpetuam são socialmente determinadas. Obviamen-
te, a melhor solução para o problema é social e política: a erradicação da pobre-
za em si. A discussão desse amplo problema está além do âmbito deste artigo;
aqui, nossa preocupação é com outro tipo de solução, a solução de reidratação
oral (SRO). A SRO pode ser usada para manter as crianças vivas enquanto
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são promovidas mudanças políticas e econômicas; afirmamos que a capacidade
de usá-la pode ajudar no processo de mudança sociopolítica, mediante a des-
truição de alguns dos mitos que subjazem a essa estrutura.

A TRO foi descoberta na Inglaterra na década de 1830, embora a im-
portância do açúcar na solução não tenha sido determinada até a década de
1960 (Parker et al., 1980): a glicose aumenta significativamente a capacidade
do corpo de absorver fluidos (Morello, 1983). Na década de 1970, especial-
mente na epidemia de cólera em Bangladesh em 1971, a utilidade da TRO no
tratamento da desidratação por diarréia foi conclusivamente demonstrada.
Lancet definiu a TRO como “potencialmente o mais importante avanço médi-
co deste século” (Morello, 1983). A idéia é simples: repor os fluidos e os eletrólitos
perdidos durante a diarréia; manter o paciente vivo sem tentar curar a diarréia
em si. O tratamento é administrado na forma de SRO, consistindo de água com
sal e açúcar adicionados. A SRO é oferecida continuamente ao paciente du-
rante o episódio de diarréia, prevenindo a necessidade de reidratação intravenosa
(IV), que é uma terapia efetiva. A taxa de mortalidade por diarréia em popula-
ções hospitalizadas caiu abaixo de 1% devido à reidratação IV. Entretanto, é
cara e necessariamente restrita ao uso em hospitais por pessoal qualificado,
enquanto a TRO pode ser preparada e administrada em casa, sem necessidade
de hospitalização (Parker et al., 1980). A combinação ótima de eletrólitos na
SRO é motivo de algum debate, mas há concordância a respeito de sua compo-
sição geral. A OMS promove o uso de um pó envelopado contendo cloreto de
sódio, bicarbonato de sódio, cloreto de potássio e glicose em proporções apro-
priadas, pronto para ser misturado com água e usado (Parker et al., 1980).
Essa solução é efetiva e pode ser usada pelas mães em casa (Ellerbrock, 1979;
Harland et al., 1981; Melamed & Segall, 1978; Moran, 1976; Nations et al.,
1986; Pizarro et al., 1979; Shields et al., 1981). Alguns planejadores afirmaram
ser possível que as mães preparem uma SRO aceitável em casa usando sal de
mesa e açúcar comum com instruções adequadas (Clements et al., 1980; Harland
et al., 1981; Kielman et al., 1977; Shields et al., 1981) e que, em alguns casos,
isso é preferível (Nations, 1982). Descobriu-se que mesmo açúcar mascavo
bruto disponível localmente, como lobon-gur em Bangladesh, é efetivo em tais
soluções (Sack, 1980). Embora na SRO caseira não se utilize o bicarbonato de
sódio e o cloreto de potássio, medidas precisas são possíveis mesmo nos lares
mais pobres com o uso de garrafas de 1 litro de refrigerante (ou outros recipi-
entes) prontamente disponíveis para medir a água e tampas de garrafa para
medir o sal (1 tampa rasa) e o açúcar (7-8 tampas cheias). A SRO caseira tem
a vantagem de ser menos cara que a SRO da OMS e, devido ao seu preparo
doméstico, mais acessível às mães pobres.
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Além disso, o preparo caseiro da SRO evita o problema da falta de
suprimento dos envelopes preparados. Especialistas em saúde pública estimam
que sejam necessários seis envelopes por ano por criança menor de 5 anos de
idade para barrar as mortes por desidratação; isso soma 2,4 bilhões de envelo-
pes por ano, se a República Popular da China for excluída do total. O Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef) produz algo em torno de 24 mi-
lhões de envelopes por ano – menos da metade da demanda do Egito (Parker
et al., 1980). Há também o problema do custo: a produção de cada envelope
custa aproximadamente U$ 0,08. Parece pouco, mas multiplicado pelos ses-
senta milhões de envelopes de que o Egito precisa, o custo torna-se proibitivo.
Se as famílias e os curandeiros tradicionais produzirem sua própria SRO em
casa, a pressão sobre o Unicef para produzir e sobre os governos locais para
adquirir os envelopes será consideravelmente reduzida (Parker et al., 1980).
A produção domiciliar tem a vantagem adicional de criar autonomia e estimular
a auto-suficiência.

Apesar dos debates sobre detalhes na composição da fórmula, hoje a
TRO é unanimemente aceita pela comunidade de saúde internacional e ativa-
mente promovida pela OMS. Sua base científica está bem fundamentada (Parker
et al., 1980; Hirshhorn et al., 1983) e sua capacidade de salvar vidas tem sido
convincentemente demonstrada. É de baixo custo e de baixa tecnologia e, teo-
ricamente, isso deveria torná-la acessível às famílias destituídas que vivem em
locais isolados, cujos filhos são o maior contingente daquelas que morrem por
diarréia. Contudo, como veremos, muito freqüentemente o tratamento não che-
ga às pessoas pobres para as quais foi concebido.

METODOLOGIA

Este ensaio está baseado em informações coletadas durante três perío-
dos de trabalho de campo intensivo na localidade rural de Pacatuba e na favela
urbana de Gonçalves Dias, em Fortaleza, Ceará, entre 1979 e 1986. Embora
tanto métodos qualitativos como quantitativos tenham sido usados, o ensaio
fundamenta-se principalmente nos dados qualitativos e enfatiza a situação em
Pacatuba, já que as observações em Gonçalves Dias ainda estavam em estágio
preliminar na época em que este artigo foi originalmente publicado. Foram uti-
lizados os métodos antropológicos de observação participante e entrevistas in-
tensivas com informantes-chave, incluindo curandeiros tradicionais, profissio-
nais do serviço de pediatria e mães. O objetivo foi captar os problemas do
adoecimento e da morte infantil através do olhar daqueles que sofrem suas
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trágicas conseqüências. Além disso, foram utilizados entrevistas e levantamen-
tos formais para coletar dados quantitativos, juntamente com análises laboratoriais
e exame clínico pelos médicos do projeto. As observações foram realizadas em
uma grande diversidade de ambientes, incluindo moradias rurais e urbanas po-
bres, “quartinhos de cura” de curandeiros tradicionais, centros urbanos de
reidratação, clínicas urbanas e rurais, hospitais pediátricos e sessões de treina-
mento em TRO de âmbito nacional e estadual para profissionais da saúde.

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

Esta pesquisa foi realizada fundamentalmente em Pacatuba, uma pe-
quena cidade (sete mil habitantes) próxima a Fortaleza, capital estadual em
rápida expansão (1,8 milhão de habitantes), e ampliada para observações na
favela urbana chamada Gonçalves Dias e em unidades médicas da capital.
Tanto Fortaleza como Pacatuba estão localizadas no empobrecido nordeste
brasileiro. Fortaleza é uma cidade próspera onde os turistas ricos se divertem
em praias mundialmente famosas à vista de miseráveis favelas; Pacatuba, sob
influência da cidade adjacente, evoluiu de um lugarejo isolado e homogêneo de
lavradores de subsistência para uma comunidade estratificada com três bairros
distintos. Os “mais ricos” vivem no centro da cidade e trabalham como comer-
ciantes, funcionários públicos e professores. Têm acesso a comodidades como
a luz elétrica, e a bens como automóveis, televisores, fogões e refrigeradores.
A contaminação fecal é baixa; os moradores dispõem de água encanada e
sanitários com descarga. Trabalhadores migrantes assalariados vivem em um
bairro intermediário, em modernização, de onde os homens devem viajar até
bairros distantes em construção. Cães e rebanhos de animais perambulam nas
ruas, vagando por um labirinto de casas de adobe e reboco grudadas umas nas
outras. Poucos bens e serviços são acessíveis. A água de uma torneira comu-
nitária é contaminada e as fezes são depositadas em fossas sépticas. Os mais
pobres de Pacatuba são lavradores e meeiros que lutam para plantar feijão,
arroz e mandioca que mal os sustentam. Vivem em uma área isolada onde
casas de adobe sem pintura não têm luz elétrica, fogões, pias, fossas sépticas e
nem mesmo piso. Os excrementos humanos e animais que não são comidos
por porcos e cães escorrem para um riacho próximo de onde as famílias reti-
ram água altamente contaminada para beber, tomar banho e lavar roupa (Nations
et al., 1988).

A taxa de mortalidade infantil em Pacatuba era de 106 por mil crianças
de menos de 1 ano nascidas vivas em 1980 (Nations et al., 1986), sendo que
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algo como 50% das mortes deviam-se a diarréia e desidratação (Guerrant et

al., 1983). As condições em Gonçalves Dias são semelhantes, se não piores.
Das 244 crianças nascidas em 43 famílias lá estudadas, 60 ou 24,6% haviam
morrido em 1983, resultando em uma trágica média de 1,4 morte de criança por
família (Guerrant, McAuliffe & Souza, 1996). A triste verdade é que essas são
estimativas baixas; muitas mortes não são registradas, e as mães em nossas
amostras ainda não chegaram ao fim de seus anos férteis.

Apesar de um programa nacional de TRO, o acesso a esse tratamento é
muito limitado no nordeste brasileiro assolado pela seca. Em 1978, quando nos-
so projeto começou, somente os caros envelopes comercializados de SRO es-
tavam disponíveis nas farmácias locais. Os bebês desidratados de famílias po-
bres eram tratados em casa com remédios tradicionais ou, em casos severos,
levados para hospitais ou centros de reidratação distantes para reidratação IV.
A TRO não era distribuída em comunidades rurais até 1982, quando se iniciou
o Programa Brasileiro Nacional de Controle das Doenças Diarréicas. Desde
então, o acesso à TRO continua problemático; o tratamento raramente chega
às crianças mais pobres, mais marginalizadas e mais doentes, apesar dos bem-
intencionados esforços nacionais. Parte da dificuldade, de acordo com uma
avaliação do Ministério da Saúde, deve-se à resistência dos profissionais médi-
cos à TRO, a deficiências na atenção primária à saúde e na infra-estrutura de
informações, à falta de profissionais treinados, à distribuição irregular dos sais
de SRO e à grande extensão da população e da área geográfica abrangidas
pelo programa (Nations et al., 1988). Além disso, o treinamento em TRO patro-
cinado pelo governo é reservado exclusivamente a profissionais da saúde em
instituições, e a distribuição de envelopes gratuitos de TRO fica sob seu controle.
Os manuais, pôsteres, panfletos e material audiovisual fornecidos pelo programa
chegam esporadicamente (quando chegam) às áreas rurais, e com freqüência
são ininteligíveis para pessoas analfabetas. Por esses motivos, a mensagem da
TRO não conseguiu chegar às mães pobres (Nations et al., 1988).

As famílias de Pacatuba podem escolher entre uma grande variedade de
praticantes da medicina, incluindo médicos, farmacêuticos, raizeiros, “médicos
populares” e curandeiros religiosos de todas as crenças. Os serviços dos médi-
cos freqüentemente são difíceis de obter. Embora estejam registrados quatro
médicos para receber pacientes, apenas um oferece atendimento regularmente:
atende quatro manhãs por semana e só recebe pacientes oriundos do Instituto
Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (Inamps), o plano nacional
de atendimento à saúde disponível aos que têm emprego fixo. Também há dois
médicos que atendem pacientes particulares duas vezes por semana, e dez con-
sultas gratuitas são (teoricamente) disponibilizadas semanalmente (Nations et
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al., 1986). Não existem serviços de puericultura, parto ou pré-natal disponíveis
na localidade, a vacinação é limitada a determinados dias e os suprimentos de
vacina são esporádicos e estão sujeitos a deterioração (Nations et al., 1986).

Em comparação, curandeiros tradicionais sempre podem ser encontra-
dos. Esse grupo inclui as rezadeiras, mulheres católicas que rezam e utilizam as
orações e o poder que receberam de Deus ou de um curandeiro mais velho em
combinação com chás de ervas; os umbandistas, que tratam a diarréia quando
estão possuídos por guias espirituais ou pelos orixás; os espíritas, que aderem
aos ensinamentos do médico espírita francês Alan Kardec e também usam o
transe para diagnosticar e tratar doenças; os raizeiros, que tratam com chás
medicinais e medicamentos modernos; os “médicos” leigos, que adquirem suas
habilidades de revistas populares, anúncios de medicamentos, televisão e ou-
tros; e os balconistas das farmácias que fornecem orientações, remédios, pri-
meiros socorros e até mesmo fazem abortos ilegais.

A proporção de médicos para pacientes é de 1: 2.000 em Pacatuba; a
proporção de curandeiros tradicionais para pacientes é de 1: 150. Os curandei-
ros estão à disposição o tempo todo, e sua maioria aceita uma pequena, ou
mesmo nenhuma, quantia como pagamento por seus serviços. Também são
fisicamente mais acessíveis às pessoas mais pobres; enquanto 100% dos servi-
ços clínicos estão concentrados no centro relativamente mais desenvolvido da
cidade, 71% dos curandeiros vivem e atuam nos bairros mais pobres onde as
taxas de ataque de diarréia estão acima de nove episódios anuais por criança.
A proporção de curandeiros para pacientes é ainda mais alta em Gonçalves Dias
do que em Pacatuba. Na cidade, os curandeiros, embora haja maior variedade
deles e alguns tenham um horário limitado e exijam pagamento (Press, 1971),
geralmente são similares aos que atuam nos lugarejos.

Em ambos os locais as mães preferem os curandeiros: 76,9% procuram
primeiro por eles quando seus filhos ficam doentes (Nations et al., 1986).
A TRO poderia salvar a vida de muitas das crianças que morrem em Pacatuba
e Gonçalves Dias. Embora pudessem, se soubessem como, preparar a SRO
em casa para seus filhos, as famílias têm que fazer um enorme esforço, cami-
nhar longas distâncias e esperar horas na fila, pagando com dinheiro que mal
conseguem para adquirir o produto para seus filhos. Ainda assim, com muita
freqüência, são vencidos pelas dificuldades e trazem seus filhos para morrer
em casa. A pergunta é “Por que se permite que essa tragédia ocorra?”. A falta
de acesso à TRO se deve à resistência da comunidade de saúde internacional,
das mães e curandeiros, ou dos médicos? A comunidade da saúde internacional
tem promovido ativamente a TRO em todo o mundo, e nossos dados mostram
um grande nível de interesse por essa terapia por parte de mães e curandeiros
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e um desejo de se sacrificar para consegui-la (Nations & Rebhun, 1988a).
A resistência vem de parte das organizações médicas cujas complexas motiva-
ções constituem o assunto da próxima seção.

REALIDADE, RITUAL E MISTIFICAÇÃO

De acordo com Edmund Leach (1966), existem três tipos de comporta-
mentos: o técnico-racional, aquele direcionado para fins específicos e produtor
de resultados observáveis por meios mecânicos; o comunicativo, aquele que
tem uma função de sinalização; e o mágico ou religioso, que funciona dentro
das convenções culturais, mas não para um funcionamento técnico-racional.
Leach apresenta os exemplos do corte de uma árvore, do aperto de mãos e da
promessa para ilustrar os três tipos de comportamento, sendo que o segundo e
o terceiro tipos constituem comportamentos rituais (Turner, 1968). Postulamos
que a administração da TRO no nordeste do Brasil é caracterizada por rituais
que são potentes tanto em termos comunicativos como culturais. Embora os
rituais sejam usualmente vinculados ao contexto religioso, também é possível
falar de um ritual secular – qualquer comportamento cerimonioso, reiterado,
comunicativo e não racional, com o qual se procura controlar algum aspecto da
vida social ou conferir autoridade ou legitimidade a uma pessoa, a pessoas ou a
uma idéia em particular (Moore & Myerhoff, 1977).

Os rituais propagam e moldam idéias culturais, estruturando o modo como
as pessoas pensam sobre a vida social (Leach, 1966; Geertz, 1973; Turner,
1967, 1969). Caracterizam-se por atos e gestos estilizados, palavras de consa-
gração e ações simbólicas (Turner, 1968). Os rituais são repetitivos, demons-
tram ordem e têm estágios evocativos. Também encerram uma dimensão cole-
tiva, uma mensagem social (Moore & Myerhoff, 1977). Claude Lévi-Strauss
(1966) via o ritual literalmente como uma linguagem que condensa idéias com-
plexas em mensagens compactas. Mary Douglas (1973) referia-se ao ritual
como um “código restrito” que comunica mensagens sociais e sustenta a or-
dem social mediante a comunicação de mensagens de controle.

Eugene Hammel (1964) postulou que a cultura em si é um sistema de
comunicação e que o conteúdo dessa comunicação refere-se amplamente ao
status relativo daqueles que a compartilham. Quanto mais complexa a cultura,
mais complexa sua estrutura de status e mais complexos seus métodos de comu-
nicar este status (Hammel, 1964). Leach (1968) afirma que é pelo ritual que os
status são comunicados; os rituais servem para enfatizar distinções sociais medi-
ante a dramatização. Um ritual é como um comando, por se constituir em um
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ato pelo qual um ator afirma sua autoridade sobre outro ator, seja pela invoca-
ção de uma força metafísica (Leach, 1968), seja pela dramatização do valor
moral do status quo. O objetivo do ritual é instilar verdades axiomáticas na
mente das pessoas, os termos básicos segundo os quais os membros de uma
cultura interagem, e as categorias básicas pelas quais a realidade é percebida.
Assim, o ritual apresenta modelos para a interação social e modelos de realida-
de (Turner, 1968).

Atualmente, é consensual na antropologia que cada sociedade “cons-
trói” sua própria realidade (Berger & Luckman, 1966). A teoria da construção
social, originada do existencialismo, postula que aquilo a que os seres humanos
reagem não é a realidade em si, mas sim uma realidade percebida. A percep-
ção é um processo psicológico tão afetado pelas expectativas de quem percebe
quanto pelas capacidades físicas de seu aparelho sensório. Há três conceitos
básicos na teoria da construção social: a realidade percebida é uma construção
humana; a criação de instituições ajuda a desconectar a realidade criada de
seus criadores; durante a socialização, os humanos terminam por aceitar a
realidade criada como dada (Duarte Jr., 1984). O sistema funciona precisamente
porque os membros da sociedade não se dão conta de que eles mesmos criaram
a realidade que percebem. Pode-se dizer que os indivíduos ‘constroem’ a realida-
de percebida na medida em que as crenças e os padrões de classificação cultu-
ralmente construídos moldam a expectativa e, assim, a percepção (Berger &
Luckman, 1966).

Irving Goffman (1959) demonstrou que a interação social exige
previsibilidade; a fim de interagir com facilidade, os participantes devem ter
visões semelhantes sobre si mesmos, sobre a ordem social e sobre a natureza
da realidade (Nations et al., 1988). Assim, é preciso que haja um sentido com-
partilhado de realidade para a manutenção da estrutura social; a estrutura dos
status relativos que compõem a sociedade só pode ser mantida se os membros
da sociedade concordarem com as posições relativas dos status e compreen-
derem a natureza dos papéis que correspondem a cada status. Um médico só
pode examinar e tratar um paciente se tanto um como o outro concordarem
que, na realidade, o interesse do médico em expor a nudez não é lascivo, mas
científico e, assim, legítimo; e que o medicamento ou tratamento prescrito é
uma cura, não um ataque. Além disso, médico e paciente precisam de uma
visão compartilhada sobre o que causa e o que cura a doença, a fim de se
comunicarem efetivamente sobre o assunto.

Karl Marx, em sua clássica crítica ao mercado O Capital (Marx, 1890),
cunhou a expressão “fetichismo da mercadoria”. Embora pensemos nas mer-
cadorias como meros objetos divorciados do contexto de sua produção, Marx
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assinalou que, de fato, elas são produtos do trabalho e que esse trabalho se dá
em um contexto social. Pensar nas mercadorias como coisas, “reificando-as”,
em termos marxistas, é uma forma de “fetichismo” que obscurece ou “mistifi-
ca” o contexto social no qual são produzidas. O fetichismo da mercadoria tem
o efeito de tratar os objetos (mercadorias) como se tivessem vida própria; ao
invés de ver as relações entre as pessoas que criam as coisas, vemos apenas
as relações entre as coisas, como se fossem pessoas. Marx relaciona isso a
processos de representação mental como entidades na religião; da mesma for-
ma que a religião pode ser vista como um sistema de projeções, o comércio de
mercadorias pode ser visto como uma projeção. Essa projeção ocorre no ato
da troca; até que as mercadorias sejam trocadas no mercado, nada são além de
objetos; uma vez trocadas, são tratadas como entidades (Marx, 1890). A “obje-
tividade fantasmática” (Taussig, 1980) das mercadorias atua não só para ocul-
tar processos sociais, mas para apoiar o status quo ao representar como natu-
ral (e, assim, imutável) o que de fato são realidades socialmente produzidas.
Lukacs (1971) ampliou a metáfora religiosa de Marx para a ciência, postulando
que a ciência positivista e o empirismo são formas de mistificação, que ocultam
as desigualdades sociais sob termos que as vinculam à natureza. Friedson (1973)
expressou isso em termos de uma crítica da “especialização”; com a alegação
de habilidades exclusivas, os especialistas excluem os leigos das decisões e,
assim, do poder; a especialização se transforma em uma máscara para o privi-
légio. Waitzkin (1983) analisa a ciência moderna como esotérica; sendo uma
disciplina de especialistas, exclui os leigos de seus processos de decisão e apre-
senta decisões políticas de peso, que afetam o bem-estar social, como fatos
consumados.

O processo de mistificação pode ser observado na medicina. A medicina
é a forma pela qual a ciência é apresentada com mais freqüência ao público; é
também uma forma pela qual a ciência é transformada em mercadoria e vendida.
As mercadorias da medicina incluem medicamentos, consultas com especialistas
e a própria saúde em si. Saúde e medicina têm sido usadas como linguagem
para expressar relações econômicas, políticas e sociais (Taussig, 1980; Crandon,
1986; Sontag, 1977); a venda da saúde e da medicina como mercadorias reifica
essas relações. Waitzkin (1983) detalha como a medicina se tornou uma insti-
tuição de controle social na medida em que o sistema de atendimento comunica
as ideologias dominantes na sociedade. As interações médico-paciente pela
ritualização de sua forma comunicam uma ideologia que mantém a estrutura
social (Waitzkin, 1983). O crescimento da dependência da tecnologia aumen-
tou a hegemonia da medicina por meio do incremento da dependência da espe-
cialização acompanhada de mistificação (Illich, 1976). As interações médicas
podem ser vistas como rituais que funcionam para criar, comunicar e dirigir
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realidades sociopolíticas. Embora fronteiras étnicas, papéis sexuais e estru-
turas de poder possam mudar, as pessoas buscam segurança na ilusão da
consistência. De fato, muitos aspectos da vida social são arbitrários, injustos,
tendenciosos e inventados. Por intermédio de rituais como a consulta médica,
as categorias culturais são apresentadas como naturais; assim, os postulados
culturais básicos sobre valores e capacidades relativas de diferentes classes
são comunicados como axiomas, suprimidos do debate popular e cultuados
como verdades imutáveis.

Instituições como a comunidade médica são legitimadas pelo mundo sim-
bólico criado pelas culturas. Esse mundo simbólico justifica e explica a existên-
cia, a função e o poder das instituições. O mundo simbólico integra um corpo de
crenças e experiências e orienta a percepção da realidade. É revelado e acio-
nado por meio de rituais em sua função comunicativa, e é isso, e não uma
eficácia material, que os torna potentes. Como isso está relacionado a algo tão
pragmático como a TRO? Acreditamos que a inacessibilidade da TRO em
Pacatuba esteja relacionada à falta de vontade dos médicos de torná-la dispo-
nível para pessoas leigas e que essa falta de vontade está relacionada à amea-
ça que a TRO representa para eles, em função de certos aspectos da percep-
ção que têm da realidade, bem como às estruturas de classes que reforçam o
seu papel de detentores do poder. A comunidade médica ritualiza a TRO para
mistificá-la, para ocultá-la sob uma linguagem técnica, com isso levando mães
pobres e curandeiros a acreditar que o poder dessa terapia só pode ser legiti-
mamente controlado pelos médicos.

A RITUALIZAÇÃO DA REIDRATAÇÃO

A ritualização da TRO e a mistificação resultante ficaram aparentes
para nós durante nossos anos de pesquisa, enquanto observávamos procedi-
mentos de reidratação em consultórios, hospitais e enfermeiros pediátricos.
Apresentamos aqui três casos observados pela autora principal no decorrer da
pesquisa. O primeiro caso mostra a cerimônia de negação do acesso à TRO.
O segundo mostra como a representação da reidratação IV é usada para de-
monstrar a superioridade da biomedicina e seus profissionais, e no terceiro
observamos como a administração da TRO em consultório segue o modelo da
administração IV.

Devido à falta de hospitais e consultórios em Pacatuba, as famílias são
forçadas a viajar três horas de ônibus até Fortaleza ou, em alguns casos, a
caminhar essa longa distância para receber atendimento hospitalar. Em todos



146

CORTE A MORTALHA

os três casos, os pacientes eram de Pacatuba. Todos os nomes usados são
pseudônimos.

CASO 1, SÔNIA

Rosa, com 10 anos de idade, e sua irmã Sônia, com 15 dias de vida, com
diarréia aquosa profusa que durava há três dias, apresentaram-se no consultó-
rio rural do dr. Carvalho de manhã bem cedo. A mãe da criança ficou em casa
observando o tradicional resguardo de quarenta dias após um parto. Rosa cami-
nhou toda a noite para chegar cedo e reservar um lugar na fila; o dr. Carvalho
atende poucos pacientes que não contam com previdência social. Ela chegou
cedo, mas não o bastante; na hora em que chegou à porta do consultório, todas
as consultas parcimoniosamente distribuídas estavam marcadas. Os pacientes
anteriores haviam participado do ritual de espera enquanto o dr. Carvalho exa-
minava cada criança, e então mandava uma enfermeira com uma chave até o
almoxarifado trancado para retirar um envelope com uma dose individual de
mistura de TRO pronta para uso por paciente. Quando nossa equipe visitou o
consultório, descobrimos uma grande pilha de SRO enviada pelo governo se
decompondo no calor tropical, enquanto as famílias dos bebês doentes eram
mandadas embora antes mesmo de entrar.

CASO 2, GRAÇA

Graça, uma mãe pobre da zona rural de 27 anos, e seu bebê de 2 meses
de vida, com diarréia, fizeram a longa viagem de ônibus até Fortaleza e se
apresentaram em um centro estadual de reidratação. Os funcionários da re-
cepção primeiro solicitaram e registraram dados básicos de identificação em
um formulário para pacientes. Em seguida, o bebê foi pesado e medido e os
valores foram registrados na ficha. Um médico examinou o bebê e, depois de
repreender a mãe pela demora em procurar atendimento, diagnosticou desidra-
tação em terceiro grau. Mais tarde a mãe disse:

O doutor brigou muito comigo, né?... quando eu falei que levei
Eduardinho para rezar... dei leite de gergelim pra o bichim... Aí eu
pensei que era certa, era bom, porque eu dei um remédio do mato para
meu fio, né? Mas o doutor ficou muito brabo comigo, viu? Não gostou,
de jeito nenhum! A próxima vez que eu levar o menino para consultar,
vou só olhar baixo, né?... não falar uma palavra sequer!

O médico calculou a quantidade exata de fluido de reposição necessário
e então mandou que as auxiliares de enfermagem separassem (do alcance da
vista, mas não dos ouvidos) o bebê de sua mãe. As auxiliares levaram o bebê,
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que gritava, para a sala esterilizada de procedimentos. Lavaram as mãos com
sabão, forçaram o bebê a deitar, rasparam áreas de sua cabeça, limparam a
pele com chumaços de algodão e então inseriram repetidamente uma agulha no
couro cabeludo até que perfuraram a pequena veia azul. Depois do procedi-
mento de inserção, as auxiliares de enfermagem levaram a criança para uma
sala maior de recuperação coletiva, onde havia cerca de trinta bebês desidrata-
dos. Ali conectaram o frasco com 1 litro de solução de reidratação pré-diluída,
suspensa em um suporte IV, com a agulha inserida, por um tubo plástico de
conexão. Graça sentou-se em um banquinho de madeira observando as auxilia-
res, que raramente falavam ou olhavam para ela, embora conversassem entre
si, usando termos médicos que ela não compreendia. Em determinados interva-
los as enfermeiras do plantão noturno ajustavam o medidor metálico que con-
trolava a velocidade de gotejamento da solução, substituíam frascos de IV va-
zios por outros cheios e registravam a hora e a quantidade exata de fluido na
ficha do paciente. Não foi dada nenhuma explicação para Graça sobre a con-
dição do bebê ou sobre o tratamento. Quando a veia sobrecarregada da crian-
ça entrou em colapso, as auxiliares removeram a IV, levaram o bebê de volta à
sala esterilizada e repetiram o procedimento. Nesse momento Graça não agüen-
tou ouvir os gritos do bebê e caiu do banquinho no chão, chorando. Depois de
colocar fluidos de reposição, as auxiliares de enfermagem desconectaram o
bebê da IV e informaram a Graça que haviam terminado. Recomendaram que
a mãe voltasse em dois dias para repetir o procedimento. Em vez disso, Graça
guardou seus pertences, cobriu o couro cabeludo arroxeado e puncionado da
cabecinha do seu bebê e saiu abruptamente do centro.

CASO 3, BENEDITA

Benedita, uma menina de 7 meses de vida com diarréia explosiva e aquosa
havia cinco dias, fraqueza e marcada desidratação, foi levada por sua mãe até
uma sala de emergência de um hospital público. Enfermeiros e médicos de
avental branco examinaram a nenê e começaram a TRO. Etiquetaram meticu-
losamente uma mamadeira esterilizada com medidas milimetradas, pesaram a
criança a cada 15 minutos, misturaram o envelope do produto com água limpa,
deram a quantidade predeterminada de TRO e registraram todos os resultados
em uma ficha, conferindo os horários exatos com um relógio de pulso. A rotina
continuou por mais de três horas, durante as quais pouco foi dito à mãe, que
esperava passivamente em um banco de madeira. Entrevistas posteriores com
a mãe revelaram que ela acreditava que a diarréia da filha se devia ao mau-
olhado e que já havia consultado três curandeiros. Apesar de ter passado mais
de cinco horas na clínica, a mãe não sabia como misturar o envelope de TRO
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sozinha. Quando perguntada se achava que ela ou um curandeiro poderia mis-
turar a TRO em casa, ela respondeu:

Ah não, doutora, eu não posso fazer um negócio desse, de jeito nenhum!
É bicho tão complicado, né? Eu não sei nem ler nem escrever... Eu nem
mesmo tenho um relógio de pulso!

No primeiro caso, o tema abordado é acesso: quem pode fornecer a
TRO e quem pode recebê-la. A cerimônia da consulta dramatiza o status de
médico como o único provedor de remédios que salvam a vida. Os pacientes
devem esperar na fila por favores médicos, não podem nem mesmo marcar
consultas com antecedência. A fila de mães e irmãos pobres segurando bebês
doentes chorando é uma dramática demonstração do status e do controle do
médico. Uma mãe nos contou que conseguir uma consulta com um médico

É a maior dificuldade do mundo, né? Mesmo a criancinha morrendo...
mesmo você chegando com um bichim nos braços... sem uma ficha, eles
não atende, viu? Só recebe você se chegar de madrugada e mostrar sua
ficha... O pessoal pode ver que o menino está muito ruim, mas não
levanta um dedinho sequer pra ajudar... Eles estão nem aí pra a gente,
né?

A ordem social é claramente demonstrada no comportamento dos médi-
cos: a existência daqueles que têm e dos que não têm. O médico tem a TRO
que preserva a vida, e os doentes não a têm; enquanto esperam, o remédio
"mela" e estraga no almoxarifado, uma potente metáfora do desprezo pela vida
das crianças pobres e uma dramática demonstração do poder do médico para
racionar a sobrevivência. Como nos contou um curandeiro tradicional, “Abaixo
de Deus, os médicos”.

No segundo e no terceiro casos também vemos demonstrações da or-
dem social; o controle que a equipe do hospital mantém sobre todo o procedi-
mento; o direito do médico de censurar a mãe e assim demonstrar a superiori-
dade de sua forma de curar e seu status; o rebaixamento do bebê à condição
de objeto no qual são feitos procedimentos e do cuidador ao papel de observa-
dor sem voz. O uso do jargão médico, a separação da mãe e da criança, a
esterilização, a medida e a pesagem cuidadosas, tudo isso serve para espantar
a mãe, para convencê-la de que a equipe detém uma especialização e um
poder de cura especial – especialização e poder além de sua capacidade de
compreender e usar. Sua opinião, seus atos, seus esforços para com a criança
não fazem sentido para a equipe; ela não tem nada a dizer nos procedimentos.
Embora a TRO seja usada no caso 3 e a reidratação IV no caso 2, o ritual
médico é o mesmo; a forma de tratamento não modifica a mensagem social.
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No terceiro caso, a equipe do hospital enfeita a tecnologia simples da
TRO com repetidos e desnecessários procedimentos de pesagem, observação
do horário de administração em um relógio de pulso e o registro preciso dos
eventos reiteradamente. Nenhum desses comportamentos reduz a eficácia da
TRO, nenhum deles a aumenta, e todos eles são desnecessários. Existem di-
versas razões para tal comportamento. Uma é que, ao classificar a TRO como
um procedimento médico, o pessoal clínico o realiza de acordo com as normas
dos procedimentos desse tipo. A pesagem dos pacientes antes do exame e dos
procedimentos é um item padrão da consulta médica; serve, em parte, ao pro-
pósito de obter informações úteis para o diagnóstico e a determinação da dosa-
gem adequada da medicação e, em parte, sinaliza para o doente que a partir
daquele momento tem início o seu papel de paciente (Henslin & Biggs, 1971).
A observação da hora do procedimento com um relógio de pulso é desnecessá-
ria e ritual; como foi afirmado, a TRO é oferecida continuamente ou à vontade,
não em intervalos preestabelecidos. Porém, o horário da maioria dos procedi-
mentos hospitalares é marcado; ao classificar a TRO como um procedimento
hospitalar, a equipe os administra da mesma maneira que qualquer procedimen-
to: pelo relógio. Dessa maneira, a equipe do hospital torna a TRO – desenvol-
vida especificamente para uso em ambientes não hospitalares – similar à
reidratação IV. A única coisa que muda é a parte do corpo para administração
dos fluidos; a ritualização garante que a TRO deva ser restringida a hospitais e
consultórios. Em termos antropológicos, a TRO e sua administração foram mis-
tificadas; a vinculação de rituais hospitalares à TRO oblitera sua natureza sim-
ples e sublinha a importância fictícia da especialização médica na cura. A forma
de administração é um ritual que comunica e reforça a estrutura de classes.

Outra explicação para o comportamento da equipe hospitalar é que este
é planejado para impressionar a mãe, para demonstrar a ela que a equipe está
empregando um procedimento eficaz que só pode ser administrado pelos pro-
fissionais. Essa é a função sinalizadora do ritual. Tudo sustenta essa explica-
ção: o fato de não fazerem nenhuma tentativa de se comunicar verbalmente
com a mãe, de complicarem desnecessária e ostensivamente o procedimento
em sua presença e de a deixarem impressionada e confusa. Não se procura
uma comunicação verbal com a mãe. A curandeira dona Binha nos contou:

O pessoal não entende o que os doutor fala sobre as doença não, cria-
tura... A negada não compreende não. Eu digo é porque os doutor fala
muito difícil... muito difícil mesmo... Quando você termina [o exame], o
doutor dá aquele remédio, né? E você toma aquele remédio ou dois...
Quando termina todinho, você diz que não serve, né? Aí, o homem dá
outro. Os doutor fala muito difícil, viu?
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Sr. Antonio, o pai-de-santo, acrescenta:

A única coisa que o pessoal entende que o doutor diz é: ‘Tome esse
comprimido de seis em seis horas, tome esta injeção a cada 12 horas’,
né? Mas as explicações... ele não explica, não. As criatura entende as
horas, tudo bem, né? Mas, coitada, quando sai de lá, concentra todo
seu pensamento no horário do remédio... e esquece o resto!

Apesar da falta de comunicação verbal, o sentido é transmitido. No se-
gundo caso, a equipe tenta comunicar seu conhecimento e sua autoridade ex-
clusiva para a cura, mas não é isso que a mãe entende. Assim que deixou a
clínica, Graça olhou com os olhos cheios d’água para o céu e prometeu a Nos-
sa Senhora, a Virgem Maria, que nunca voltaria ou causaria qualquer sofrimen-
to ao seu filho inocente. A realidade é vista de maneiras diferentes pela equipe
da clínica e pela mãe; a equipe supõe que a dor infligida à criança se justifica
porque seu comportamento visa à cura. A mãe não compartilha da suposição
da equipe de que o procedimento seja inteiramente benigno; para ela, é sim-
plesmente um trauma desnecessário e inexplicável.

No terceiro caso, o que se comunica à mãe é que a TRO é um procedi-
mento muito complicado que não se espera que ela possa realizar. Na verdade,
tudo que é preciso para usar um envelope de TRO é abri-lo, misturá-lo com a
quantidade adequada de água limpa e oferecê-lo à criança. Como já dito aqui,
tem sido amplamente demonstrado que mães analfabetas podem fazê-lo em
casa, e têm condições de, desde o início, preparar a SRO de forma segura e
efetiva. As modificações do procedimento pela equipe assustam a mãe e aju-
dam a convencê-la, enganosamente, de sua inutilidade para auxiliar seu filho
doente. A falta de comunicação verbal da equipe com as mães permite que a
mensagem oculta seja ouvida mais claramente (Hall, 1959): “Você é inútil, sua
experiência com seu filho não vale muito, nós somos os responsáveis aqui”.
O procedimento mistifica porque oblitera a humanidade comum à equipe e aos
pacientes. Na realidade criada no hospital, somente a equipe é autônoma, inte-
ligente e capaz; os pacientes são reduzidos à condição de objetos a serem
manipulados.

O procedimento também demonstra outros aspectos da ritualização.
É repetitivo, tanto no sentido de que a pesagem, o controle do horário e da repo-
sição são recorrentes como no sentido de que o caso não é isolado. Cada criança
trazida é tratada da mesma maneira; a equipe repete o ritual caso após caso. Os
médicos e os enfermeiros demonstram estilização em sua interação; sua postura
corporal, sua expressão oral e seus atos são determinados pelo ‘roteiro’ do ritual.
A equipe do hospital se veste de branco para demonstrar sua condição de espe-
cialmente pura e limpa. O uso do frasco cuidadosamente esterilizado e marcado,



151

AÇÃO COMUNITÁRIA – MISTIFICAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO SIMPLES

bem como a lavagem das mãos antes de iniciar os procedimentos, também
serve para consagrar o ritual, para denotar pureza. Todo o ritual exibe ordem;
ordem é o tema dominante; esterilização, observação dos horários, movimentos
e alimentação cuidadosamente controlados, tudo se contrapõe ao caos da diar-
réia. O ritual também enfatiza a ordem social: os médicos, com status mais
alto, controlam os enfermeiros, enquanto a mãe pobre e analfabeta, condizendo
com seu status social inferior, é mantida de lado, ignorada.

Essa ritualização da TRO serve a uma função sinalizadora que transfor-
ma a TRO em um símbolo potente. Tendo demonstrado que a administração da
TRO é ritualizada no nordeste do Brasil, resta explicar por quê. Para isso deve-
mos nos voltar para outro aspecto, a ritualização, o controle simbólico do medo
e da ansiedade.

RITUAL, ANSIEDADE E TERAPIA DE REIDRATAÇÃO ORAL

Diversos teóricos examinaram a questão de por que certas atividades se
tornam ritualizadas, enquanto outras não. Bronislaw Malinowski propôs uma
relação entre o desempenho de rituais e ansiedade. Observou que os rituais
tendem a ser realizados quando os participantes estão ansiosos a respeito do
desfecho dos casos. Em seu célebre exemplo, os habitantes das ilhas Trobriand
realizavam grande número de rituais elaborados para acompanhar as longas
viagens marítimas que faziam entre as ilhas em suas frágeis canoas. Entretan-
to, quando estavam pescando em lagoas e portos protegidos, não sentiam ne-
cessidade de nenhum ritual (Malinowski, 1966). Os seres humanos, escreveu
ele, são dotados de inteligência e imaginação. Essa imaginação nos dá a capa-
cidade de prever o que pode acontecer e, assim, temê-lo. Criamos tecnologia
para controlar a natureza. Onde os humanos são capazes de imaginar como
controlar a natureza, mas não têm capacidade tecnológica para tal, inventamos
rituais que acreditamos funcionar como tecnologia para controlar as forças
naturais. Essa tecnologia ritual é usada quando a tecnologia técnico-racional é
inadequada e a imaginação estimula a ansiedade (Malinowski, 1979). Os rituais
também são usados como uma tentativa de controlar as forças sociais. Como
as origens dessas forças são ocultadas dos membros das sociedades, elas são
misteriosas e simbólicas e, assim, a ‘tecnologia’ misteriosa e simbólica do ritual
é usada para controlá-los. O teórico deve perguntar que coisa misteriosa e
assustadora está sendo controlada por um ritual em particular. Em nosso caso,
a pergunta é: o que existe de tão assustador a respeito da TRO que faz com
que a comunidade médica sinta necessidade de ritualizar sua administração?
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Em outras palavras, de que maneira esse procedimento simples, que salva vi-
das e que qualquer mãe pobre e analfabeta pode realizar sem supervisão médi-
ca, ameaça a realidade construída pela organização biomédica?

O assustador na TRO é sua extrema simplicidade. Como Malinowski
(1922) observou, uma ameaça direta, física e compreensível pode ser contra-
atacada com tecnologia técnico-racional; a tecnologia ritual é usada contra as
ameaças místicas. No caso da TRO, a ameaça é contra a imagem do papel e
do status dos profissionais da saúde apoiados por sua especialização. A TRO é
ameaçadora porque seu poder de cura é acessível a qualquer um que disponha
de água limpa, açúcar, sal e uma garrafa; sua simplicidade e facilidade de admi-
nistração colocam em xeque a crença de que são necessários anos de treina-
mento para aprender como curar e como salvar vidas.

A consulta médica é um encontro assimétrico, no qual a especialização é
base para desigualdade. Em nossa amostra, o abismo é alargado pelo analfabe-
tismo das mães. Além disso, existem diferenças de classe entre médicos e
pacientes (Friedson, 1960, 1963, 1970, 1973; Waitzkin, 1983; Illich, 1976; Pillsbury,
1979; Freeman, Levine & Reader, 1972). Freqüentemente existem diferenças
de gênero entre médico e paciente, especialmente em pediatria, somadas ao
diferencial de poder; especialmente na América Latina, é provável que existam
diferenças raciais entre médicos (brancos) e pacientes (negros, índios, more-
nos) (Lipset & Solari, 1967). O abismo que separa o médico formado na uni-
versidade e o camponês analfabeto de Pacatuba dificulta a interação. Esse
abismo é acentuado pelo desdém do profissional da saúde a crenças tradicio-
nais, por seu desrespeito ao envolvimento da comunidade e por sua ignorância
das condições em que esta vive (Pillsbury, 1979).

As culturas latino-americanas caracterizam-se por um sistema dual de
classes; ideologicamente, afirma-se que os ricos têm mais valor do que os po-
bres, que os brancos são superiores aos negros, que os homens são mais fortes
que as mulheres e que os escolarizados são mais inteligentes e, assim, mais
poderosos que os analfabetos (Blanco, 1978; Beals, 1953; Feye, 1963a, 1963b,
1964; Freire, 1970; Horowitz, 1970; Strickon & Greenfield, 1972; Heath, 1974;
Wagley et al., 1952). Se uma mulher analfabeta, pobre e negra pode salvar
vidas tão fácil e eficientemente quanto um homem formado, rico e branco,
usando elementos (sal, açúcar e água) e lixo caseiros (garrafas e tampas), o
equilíbrio de status entre os dois grupos é ameaçado. A acessibilidade potencial
da TRO à comunidade leiga perturba a assimetria profissional-paciente con-
vencional. Se, de fato, não existem diferenças intrínsecas de valor entre os
privilegiados e os não privilegiados, a posição de vantagem dos privilegiados
revela-se como um artefato social, e não um produto da natureza. A TRO
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administrada por curandeiros rompe as névoas que ocultam a hegemonia médi-
ca e de classe, e por isso é assustadora.

DESMISTIFICAÇÃO DA TERAPIA DE REIDRATAÇÃO ORAL:

COLOCANDO A TECNOLOGIA NAS MÃOS DAS PESSOAS

Em nossa análise, tornava-se óbvio que a ritualização e a mistificação
médica retiravam a TRO das pessoas para as quais foi concebida, levando a
mortes infantis evitáveis e perpetuando os mitos de inutilidade do povo. Pesqui-
sadores do Departamento de Medicina Comunitária da Universidade Federal
do Ceará (UFC) criaram um projeto, inspirado no trabalho de David Werner
(1977), para abordar os problemas evidentes e ocultos do acesso à TRO. Foi pre-
ciso, em primeiro lugar, que nos libertássemos de nosso clássico modelo baseado
em hospital/médico e, em segundo lugar, que delineássemos uma estratégia alter-
nativa de oferta que mobilizasse os curandeiros tradicionais existentes e as mães
pobres como fornecedores de TRO na linha de frente (Nations, 1982).

O trabalho de David Werner (1982) com programas sociais demonstrou
que os programas mais bem-sucedidos começam pequenos, enfatizam as pes-
soas e os recursos locais, criam planos como parte de um processo de aprendi-
zagem e integram metas políticas com atividades de saúde pública. Como ele
ressalta, quando especialistas (médicos, enfermeiras e autoridades da saúde)
controlam os programas, a lealdade da equipe se vincula ao sistema, não às
pessoas pobres; o status quo é mantido, não dinamitado. Nosso programa foi
delineado para centrar a atenção sobre a lealdade às pessoas pobres a quem
serve. Estabelecê-lo não foi tarefa fácil.

Em 1980, médicos da UFC riram alto quando a autora principal proferiu
uma aula sobre cura tradicional. Perguntaram “O que mulheres velhas,
enrugadas, analfabetas, desdentadas, pobres, balançando folhas, cantando, en-
trando em transe têm a ver com diarréia e desidratação?”; “E o que sal e
açúcar em uma tampa de Coca-Cola têm a ver com morte?”. Na época a idéia
parecia ridícula, mas hoje a lógica é evidente (Nations, 1983).

Moradores de lugarejos definem a diarréia e a desidratação em termos
populares – mau-olhado, susto, intrusão de espírito; as mães vão primeiro aos
curandeiros tradicionais, que já reconhecem e tratam essas doenças. Os cu-
randeiros contam com a confiança da comunidade, enquanto os hospitais dis-
tantes aonde as crianças “vão para morrer” lhes infundem medo. As mães já
sabem como promover o autocuidado e são capazes, desejosas e ansiosas de
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fazer algo para salvar a vida de seus filhos se receberem a tecnologia e o apoio
necessários. Os curandeiros também estão abertos a intervenções médicas
modernas que funcionem. Não vêem nenhum conflito em diagnosticar quando
estão em transe e em seguida ir até a farmácia para comprar um medicamento.
Porém, apesar da grande dimensão dessa rede de cura primária, ela não estava
ao alcance da visão das autoridades da saúde, cegada por seu desdém pela
“superstição”. Para melhor entender o problema da alta taxa de mortalidade
infantil nessa região, fomos diretamente à fonte da cura: os curandeiros que
usam a TRO (Nations, 1982, 1983; Nations et al., 1986).

O projeto foi desenvolvido entre 1984 e 1986. Mobilizou a maioria dos
curandeiros para promover, usar e ensinar a TRO aos moradores de Pacatuba
e para divulgar cinco mensagens básicas de saúde: (1) Ofereça TRO para
diarréia e enfermidades relacionadas; (2) Amamente ao peito, especialmente
durante os períodos de diarréia; (3) Continue alimentando durante o episódio de
diarréia; (4) Elimine terapias medicamentosas desnecessárias; (5) Procure o
curandeiro imediatamente, assim que a diarréia/desidratação atacar.

Foram realizadas reuniões com pesquisadores e curandeiros para que
compartilhassem idéias uns com os outros e formulassem uma estratégia para
incorporar a TRO aos seus rituais de cura. A primeira dificuldade foi conseguir
que os curandeiros cooperassem uns com os outros. Os curandeiros de Pacatuba
provêm de diversas origens e tradições; também freqüentemente consideram
uns aos outros como rivais, e não como colegas “praticantes da etnomedicina”.
A dimensão do problema da diarréia e sua vontade de aprender novas técnicas
nos ajudaram a convencê-los a cooperar. Inicialmente, propusemos juntar to-
dos os envolvidos em saúde – administradores, médicos e curandeiros – e,
usando um método de decisão formal em grupo, classificar soluções alternati-
vas, considerando a especificidade de nossas circunstâncias. Entretanto, os
curandeiros se intimidaram com esse processo; eles não lêem, são dominados
pelas autoridades de saúde, não estão familiarizados com ambientes de sala de
aula e acham papéis e listas desconectados de seus problemas da vida real.
Tivemos que chegar a um consenso de maneira diferente.

Os encontros de nossa equipe com os curandeiros, as mães e as crianças
passaram a ocorrer na comunidade. A reunião formal foi substituída por diálogo
ativo. Usando linguagem leiga, participando de cerimônias de cura, solicitando
curas por ervas e mostrando o maior respeito pela sabedoria tradicional dos cu-
randeiros, conseguimos ganhar sua confiança e superar as diferenças de status

entre estes e nossa equipe. Juntos, eles, os médicos do projeto e os antropólogos
desenvolveram uma saborosa receita caseira de TRO que mistura chás de ervas
tradicionais com açúcar e sal. Isso foi realizado em uma reunião na qual se
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solicitou aos curandeiros que trouxessem seu remédio favorito para diarréia.
Foi montada uma grande mesa e os remédios foram expostos: um coco verde
aberto do qual seria retirada a água, água de arroz, diversas ervas para chá,
TRO em envelope. A equipe do projeto acrescentou medicamentos e diversas
misturas comerciais de TRO. Foram discutidos os méritos e os problemas de
cada um. Então, em uma sessão extraordinária, cada curandeiro preparou seu
chá medicinal preferido não adoçado e foi-lhe ensinado como adicionar açúcar
e sal para preparar um chá com SRO, usando o método de medição de sal e
açúcar com uma tampa. Recomendamos 7 tampas cheias ou 8 tampas rasas
de açúcar por litro; os curandeiros preferiram 7, porque é um número mágico em
seu sistema religioso. Seguiu-se uma sessão de degustação com mães e crianças
da localidade, que preferiram os chás mais doces. A fórmula foi aperfeiçoada até
que todos concordassem sobre a melhor mistura SRO-chá (Figura 1).

Figura 1- Cartaz com instruções sobre o preparo da TRO

O cartaz mostra 1 litro de água filtrada ou fervida com chá com 7 tampas cheias de açúcar e 1

tampa rasa de sal adicionadas.

A próxima questão era a localização: onde crianças gravemente desidra-
tadas seriam tratadas e cuidadas enquanto as mães estivessem trabalhando, e
onde o suprimento seria armazenado? Os curandeiros desenharam e os mora-
dores construíram 18 “quartinhos de cura” consistindo de extensões simples
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(“puxadinhos”) de barro e taipa da casa dos curandeiros, ou melhoraram quar-
tos existentes com cal fresca. Os quartinhos de cura foram equipados com
recipientes de medida (em uma sessão anterior foram comparados diferentes
tipos, e a tampa de garrafa foi escolhida), filtros de água, redes de tamanho
infantil, altares e imagens de santos.

Os curandeiros também nos ajudaram a desenvolver material didático com-
preensível para mães analfabetas e cuidadores de crianças. Ficamos surpresas
com quão diferente o mesmo pedaço de papel pode parecer para eles e para nós.
Por exemplo, um cartaz tentava mostrar as causas popularmente conhecidas da
diarréia (foi concebido para ser comparado com um cartaz que mostrava as
chamadas causas médicas da diarréia). O cartaz continha uma série de figuras
representando mau-olhado, calor, vermes, susto e mamadeiras, com setas para
orientar o olhar da esquerda para a direita da folha que apontavam a figura de
uma criança com diarréia, uma criança doente e, finalmente, uma criança morta
em um caixão. Os curandeiros tiveram problemas para compreender diversas re-
presentações do cartaz. Mais importante ainda, não entendiam o símbolo escrito da
seta e não liam o cartaz linearmente, da esquerda para a direita, como nós. Além
disso, a imagem da criança morta ocupava sua total atenção, com exclusão das
outras imagens. Foi desenhado um novo cartaz, no qual as causas foram repre-
sentadas de forma diferente (uma mulher admirando uma criança substituiu um
par de olhos que representava o mau-olhado, por exemplo), as causas foram
organizadas em um círculo em torno da criança doente e a perturbadora imagem
da criança morta foi retirada (Figura 2).

A testagem da estratégia começou em outubro de 1984. Em aproxima-
damente um ano, o impacto sobre o comportamento materno foi surpreendente
(Nations et al., 1988). O projeto teve como resultado o aumento significativo
da porcentagem de mães que estavam familiarizadas com a TRO caseira e a
fornecida pelo governo por intermédio da Central de Medicamentos (Ceme);
de mães que acreditavam que deveriam continuar amamentando ao peito du-
rante o episódio de diarréia; de mães que reduziram o uso de TRO pré-diluída
comercializada a preços altos e dos envelopes de TRO vendidos comercial-
mente. Mas não houve modificação no uso dos envelopes distribuídos gratuita-
mente pelo governo (Ceme). É importante observar que foi registrada uma
diminuição altamente significativa no uso de medicamentos para diarréia, em-
bora o percentual de mães que ainda os usam permaneça alarmantemente alto.
A procura por médico devido à diarréia não mudou (Tabela 1).
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Figura 2 - Cartazes educativos

O pôster original havia sido organizado da esquerda para a direita, mostrava uma progressão do

que se acreditava serem as causas da diarréia até a eventual morte e continha representações que

os curandeiros tinham dificuldade em entender.

O pôster aperfeiçoado foi organizado de forma circular, foi retirada a representação da criança

morta e as causas da diarréia foram ajustadas ao estilo e compreensão locais.
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Tabela 1- Atitudes maternas em relação à TRO e à diarréia

Essas difíceis mudanças, por parte das mães, de atitude, crenças e prá-
ticas ocorreram em virtude do efeito do projeto sobre as atividades dos curan-
deiros. No entanto, constatamos claramente que o sistema popular de medicina
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não foi destruído nem sofreu alterações significativas. A introdução da TRO,
que foi feita com base em uma sensibilidade cultural, não modificou de forma
significativa as crenças dos habitantes do local, nem a arraigada tradição de
procurar os curandeiros tradicionais em primeiro lugar em caso de diarréia. Por
ter sido incorporada aos chás medicinais, seu uso não se alterou.

Também descobrimos que os curandeiros, apesar de seu analfabetismo,
podem preparar soluções com eletrólitos de forma segura usando medições
caseiras, aprendem rapidamente a preparação da TRO, não têm dificuldade
em ensinar para as mães os seus fundamentos usando simples instruções dese-
nhadas e têm um domínio respeitável da medicina moderna relacionada à saú-
de das crianças. A análise de nossas entrevistas de atitude nos leva a crer que
qualquer oposição a um programa leigo de TRO como este não virá dos curan-
deiros: eles cooperam cautelosamente com a medicina clínica, baseados em
sua visão altamente pragmática dos benefícios do atendimento moderno. Ao
mesmo tempo, expressam uma atitude confiante e direta em suas próprias
maneiras de curar e, por este motivo, são respeitados pelos moradores. São
conscienciosos, dedicados e desejosos de trabalhar com o setor moderno de
saúde sob condições aceitáveis.

Nosso caso final ilustra a maneira singular pela qual os curandeiros inte-
graram a TRO aos seus rituais de cura. A curandeira neste caso, dona Geralda,
é uma rezadeira.

CASO 4, LUDUÍNA

O filho de 2 anos de Luduína, Eduardo, tinha diarréia aquosa profusa e
vômito havia dois dias e mostrava marcados sinais de desidratação: “carne
seca”, “olhos de anjo” fundos e “moleira funda”. Achando que a criança esti-
vesse sofrendo do mau-olhado de uma vizinha menstruada, Luduína levou-a
para sua comadre (madrinha da criança), rezadeira dona Geralda, que foi quem
fez o seu parto. “Olá, minha filha”, saudou-a dona Geralda quando a mãe e a
criança adentraram o seu humilde quartinho de cura. Embalando seu afilhado
nos braços, a curandeira gentilmente perguntou à mãe sobre os sintomas e
contatos sociais recentes. Depois de um exame físico da criança, ela confir-
mou o diagnóstico de mau-olhado, o que exige uma cerimônia para “tirar o mal”
do corpo da criança.

Fazendo o sinal da cruz com três folhas de pinhão sobre o corpo da
vítima, ela rezou:

Eduardo, você tem o olhado, o quebrante. Eu sabia disso, mas não é
nada... Se foi botado na carne, ou na gordura, ou na beleza, ou na
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feiúra; se foi na vida ou na felicidade; se foi na comida ou na bebida, se
foi no sono, você será curado porque Deus fez você, Deus criou você, e
é Deus que vai te curar do mau-olhado, dos olhos vivos, dos olhos
mortos e das bocas daqueles que falam mal. Eduardo, se você tem quen-
tura, mau-olhado, susto ou enterite, com um foi botado, com dois eu
tiro, e o malvado vai pra casa daquele que come e não reza, para a casa
dos maus e para a banda do mar sagrado! Amém.

Ela acredita que isso fará com que as forças do mal entrem nas grandes
folhas frágeis do pinhão, que murcham rapidamente. Dona Geralda arrumou as
folhas com cuidado, de modo a evitar que seu conteúdo maligno espirrasse
quando as carregou até uma janela aberta e as arremessou longe. Acredita-se
que as forças malignas que causam a diarréia desaparecem com as folhas,
deixando o corpo da criança “limpo” e livre da doença. Em seguida a curandeira
ferveu água e adicionou folhas secas de erva-cidreira para fazer um chá
antidiarréico tradicional não adoçado. Usando uma garrafa, ela mediu 1 litro e,
então, contando alto, começou a adicionar 7 tampas cheias de açúcar e 1 tam-
pa rasa de sal. A própria Luduína colocou as últimas tampas de açúcar.

Virando-se para o pequeno altar em um canto do quartinho de cura, dona
Geralda ofereceu a “água benta” com SRO às imagens de São Francisco e ao
herói popular local, Padre Cícero. Colocando um pouco do fluido no pulso da
mãe, a curandeira exortou-a a prová-lo, e somente quando Luduína meneou a
cabeça em aprovação ela começou a oferecer o chá de reidratação oral para
Eduardo. Quando Luduína saiu, levava consigo a garrafa de fluido. Como é
costume, prometeu trazer a criança de volta por três dias consecutivos de tra-
tamento, para “fechar a cura”.

Obviamente, nosso programa não desritualizou a oferta de TRO; os
métodos de administração dos curandeiros são altamente ritualizados. A ceri-
mônia com as folhas, a reza, a oferta do chá com SRO aos santos, tudo é
medicamente desnecessário para garantir a eficácia da TRO. Nem aumentam
nem diminuem sua eficácia tecnológica. Mas, nesse caso, a ritualização, ao
invés de desestimular a mãe a usar a TRO e mistificar seu preparo e adminis-
tração, a estimula a participar ativamente da cura de seu filho. O contexto no
qual ocorre o ritual, sua linguagem e a realidade subjacente à qual se refere são
diferentes do contexto médico. O ritual médico refere-se aos micróbios causa-
dores e à perda de fluidos corporais usando o jargão médico estranho para as
mães pobres, e demonstra uma diferença de status e poder entre médico e
paciente.

O ritual dos curandeiros refere-se a espíritos e forças mágicas causadoras
reconhecidas pela mãe, usa expressões familiares às mães pobres e demonstra o
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status igual de curandeiros e moradores da localidade e a submissão comparti-
lhada a Deus e seus representantes, os santos. A curandeira chama a mãe de
“minha filha”, embora ela não seja de fato sua mãe; esse vocativo usual enfatiza
sua similaridade e vínculo e o parentesco fictício que une membros de peque-
nas comunidades (Peattie, 1968). Acredita-se que a doença seja causada pelo
mau-olhado, pelas forças destrutivas do ciúme, pelas “bocas daqueles que fa-
lam mal”, destruindo a harmonia da comunidade, e por aqueles que “comem
sem rezar”, que consomem sem agradecer a Deus por salvá-los do destino dos
menos afortunados. A fala dessas rezadeiras serve para relembrar às pessoas
a possibilidade de que elas mesmas sejam infelizes no futuro, e para enfatizar a
similaridade essencial entre os mais e os menos afortunados. Essa ênfase pode
inspirar confiança. A rezadeira dona Beatriz nos disse:

Eu ofereço o soro que o doutor passa, aí não presta, não!... Não sei se
é fé que as mães têm em minhas mãos, mas as mães dão meu soro, o soro
feito por mim, e as crianças levantam! Parece que elas têm fé em minhas
mãos, né?

Fazer o sinal da cruz no corpo da criança, oferecer o chá com SRO
(“chá forte”) aos santos, a reza, tudo serve para enfatizar a submissão do
curandeiro a Deus, bem como sua capacidade de chamar a atenção divina para
o problema do bebê. Os curandeiros acreditam que toda cura, mesmo a dos
médicos, no fim das contas vem de Deus. A rezadeira dona Vicência afirmou:

Ora, minha filha, o soro só presta se você tem muita fé. Sem fé o bichim
não levanta, de jeito nenhum! Se você toma o remédio do doutor, um
que o doutor passa sem fé, aí não presta. Você precisa ter fé em Deus e

fé no doutor.

A rezadeira se considera um humilde canal do poder de Deus, e não um
ser poderoso por si mesmo; por esse motivo, e por considerar seu trabalho
como uma vocação, não aceita pagamento algum. Uma rezadeira nos disse: “O
que eu dou vem do meu coração, é grátis. Ninguém vende as palavras de Deus”
(Nations, 1982: 64). Da mesma forma que o médico, a rezadeira funciona como
um sacerdote, mas seu sacerdócio não a eleva, como o médico, a uma classe
socioeconômica mais alta; ser uma rezadeira não muda seu status econômico
em relação a seus vizinhos e, assim, nem a isola deles nem a ensina a
menosprezá-los.

Oferecer o “chá forte” (com SRO) para a mãe provar demonstra sua
participação ativa nas curas; ensiná-la a preparar a TRO sozinha a habilita a
curar por si; fundar todo o tratamento no contexto religioso compartilhado e no
conhecido procedimento dos tradicionais chás medicinais permite que a mãe o
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entenda e dele participe. Não há viagem difícil, longa espera, menosprezo, nem
isolamento da mãe em relação ao procedimento. Esses rituais não são neces-
sários aqui, porque a rezadeira não precisa demonstrar superioridade social.
Ela não precisa resguardar uma exclusividade profissional em relação ao pro-
cedimento. Pela mesma razão, a TRO não é interrompida; a rezadeira não tem
nada a ganhar ou a demonstrar trancando-a a chave e deixando-a estragar. Ao
ensinar a mãe a preparar sozinha o “chá forte” (com SRO), a rezadeira enfatiza
mais uma vez a similaridade essencial de status entre elas. Como nos contou
uma rezadeira, dona Idalina:

É fácil demais, né? Qualquer pessoa que sabe a receita pode preparar
o chá forte (soro caseiro). Qualquer pessoa que conhece, né? Pode ser
eu, o doutor, a mãe de família... qualquer um consegue fazer.

O senhor José Maria, raizeiro, enfatizou as vantagens de compartilhar
conhecimento:

Cada pessoa tem que saber como prevenir, reconhecer e curar doen-
ças, né? Não é para ficar de braços cruzados esperando pelos médicos
nem pelos curandeiros, não, pois cada coisinha de conhecimento cura!

A linguagem e a comunicação são importantes no ritual, e têm uso dife-
rente no ambiente clínico. O curandeiro aborda a mãe diretamente e usa ex-
pressões que ela compreende. Dona Idalina disse:

Quando uma bichinha chega aqui com um quebrante nas carne, eu
digo logo que ela tem quebrante, que está secando as carninhas dela,
né? Mas o doutor não diz o que a gente tem... ele não diz nada! Mas
quando uma meninazinha tem quebrante nas carne, eu sinto aquela
sombra amortecida e eu digo logo pra mãe. Às vezes as mães pergun-
tam, e aí eu digo pra elas... Pouca mãe pergunta para o doutor, né? Ele
está muito ocupado com o trabalho dele... Não tem nem tempo de con-
versar com a gente.

A rezadeira do caso 4, dona Geralda, integra expressões e procedimen-
tos clínicos ao seu ritual e, assim, torna as expressões compreensíveis e contro-
láveis. O termo clínico “enterite” está junto às expressões populares “susto”,
“quentura do intestino” e “mau-olhado”, e a mistura e a administração do TRO
estão integradas à reza e ao preparo de um chá medicinal tradicional. Em vez
de serem impostas sem explicações, tais expressões e procedimentos estranhos
são incorporados de maneira a permitir que curandeiros e mães deles ‘se apropri-
em’ e os usem sem medo nem confusão; resumidamente, sem mistificação.

As referências à graça e ao poder divino no ritual servem para mistificar,
mas aqui a mistificação é usada para convencer a mãe do poder do remédio



163

AÇÃO COMUNITÁRIA – MISTIFICAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO SIMPLES

‘sem’ convencê-la de sua incapacidade para usá-lo. Diversamente da tecnologia
imposta no ritual hospitalar do controle do horário, da pesagem, do registro ou,
no caso da reidratação IV, da inserção da agulha, a tecnologia usada no ritual
dos curandeiros é simples e de fácil obtenção pelas mães pobres: folhas de
pinhão, imagens de santos, açúcar, sal, água fervida, chá, garrafa de 1 litro e
tampa.

Os axiomas básicos revelados pela cerimônia da TRO dos curandeiros
são a igualdade social, a submissão à vontade de Deus (ao postular uma capa-
cidade humana de orientar essa vontade) e a solidariedade social. Por sua vez,
o ritual médico impõe desigualdade social, poder humano e superioridade e
distinção social. O médico é um sacerdote, mas é o sacerdote de deus nenhum,
ele advoga para si mesmo o poder divino para curar, para decidir a vida e a
morte.

Obviamente, o importante não é tanto que a administração da TRO pre-
cise ser despida de todo ritual, mas que para ser efetivo o ritual de administra-
ção da TRO deve se referir a uma construção compartilhada da realidade e ser
isento de demonstrações de diferenças de status e valores sociais. A TRO
precisa recuperar seu status de tecnologia simples, e não de mercadoria. Acre-
ditamos que isso é mais bem realizado quando paciente e curandeiro perten-
cem à mesma subcultura e classe social. As mães preferem os curandeiros,
que as entendem, as incluem na terapia e as tratam com respeito. Infelizmente,
no Brasil de hoje, poucos profissionais médicos fazem isso.

Uma tecnologia simples como a TRO não só pode como deve ser usada
por curandeiros e mães em suas próprias casas, para permitir que as famílias
tratem seus filhos e, no processo, compreendam seu próprio poder e potencial
de auto-suficiência. Nosso projeto demonstra não só a possibilidade como a
viabilidade da abordagem culturalmente sensível, baseada na comunidade.

NOTA

1 Originalmente publicado como “Mystification of a simple solution: oral rehydration therapy

in Northeast Brazil” em Social Science & Medicine, 27(1): 25-38, 1988.




