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RESUMO
As úlceras venosas crônicas acometem os membros inferiores e provocam nas pessoas
dificuldades relacionadas à necessidade de adaptação à condição clínica, levando estes a
repensar valores, entender a enfermidade, seguir procedimentos e enfrentar o olhar da
sociedade repleta de mitos e estigmas. Frente ao exposto, esta pesquisa teve como objeto a
percepção existencial das pessoas que vivem com úlceras venosas crônicas e a tese defendida
e comprovada resultante do construto teórico é que através da compreensão da percepção
existencial das pessoas que vivem com úlceras venosas crônicas, pautada em uma perspectiva
merleaupontiana, que prioriza as experiências vividas, é possível identificar a presença das
“úlceras metafísicas”, o que auxilia a produzir em coexistência o cuidado a partir do contexto
sociocultural, contribuindo para o fortalecimento das Ciências do Cuidado em Saúde. O
objetivo geral foi compreender como as pessoas adultas e idosas percebem sua existência
frente às úlceras venosas; e os objetivos específicos foram descrever como as pessoas com
úlceras venosas crônicas percebem a própria existência e analisar esta percepção à luz da
fenomenologia de Merleau-Ponty. É um estudo fenomenológico, descritivo, com abordagem
qualitativa. O campo de pesquisa foi o Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital
Universitário Antônio Pedro (HUAP), localizado em Niterói/RJ. Participaram 36 pacientes
que vivem com úlceras venosas crônicas e que aceitaram participar da pesquisa. A coleta de
dados ocorreu por meio do instrumento de protocolo de pesquisa; da entrevista
fenomenológica, operacionalizada pela pergunta: Como é para o (a) senhor (a) viver com a(s)
lesão/lesões da úlcera venosa? ; do instrumento de registro das expressões relacionadas à
narratividade do corpo; e pela observação não estruturada. O parecer de aprovação ocorreu
junto ao Comitê de Ética e Pesquisa do HUAP sob o número 1.581.358 e CAAE:
51981915.6.0000.5243. Os dados inerentes às entrevistas e aos instrumentos de registro das
expressões relacionadas à narratividade do corpo se complementaram e se reafirmaram entre
si, resultando em três categorias: 1) Vivendo com a doença: sinais e sintomas como marcas de
uma vida - os resultados apontam que o desvelar existencial dos participantes têm
repercussões inerentes ao estado patológico, levando à invisibilidade social e à indissociação
das feridas; 2) O ser além da lesão e a afetividade - como consequência desta percepção, as
pessoas com as referidas lesões passam a sentir necessidade da afetividade perdida por
consequência do corpo lesionado. Frente a esta realidade, família e amigos são amparo no
“mundo da vida”, auxiliando nas potencialidades; 3) A volta ao passado e o atual isolamento
social - recordar a existência antes da lesão traz à tona a questão do isolamento social. Ante a
este isolamento e às percepções do “mundo da vida”, evidencia-se a importância da
espiritualidade como sustentáculo. Conclui-se que a existência das pessoas que apresentam as
úlceras venosas vai além da lesão física, fazendo com que estas necessitem se reencontrar
corporalmente, dando um novo sentido ao “mundo percebido”, minimizando, e por que não
dizer cicatrizando? as “úlceras metafísicas” originadas da incompreensão do mundo ao ser
que se encontra com a lesão.
Palavras-chave: Úlcera varicosa. Cuidados de Enfermagem. Percepção.

ABSTRACT
Chronic venous ulcers affect the lower limbs and cause difficulties related to the need to adapt
to the clinical condition in people, leading them to rethink values, understand the disease,
follow procedures and face the eyes of society full of myths and stigmas. In view of the
above, this research had as its object the existential perception of people living with chronic
venous ulcers and the thesis defended and proven, resulting from the theoretical construct,
that it is possible to identify the presence of “metaphysical ulcers” by understanding the
existential perception of people living with chronic venous ulcers, based on a MerleauPontian perspective that prioritizes lived experiences. This helps to produce, in coexistence,
care from the sociocultural context, contributing to the strengthening of Health Care Sciences.
The general objective was to understand how adults and elderly people perceive their
existence in the face of venous ulcers; and the specific objectives were to describe how people
with chronic venous ulcers perceive their own existence and analyze this perception in the
light of Merleau-Ponty‟s phenomenology. It is a phenomenological, descriptive study, using a
qualitative approach. The research area was the Wound Repair Ambulatory of the Antônio
Pedro University Hospital (HUAP), located in Niterói/RJ. Participants were 36 patients living
with chronic venous ulcers who accepted to participate in the study. Data collection took
place through: a research protocol instrument; the phenomenological interview,
operationalized by the question: How do you live with the venous ulcer lesion(s)? ; the
instrument of registration of expressions related to the narrativity of the body; and
unstructured observation. The approval opinion was presented to the Ethics and Research
Committee of HUAP under number 1.581.358 and CAAE: 51981915.6.0000.5243. The data
inherent to the interviews and the recording instruments of the expressions related to the
narrativity of the body were complemented and reaffirmed among themselves, resulting in
three categories: 1) living with disease: signs and symptoms as marks of a life - the results
indicate that the existential disclosure of the participants have inherent repercussions to the
pathological state, leading to social invisibility and the indissociation of the wounds; 2) the
individual beyond injury and affectivity - as a consequence of this perception, people with
those injuries begin to feel the need for the affection lost as a consequence of the injured
body. Faced with this reality, family and friends are supported in the “life world”, helping in
the potentialities; 3) the return to the past and the current social isolation - remembering the
existence before the injury brings up the question of social isolation. Faced with this isolation
and perceptions of the “life world”, the importance of spirituality as a support is evident. It is
concluded that the existence of people with venous ulcers goes beyond physical injury,
causing them to find themselves again in their bodies, giving a new meaning to the “perceived
world”, minimizing, and why not saying, healing “metaphysical ulcers” originated from the
incomprehension of the world by the individual who is injured.
Keywords: Varicose Ulcer. Nursing Care. Perception.

RESUMEN
Las úlceras venosas crónicas acometen los miembros inferiores y provocan que las personas
que las padecen tengan que adaptarse a esta condición clínica, llevándolas a que repiensen
valores, tengan que entender la enfermedad, sigan determinados procedimientos y enfrenten el
mirar de la sociedad repleta de mitos y estigmas. Por lo expuesto, esta investigación tuvo
como objeto la percepción existencial de las personas que viven con úlceras venosas crónicas
y la tesis defendida y comprobada resultante del constructo teórico es que a través de la
comprensión de esta percepción existencial, basada en una perspectiva merleaupontiana, que
prioriza las experiencias vividas, es posible identificar la presencia de las “úlceras
metafísicas”, lo que auxilia a producir en coexistencia, el cuidado, a partir del contexto
sociocultural, y esto contribuye al fortalecimiento de las Ciencias del Cuidado en la Salud. El
objetivo general fue comprender cómo las personas adultas y ancianas ven su existencia
cuando tienen úlceras venosas; y los objetivos específicos fueron describir como las personas
con úlceras venosas crónicas perciben la propia existencia y analizar esta percepción a la luz
de la fenomenología Merleau-Ponty. Es un estudio fenomenológico, descriptivo, con abordaje
cualitativo. El campo de investigación fue el Ambulatorio de Reparación de heridas del
Hospital Universitario Antonio Pedro (HUAP), localizado en Niterói/RJ. Participaron 36
pacientes con úlceras venosas crónicas y que aceptaron participar del estudio. La recolección
de los datos ocurrió por medio del instrumento de protocolo de investigación; de la entrevista
fenomenológica, ejecutada por la pregunta: ¿Cómo es para el (la) señor(a) vivir con la(s)
lesión/lesiones de la úlcera venosa?; del instrumento de registro de las expresiones
relacionadas a la narrativa del cuerpo; y por la observación no estructurada. El parecer de
aprobación ocurrió junto al Comité de Ética y Pesquisas del HUAP con el número 1.581.358
y CAAE: 51981915.6.0000.5243. Los datos inherentes a las entrevistas y a los instrumentos
de registro de las expresiones relacionadas a la narrativa del cuerpo se complementaron y se
reafirmaron entre sí, resultando en tres categorías: 1) Viviendo con la enfermedad: señales y
síntomas como marcas de una vida - los resultados señalan que el desvelar existencial de los
participantes tiene repercusiones inherentes al estado patológico, lo que lleva a la invisibilidad
social y a la disociación de las heridas; 2) El ser más allá de la lesión y la afectividad - como
consecuencia de esta percepción, las personas con las referidas lesiones pasan a sentir
necesidad de la afectividad que perdieron por causa del cuerpo lesionado. Frente a esta
realidad, la familia y los amigos son un amparo en el “mundo de la vida”, auxiliándolos en las
potencialidades; 3) la vuelta al pasado y el actual aislamiento social - recordar la existencia de
antes de la lesión revela la cuestión del aislamiento social. Ante este aislamiento y ante las
percepciones del “mundo de la vida”, se evidencia la importancia de la espiritualidad como
sustentáculo. Se concluye que la existencia de las personas que presentan las úlceras venosas
es mucho más de la lesión física, por lo que hace que ellas necesiten reencontrarse
corporalmente, dando un nuevo sentido al “mundo percibido”, minimizando, y hasta
cicatrizando, las “úlceras metafísicas” originadas de la incomprensión que el mundo tiene del
ser que se encuentra con la lesión.
Palabras-clave: Úlcera Varicosa. Atención de Enfermería. Percepción.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 A MOTIVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TEMA E A INSERÇÃO NA
FENOMENOLOGIA

A motivação para o desenvolvimento deste estudo originou-se durante a coleta de
dados para a dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação do curso de Mestrado
Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Universidade Federal Fluminense (UFF),
intitulada “A visita domiciliar de Enfermagem e a capacidade funcional de pessoas que vivem
com úlceras venosas: um ensaio clínico randomizado” (JOAQUIM, 2014). Esta dissertação
foi orientada pela Prof.ª Dr.ª Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho e vinculada à
Ação Transversal nº 06/2011 - Casadinho/Procad, do projeto: “Inovação em Enfermagem no
Tratamento de Lesões Tissulares - Sistematização, Inclusão Tecnológica e Funcionalidade”,
por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Educação (MEC) e
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e ao grupo de
pesquisa em Fundamentos de Enfermagem.
O estudo em questão apresentava como um dos campos de investigação a residência
dos participantes, o que permitiu uma maior aproximação e cumplicidade com eles. Esta
aproximação permitiu que alguns integrantes relatassem e me permitissem vivenciar a não
aceitação por parte da família, companheiros e companheiras da sua condição patológica; a
reclusão do convívio social em razão das dores decorrentes das lesões, o que tende a
comprometer as atividades cotidianas; além da reclusão motivada pelo caráter estético que as
feridas ulcerativas proporcionam à pessoa que a possui.
O fato de alguns participantes serem resumidos à condição patológica e ficarem
esquecidos como sujeitos detentores de sentimentos, terem seu estilo de vida afetado e o
estado mental abalado ao ponto de provocar reclusões do convívio social por encontrarem-se
esteticamente diferentes, provocou em mim uma profunda angústia e inquietação. Por mais
que o fato tenha sido relatado no estudo em questão, foi pouco aprofundado, o que me
permitiu sugerir, ao final da pesquisa, o desenvolvimento de estudos voltados à qualidade de
vida e saúde mental.
Contudo, apenas a sugestão não me foi suficiente, o que me levou a ingressar no
Núcleo de Pesquisa “Filosofia, Saúde e Educação Humanizada”, da Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense, sob coordenação da Prof.ª Dr.ª
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Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva, com o intuito de refletir e aprofundar as discussões sob
a temática da úlcera venosa, pautada na percepção existencial das pessoas que vivem com
estas lesões, com vistas a auxiliá-las a enfrentar a patologia, favorecendo condutas de adesão
terapêutica e contribuindo com a melhora da qualidade de vida.
Frente à inquietude e o desejo de aprofundar a pesquisa, iniciei leituras sobre a
abordagem fenomenológica, objetivando me inserir nesta corrente do pensamento e encontrar
as respostas que tanto almejo. Logo, houve um encantamento com os pensamentos do filósofo
Maurice Merleau-Ponty e a cada leitura realizada a certeza de que ele era o filósofo adequado
para me acompanhar nesta descoberta perceptiva. Deste modo, me propus a mergulhar em
suas publicações e nas de autores que viessem a discutir seus pensamentos ou o tivessem
utilizado como referencial para as suas construções científicas, com o intuito de melhor
compreender os pensamentos merleau-pontyanos.
Os mergulhos realizados permitiram que, ao retornar a superfície, fosse desenvolvido
um projeto com o objetivo de concorrer ao doutorado do Programa de Pós-Graduação
Acadêmica em Ciências do Cuidado em Saúde sob orientação da Prof.ª Dr.ª Rose Mary Costa
Rosa Andrade Silva, que havia me recebido em seu núcleo de pesquisa.
Após a aprovação no processo seletivo, os desejos, expectativas, dúvidas, medos e
anseios inerentes ao pesquisador que deseja desenvolver seu projeto da melhor maneira
possível passam a dominar meus dias e, deste modo, passo realizar mergulhos profundos
sobre as obras e pensamentos do filósofo que escolhi para acompanhar-me nesta viagem com
vistas a fundamentar e alicerçar os tesouros vislumbrados no transcorrer da pesquisa.

1.2 APRESENTAÇÃO DO TEMA DE PESQUISA

As úlceras venosas são lesões cutâneas associadas à insuficiência venosa crônica que
acomete os membros inferiores e atinge grande parte da população brasileira (CARMO et al.,
2007), constituindo-se em um problema epidemiológico em razão de sua elevada incidência e
prevalência entre os grupos populacionais (CARMO et al., 2007; COSTA et al., 2012;
MACÊDO et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2012), tornando-se um desafio para o cuidado em
seu contexto sociocultural.
A prevalência desta problemática corresponde, aproximadamente, 80% a 90% dos
casos de úlcera de perna (BARBOSA; CAMPOS, 2010) e, segundo Smeltzer e Bare (2012), a
insuficiência venosa crônica provoca em seus portadores dores frequentes, descritas como
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contusas ou pesos, bem como edema na região dos tornozelos e pés. Estas condições levam à
perda da mobilidade funcional e comprometimento das atividades diárias, laboral e de lazer.
Quando surge a lesão, a pessoa começa a apresentar dificuldade de locomoção e dor.
Além disso, a presença de exsudato e odor oriundos da lesão induzem mudanças no estilo de
vida, gerando frustação e desesperança relacionada ao tratamento, tendo em vista a demora do
processo cicatricial das úlceras (SALOMÉ; FERREIRA, 2012).
O tratamento das lesões tem como base as condutas de tratamento da estase venosa
com abordagem medicamentosa, terapia tópica com coberturas locais com o objetivo de
manter o leito da ferida úmido e limpo, bem como promover o controle do exsudato fazendo
uso ou não da terapia compressiva, controle de infecções secundárias e prevenção de casos de
recidivas (BARBOSA; CAMPOS, 2010).
Neste contexto, a Enfermagem possui papel extremamente importante no cuidado às
pessoas com úlceras venosas de membros inferiores e sua atenção encontra-se voltada para
atividades como avaliação dos custos destinados ao tratamento da úlcera venosa, avaliação da
qualidade de vida das pessoas que vivem com as lesões, avaliação do processo de cicatrização
e adoção de novas tecnologias de tratamento para fundamentar a prática e aprofundar as
questões vinculadas à assistência do enfermeiro (SILVA et al., 2009).
As alterações estéticas e os transtornos clínico-funcionais provocados pelas úlceras
venosas tendem a gerar reclusão, pois a pessoa se sente constrangida e com vergonha da sua
atual condição (SILVA; MOREIRA, 2011). Além desses sentimentos oriundos do próprio
paciente, o convívio com a doença tende a provocar discriminação e, na maioria dos casos,
falta de apoio por parte de familiares e amigos. Por isso, autores relatam que a falta de
adaptação ao tratamento no que constitui o aspecto psicossocial contribui para que as lesões
se cronifiquem e comprometam o dia a dia dessas pessoas. Deste modo, o enfermeiro deve
desenvolver apoio educacional a estes pacientes e orientá-los a procurar meios adaptativos
que os levem à superação da sua condição clínica, projetando a recuperação efetiva (COSTA
et al., 2011).
Ao conhecer a situação das pessoas com úlcera venosa, seus aspectos físicos, clínicos
e repercussões desta lesão em âmbito psicossocial, o enfermeiro pode promover um
planejamento adequado e prestar o cuidado voltado às necessidades dessas pessoas. Assim, o
enfermeiro considera a pessoa na sua totalidade, sem ocultar suas relações com o ambiente, o
que favorece uma melhor adaptação da pessoa a sua condição patológica (LOBOSCO et al.,
2008; SILVA; MOREIRA, 2011).
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Para Costa et al. (2011), as lesões ulcerativas provocam nas pessoas e familiares
dificuldades relacionadas à necessidade de adaptação à condição clínica, levando estes a
repensar valores, entender a enfermidade, seguir procedimentos e enfrentar o olhar da
sociedade repleta de mitos e estigmas.
O autor também aponta que a maioria das pessoas com úlceras venosas não recebe
apoio familiar durante o tratamento e sofrem com discriminação da família (COSTA et al.,
2011). Desse modo, torna-se necessário desenvolver estudos voltados para a compreensão de
como as pessoas com úlcera venosa percebem sua existência ao conviver com as lesões e,
assim, contribuir para o cuidado em seu contexto sociocultural.
Esta compreensão existencial deve pautar-se no “primeiro ato filosófico” que,
segundo Merleau-Ponty (2011, p. 89-90), significa:

Retornar ao mundo vivido aquém do mundo objetivo, já que é nele que
poderemos compreender tanto o direito como os limites do mundo objetivo,
restituir à coisa sua fisionomia concreta, aos organismos sua maneira própria
de tratar o mundo, à subjetividade sua inerência histórica, reencontrar os
fenômenos, a camada de experiência viva através da qual primeiramente o
outro e as coisas nos são dados, o sistema “Eu-Outro-as coisas” no estado
nascente, despertar a percepção e desfazer a astúcia pela qual ela se deixa
esquecer enquanto fato e enquanto percepção, em benefício do objeto que
nos entrega e da tradição racional que funda.

Assim, ao buscar a compreensão existencial das pessoas que vivem com úlceras
venosas crônicas, ocorrerá o “re-acordar” perceptivo, o que permitirá o redescobrir do
fenômeno estudado. Digo “re-acordar”, pois será trazida à tona a consciência adormecida,
mas sem que ocorra a atualização de uma razão preexistente; o que ocorrerá é o aparecimento
do ser à consciência que refletirá sobre a situação concreta do “mundo vivido”, por intermédio
da tomada de consciência da interioridade, ou seja, haverá o desnude do “cogito” de cada
indivíduo e suas significações serão concebidas através do pensamento, as quais visam
desvelar as experiências vivenciais do corpo, visto que este é um núcleo significativo que
apresenta comportamentos inerentes a sua função, mas que é acessível a doenças; logo,
através do corpo e da percepção pode-se conhecer a essência e a existência do ser
(MERLEAU-PONTY, 2011).

25

1.3 DISTINÇÃO FATO E FENÔMENO

O estudo proposto tem como linha de pesquisa o cuidado em seu contexto
sociocultural. Nessa linha, a produção e o aprimoramento do cuidado de enfermagem frente a
pessoas que vivem como úlceras venosas deve objetivar a recuperação e a reabilitação não
apenas dessas pessoas, mas da família envolvida no processo de cuidar. E este deve ser
pautado em valores individuais, partindo da compreensão de concepções científicas, religiosas
e filosóficas sem perder de vista a dimensão do seu contexto sociocultural.
Durante a coleta de dados para a dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação do Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Universidade
Federal Fluminense, intitulada “A visita domiciliar de Enfermagem e a capacidade funcional
de pessoas que vivem com úlceras venosas: um ensaio clínico randomizado” (JOAQUIM,
2014), observei que, apesar do tratamento empreendido para as úlceras venosas obter um
resultado satisfatório, ele se limitava às estruturas aparentes do corpo, isto é: curavam-se as
feridas físicas/biológicas, mas não àquelas que poderíamos nomear de “úlcera metafísica”.
Pus-me a refletir acerca deste mundo existencial que cercava essa “úlcera” e isto me provocou
a debruçar-me sobre esta problemática que é, sobretudo, de existência.
A esfera metafísica encontra-se além do físico, deste modo, a preocupação com ela
perpassa pelas esferas psíquica, emocional, espiritual, energética e sentimental.
Figura 1 – Construção da esfera metafísica

Emocional

Psíquica

Fonte: A autora, 2015.

Nessa compreensão, constata-se a existência de uma úlcera que pode ser ou não
curada no plano do físico/biológico, mas existe também uma úlcera metafísica, que não vejo,
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não palpo e que, portanto, precisa ser descrita e dita pelo sujeito que a experiência; deste
modo, me dei conta de que estava diante de um fenômeno.
Durante a minha permanência no ambulatório de reparo de feridas tive encontro com
diversas pessoas que me demonstraram a necessidade de retirada da “máscara” que naturaliza
as patologias. Em um destes encontros, especificamente, uma senhora me relatou que havia
diversas pesquisas em desenvolvimento no referido setor, cuja maioria se preocupava em
fornecer uma melhor cicatrização, mas nenhuma com foco em como os participantes se
sentiam e como era efetivamente viver com as lesões. Esta experiência vivenciada e relatada
pela paciente me demonstrou que o fenômeno estava ali, esperando para ser desvelado.
As úlceras venosas provocam danos relacionados às atividades cotidianas dos seus
portadores em razão das dores, depressão, perda da autoestima, isolamento social, inabilidade
laboral, hospitalizações ou visitas clínicas ambulatoriais (SALOMÉ; FERREIRA, 2012). A
necessidade das pessoas que vivem com úlceras venosas de ter que se adaptar à nova condição
de vida promovem comprometimentos nas esferas mental, física e social (SILVA, M. et al.,
2013), que levam à revisão de valores, de obtenção de conhecimentos científicos e práticos
sobre a enfermidade, de tratamento e de enfrentamento do olhar da sociedade (COSTA et al.,
2011). Assim, realizar atividades cotidianas, participar de atividades sociais com amigos e
familiares, bem como ter minimizado o aspecto estético que a úlcera provoca (SILVA et al.,
2009) repercute de modo positivo sobre a vida das pessoas que vivenciam esta patologia
Ante ao exposto, e considerando que as úlceras venosas podem comprometer a vida
das pessoas na medida em que alteram suas relações sociais e familiares, além de autoestima e
autoimagem, este estudo pretendeu responder a seguinte questão norteadora:


Como as pessoas com úlceras venosas percebem sua existência frente a essas
lesões?

Frente ao exposto, como objeto de estudo, assumiu-se a percepção existencial das
pessoas que vivem com úlceras venosas crônicas; e a tese a ser defendida é: através da
compreensão da percepção existencial das pessoas que vivem com úlceras venosas crônicas,
pautada em uma perspectiva merleaupontyana que prioriza as experiências vividas, é possível
identificar a presença das “úlceras metafísicas”, que auxiliam a produzir em coexistência o
cuidado a partir do contexto sociocultural, contribuindo para o fortalecimento das Ciências do
Cuidado em Saúde.
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1.4 OBJETIVOS
Geral:


Compreender como as pessoas adultas e idosas que vivem com úlceras venosas
percebem sua existência frente às lesões das úlceras venosas.

Específicos:


Descrever como as pessoas com úlceras venosas percebem a própria existência;



Analisar à luz da fenomenologia de Merleau-Ponty como as pessoas com úlceras
venosas percebem a própria existência.

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA
As úlceras venosas constituem-se no maior problema terapêutico dos membros
inferiores (SILVA, M. et al., 2013), pois desencadeiam dificuldades relacionadas ao
autocuidado e ao convívio social, visto que as pessoas acometidas pela doença alteram sua
rotina diária, o que resulta em reflexos negativos nas esferas da vida (MADDOX, 2012).
Para as pessoas que vivem com úlceras venosas, ter uma boa qualidade de vida
consiste na realização de atividades cotidianas, participação de atividades sociais com amigos
e familiares, bem como minimização do aspecto estético que a úlcera provoca (SILVA et al.,
2009). Porém, quando há o comprometimento do físico, as pessoas passam a vivenciar
alterações no seu modo de vida e estas alterações repercutem sobre a qualidade de vida e
sobre a estrutura metafísica do ser.
Assim, como pesquisadores, ao compreendermos as percepções existenciais das
pessoas que vivem com as lesões das úlceras venosas crônicas, poderemos auxiliar a
assistência a este público, por intermédio de pontos que devem ser primordiais quando se
objetiva traçar estratégias de cuidado com vistas a um melhor enfrentamento vivencial,
prezando por condutas para além do físico, indo ao encontro do metafísico.
Frente ao exposto, a justificativa da pesquisa encontra-se pautada no levantamento
do “estado da arte”, que objetivou mapear os conhecimentos produzidos acerca da percepção
existencial das pessoas que vivem com úlceras venosas.
A busca ocorreu nas bases Medical Literature Analysis and Retrieval System Online
(MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),
Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde (IBECS) e Base de Dados de
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Enfermagem (BDENF), durante o mês de junho de 2015 com os seguintes descritores:
Adulto; Idoso; Úlcera Varicosa e; Percepção, identificados através do Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS) e dos Medical Subject Headings (MeSH). A busca, após a
utilização dos critérios de inclusão e de exclusão e, derivou em apenas dois artigos que se
enquadravam no objetivo proposto.
Os resultados evidenciaram que as úlceras venosas crônicas repercutem de modo
negativo na vida das pessoas que as possuem, afetando as esferas biopsicossociais e que o
aspecto estético e as limitações decorrentes do quadro clínico atuam sobre a esfera mental,
com repercussões emocionais de cunho negativo, denotando que a patologia em questão
ressoa para além do “corpo-físico”, apontando a relevância de se cuidar do ser considerando
também a esfera metafísica.
Os achados inerentes ao estado da arte evidenciam a ausência de estudos sob a
vertente metafísica, bem como demonstram que as pesquisas existentes priorizam os achados
clínicos e cirúrgicos, esquecendo-se de dar voz ao sujeito que vive com as lesões no sentido
de compreender como o corpo metafísico responde ao que acontece no corpo físico.
De acordo com os fundamentos metafísicos, a raiz dos problemas físicos encontra-se
atrelada à atitude interior defronte às situações do cotidiano, pois o corpo atua como um
sensor, acusando o modo como lidamos com os acontecimentos que se reflete em alterações
metabólicas e desequilíbrios emocionais (VALCAPELLI; GASPARETTO, 2014), ou seja, a
postura frente a uma situação vivencial determinará a saúde do corpo ou desencadeará
doenças.
Assim, torna-se importante compreender a existência e valorizar a historicidade do
ser, pois é por intermédio da historicidade que conhecemos o outro, as relações e o ambiente,
tornando possível a vida do ser e o desvelar o vivido corporal (SILVA, A. et al., 2013).
Para Merleau-Ponty (2011), devemos nos preocupar com o ser humano sob a
condição de corpo sujeito, pois é neste corpo que a vida concreta se encarna, sendo as
experiências corporais experiências sensíveis. Deste modo, sendo o corpo a essência do
sujeito, é por intermédio dele que se constrói o mundo e o mundo se torna individual, ou seja,
inerente à cada indivíduo. O filósofo aponta, ainda, que é através do corpo em tempo e
espacialidade que se constituem a expressividade e a subjetividade inerente ao ser, ou seja, é
através dos encontros com o mundo que o corpo se faz corpo sensível, sendo ele o veículo
responsável pelas experiências “ser-mundo”.
Deste modo, Silva, A. et al. (2013) expõem que, sendo o corpo o veículo do ser no
mundo, indagar sobre ele significa indagar sobre a existência, o que corrobora com os
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achados de Terra et al. (2009) que afirmam existir fios intencionais entre o corpo e o mundo,
responsáveis por descrever as experiências que o corpo mantém com o seu mundo. Logo,
quando a enfermagem se preocupa com o mundo da vida do paciente, ela promove uma
autorreflexão para que diante das marcas corporais desveladas ocorra um cuidado efetivo com
o outro (SILVA, A. et al., 2013).
Ao desvelar as marcas corporais inerentes ao viver com as úlceras venosas crônicas
seremos capazes de adentrar ao corpo vivido que, de acordo com Terra et al. (2009), acumula
experiências e significações do mundo, obtendo-se a partir desta experiência vivencial a
criação e ampliação de hábitos relativos ao “mundo da vida”. Assim, evidencia-se que as
marcas corporais podem levar ao desenvolvimento de hábitos que levem à reclusão do ser em
si e ao desenvolvimento de quadros metafísicos, sendo o defendido nesta tese o das “úlceras
metafísicas”.
Para Valcapelli e Gasparetto (2013), a metafísica proporciona a ampliação ótica dos
fatores tempo e espaço, da concepção intrínseca ao que é certo e errado, bem como das
questões inerentes aos processos existenciais. Assim, evidencia-se que o metafísico reflete as
questões existenciais inseparáveis ao “mundo da vida”, sendo o corpo, segundo os referidos
autores, uma espécie de sensor responsável por refletir como o indivíduo lida com os
acontecimentos perceptivos.
Destarte, a justificativa deste estudo está na necessidade de adquirir, mediante a
compreensão, o entendimento da metafísica, pois é por intermédio dela que conseguiremos
identificar as “úlceras metafísicas” que o indivíduo carrega, reorganizar o mundo interno que
reflete o corpo vivencial e, consequentemente, resgatar a saúde emocional, o que tende a
refletir sobre o ambiente exterior. Assim, o estudo justifica-se ao prezarmos pela
reformulação de crenças e mudanças essenciais à visão de mundo, o que, de acordo com
Valcapelli e Gasparetto (2013), tende a auxiliar o ser na adoção de novas atitudes e a
relacionar-se melhor consigo e com os outros, respeitando seus limites e promovendo, por
conseguinte, um melhor cuidado corporal.
A relevância para a assistência de enfermagem encontra-se nos relatos das pessoas
que vivenciam a patologia das úlceras venosas, o que favorecerá a obtenção de informações
adicionais sobre as condições de vida desses pacientes, sua dinâmica familiar e seu estilo de
vida, fatores que interferem na qualidade dos cuidados prestados a essas pessoas, contribuindo
no aspecto rentável daqueles que sofrem de doenças crônicas (THEILE et al., 2011).
Outra relevância relacionada à assistência diz respeito ao cuidado prestado aos
pacientes, que deve valorizar a abordagem multiprofissional; em geral, o cuidado aos
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pacientes portadores de úlceras venosas crônicas é realizado pelo médico angiologista,
dermatologista e enfermeiro (DANTAS et al., 2013), o qual realiza o acompanhamento e
curativo das lesões. Acredita-se, no entanto, que o cuidado a este público deve ser ampliado,
pensando-se em uma abordagem com profissionais de outras áreas da saúde.
Aponto ser necessária uma abordagem multiprofissional complementar à referida,
qua inclua o médico infectologista, devido aos quadros infecciosos que as feridas podem
desenvolver; o assistente social, para dar suporte às questões relacionadas à inabilidade
laboral que repercutem sobre o financeiro e, consequentemente, sobre a adesão à terapêutica
clínica; o terapeuta ocupacional, por auxiliar no emprego de atividades que promovam a
emancipação e autonomia de pessoas que apresentam problemas físicos, mentais, sensoriais,
psicológicos e sociais, bem como dificuldades de inserção ao contexto da vida social; o
psicólogo, para auxiliar os pacientes no enfrentamento das repercussões que o “mundo da
vida” proporciona ao metafísico; o fisioterapeuta, para auxiliar no diagnóstico, prevenção e
tratamento de disfunções cinéticas funcionais dos membros acometidos pelas lesões das
úlceras venosas; entre outros profissionais que possam auxiliar no cuidado das repercussões
da lesão sobre o corpo físico e metafísico.
As repercussões que as lesões provocam no corpo físico, que geram marcas no
metafísico e que também apresentam extrema relevância para a assistência, diz respeito à
estética da perna lesionada e que repercute negativamente sobre a autoimagem. Ao
compreendermos que o significado atribuído à úlcera venosa pela pessoa acometida por ela
denota a lesão, conseguiremos entender seu comportamento perante o mundo, segundo
Ferreira e Alves (2012).
Erthal (1989) aponta que a existência refletida sobre o psicológico de uma pessoa
encontra-se na forma de um eu, sendo este corporal. Assim, torna-se extremamente relevante
compreender a existência que repousa sobre o ser para que a assistência cuide além das
feridas físicas, indo ao encontro das feridas metafísicas. Isto porque, para as pessoas em
sofrimento metafísico, se o corpo é o meio de comunicação e interlocução com o mundo, se o
corpo lhe traz sofrimento, o mundo também lhe trará (FERREIRA; ALVES, 2012),
originando-se, por intermédio desta percepção, o constructo da existência das úlceras
metafísicas, o qual é defendido nesta tese.
A relevância para o ensino está em compreender que o “corpo próprio”, aquele
responsável por evidenciar a facticidade do sujeito no mundo e nos colocar diante do
fenômeno da experiência, encontra-se envolto a um emaranhado de relações que não podem
ser rompidas (MERLEAU-PONTY, 2011; RAMOS, 2010). Ao compreendermos como ocorre

31

a abertura do “corpo próprio” a estas relações, haverá o vislumbre da abertura completa do
corpo à complexidade do mundo sensível, o que favorecerá a adoção de estratégias de
cuidados que visem à construção ou aplicação de novas intervenções técnicas no cuidado de
enfermagem e saúde, objetivando a recuperação e a reabilitação do corpo concreto, aquele que
se levanta diante dos outros e do mundo (RAMOS, 2010).
Para a pesquisa, a relevância encontra-se na atualidade e no corpo encarnar a
possibilidade de compreensão dos gestos e das palavras, assinalando o caráter corpóreo da
significação, cuja apreensão está na reciprocidade de comportamentos vividos na dimensão
social (FURLAN; BOCCHI, 2003).
Assim, ao relatar sua percepção frente às lesões, teremos a oportunidade de, através
do corpo próprio, vislumbrar a percepção do objeto pela percepção do espaço e compreender
a existência desse corpo próprio através do espaço existencial (MERLEAU-PONTY, 2011), o
que é crucial para cuidar das “úlceras metafísicas”.
Este estudo responde às solicitações da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa
em Saúde (BRASIL, 2015) por abordar as prioridades comuns ao conjunto das doenças
relevantes para a saúde pública, especialmente no que se refere à realização de estudos com
foco na dinâmica de vida dos portadores de doenças crônicas. Isto porque os resultados desta
tese demonstram as alterações do corpo físico nos portadores de úlcera venosa crônica, que
repercutem diretamente sobre a sua dinâmica de vida e, consequentemente, sobre a qualidade
de vida, gerando marcas vivenciais que repercutem no metafísico.
O estudo também apresenta originalidade, evidenciada pela ausência de pesquisas
que abordem as repercussões das percepções inerentes ao mundo da vida sob o metafísico de
pessoas que apresentam úlceras venosas crônicas; e confirmada durante a realização do
intercâmbio junto ao grupo Tordesillas para a Universidade de Granada na Espanha. Durante
o contato com os profissionais que atuam no País (enfermeiros, psicólogos, assistente social e
terapeuta ocupacional), bem como com àqueles que realizam pesquisas e apresentam projeto
financiado pelo governo destinado ao tratamento de lesões em pacientes crônicos
(enfermeiros), pude ratificar de que a assistência prestada aos pacientes com úlceras venosas
crônicas destina o olhar para o físico, embora os profissionais tenham consciência da
importância que o metafísico exerce sobre o ser, demonstrando a atualidade e originalidade
deste estudo para o contexto nacional e internacional.
No âmbito da extensão, a relevância encontra-se presente ao repensarmos a relação
do ensino e da pesquisa com as necessidades sociais, estabelecendo o aprofundamento da
cidadania e propondo a transformação efetiva da sociedade (CARBONARI; PEREIRA,
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2007), sendo esta inerente ao mundo da vida de pessoas que vivem com úlceras venosas
crônicas.
De acordo com Seixas et al. (2008), a extensão é indissociável do ensino e da
pesquisa, pois fornece subsídios para pesquisa e campo para o ensino e, principalmente,
formam cidadãos. Assim sendo, esta tese fornece subsídios para projetos de extensão no que
tange à realização de estudos de cunho compreensivo e que abordem a questão metafísica,
bem como por intermédio de parcerias institucionais com vistas a evidenciar a aplicabilidade
do conceito da úlcera metafísica.
A relevância para as Ciências do Cuidado reside no desenvolvimento do cuidado em
saúde pautado na perspectiva fenomenológica, proporcionando repercussões não apenas nas
dimensões biológicas e sociais dos indivíduos, mas também nas dimensões psicoemocionais,
visto que o cuidado fenomenológico encontra-se consolidado no modo de ser, atuante em todo
e qualquer comportamento humano, pois este comportamento é cuidado e tece nossa condição
de “ser-no-mundo” (FERNANDES, 2011), bem como no desenvolvimento, apresentação e
definição do constructo da úlcera metafísica.
Para as políticas de saúde, este estudo responde ao que preconiza a Política Nacional
de Humanização (BRASIL, 2013b) através dos seus princípios de transversalidade, no que se
refere à transformação das relações de trabalho existentes a partir da ampliação do grau de
contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações
de poder hierarquizadas; de indissociabilidade entre gestão e atenção que busca
corresponsabilizar o paciente e a rede sociofamiliar pelo cuidado; e de protagonismo,
corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos, que busca reconhecer cada pessoa
como cidadã de direitos, valorizando e incentivando seu desempenho na produção de saúde.
O estudo também responde ao que essa política preconiza por intermédio da diretriz
da clínica ampliada e compartilhada, que visa contribuir com discussões sobre a clínica do
adoecimento e sofrimento, considerando a singularidade do indivíduo e a complexidade do
processo saúde/doença, possibilitando o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e
das ações de saúde, bem como dos danos e da ineficácia relacionada a estas ações (BRASIL,
2013b). Apesar de responder ao que preconiza a Política Nacional de Humanização, este
estudo traz à luz a ausência de políticas públicas voltadas aos pacientes com úlceras venosas
crônicas e fornece pontos que merecem reflexão para a construção de uma política destinada a
este público.
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1.6 INTERCÂMBIO: BUSCANDO APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS PARA A
CONSTRUÇÃO DA TESE

O desejo de participar de um programa de intercâmbio me acompanhou desde a
graduação, por ver que esta experiência proporciona o aprimoramento dos conhecimentos
técnico-científicos, bem como favorece a visão crítica e reflexiva profissional e pessoal do
indivíduo que se lança a esta experiência. Infelizmente, o sonho de lançar-me a esta
experiência foi adiado ao longo de anos, sendo reacendido no ano de 2016 durante o
doutorado, quando soube do edital para o colégio doutoral de Tordesillas e propunha o envio
da candidatura no período de 26 de dezembro de 2016 a 30 de janeiro de 2017.
Ao ler o referido edital, me candidatei à vaga e optei por uma universidade na
Espanha, pelo fato de apresentar descendência paterna de origem espanhola e ter crescido
ouvindo da minha avó histórias e tradições culturais que me deixavam fascinada. A escolha
pela Universidade de Granada se deu em decorrência desta ser uma das mais antigas
universidades da Europa, apresentando grande tradição desde a fundação da Madraza do
último reino Nazarí, por acompanhar as produções científicas desenvolvidas na referida
universidade e pelo fato da cidade onde a universidade se situa estar desenvolvendo um
grande projeto voltado ao tratamento de feridas crônicas, assunto relacionado ao tema que
venho desenvolvendo junto ao programa de doutorado.
Recordo-me que, após o envio da documentação, me foi solicitado pelo coordenador
do programa de doutorado à época (Prof. Dr. Enéas Rangel), a atualização dos documentos,
sendo esta solicitude realizada no dia 24 de janeiro de 2017; o resultado da seleção foi
divulgada no dia 27 de fevereiro de 2017 por meio de correio eletrônico enviado por Carolina
de Onís, Secretária do Grupo Tordesillas e Vice-reitora de Relações Internacionais da
Universidade de Valladolid, com posterior divulgação na página do Grupo Tordesillas na
Internet.
Após a divulgação do resultado, fui informada sobre o nome do tutor que seria
responsável pela estância de três meses previsto pelo programa Tordesillas, para que fosse
definida a data para início das atividades.
Em seguida ao contato prévio com o tutor Dr. Francisco Cruz-Quintana, ficou
definido que minha estância na Universidade de Granada seria do período de 06 de maio de
2017 a 29 de julho de 2017 e iniciaram-se os preparativos para a viagem: aluguel de moradia;
compra de passagens (ida e volta); aquisição do seguro saúde e recebimento da carta de aceite
da universidade de destino, na qual o orientador me convida para a estada de três meses no
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Centro de Investigação Mente, Cérebro e Comportamento e dentro da linha de investigação de
Enfermagem do programa de Doutorado Medicina Clínica e Saúde Pública da Universidade
de Granada (Anexo 12.1).

1.6.1 O início da estância

Após a chegada ao país, fui recebida na Universidade no dia 08 de maio de 2017 às
09h por Encarnación Collado Cañas do International Welcome Center, que me informou de
todos os serviços disponíveis na universidade dos quais eu poderia usufruir.
No dia 09 de maio houve uma reunião com o tutor Dr. Francisco Cruz-Quintana, na
faculdade de Psicologia, onde se definiu ajustes ao plano de atividades inicialmente proposto,
que contava com atividades de pesquisa e integração à universidade de destino, bem como
atividades culturais com o objetivo de integração à cultura granadina, sendo a proposta final
de pesquisa desenvolvida após ajustes, quais sejam:


Acompanhamento das investigações em desenvolvimento no “Centro de
Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC)”;



Acompanhamento das investigações em desenvolvimento na “Facultad de
Ciencias de la Salud”;



Participação como ouvinte das aulas práticas de graduação em enfermagem e
aulas de pós-graduação;



Desenvolvimento junto ao grupo de pesquisa espanhol de artigo sobre as
implicações físicas e psicológicas das úlceras venosas crônicas sobre a
perspectiva dos pacientes;



Desenvolvimento junto ao grupo de pesquisa espanhol de artigo de revisão sobre
o impacto das úlceras venosas crônicas sobre a qualidade de vida dos pacientes;



Participação dos encontros da linha de investigação “Procesos de dependencia y
discapacidad”;



Participação dos encontros da linha de investigação “Dependencia, calidad de
vida y salud”;



Apresentação das minhas linhas de investigação ao grupo de pesquisa
coordenado pelo meu tutor na Universidade de Granada;



Apresentar

as

investigações

desenvolvidas

durante

o

intercâmbio

na

Universidade de Granada em conferências no Brasil, divulgando o grupo de
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investigação “CTS-436: Factores Psicosociales y Transculturales de la Salud y la
Enfermedad”, do qual participei na Universidade de Granada;


Realização de visita técnica à estrutura de atenção à saúde de Granada;



Desenvolvimento de videoconferência relacionada à pesquisa qualitativa,
promovendo a internacionalização dos grupos de investigação nos quais estive
participando na Universidade de Granada (España) com o núcleo de pesquisa que
tenho atuado na Universidade Federal Fluminense (Brasil).

1.6.2 O desenvolvimento da estância como pesquisa

Depois de realizada a reformulação dos objetivos iniciais, conheci o Centro de
Investigação Mente, Cérebro e Comportamento, onde o tutor espanhol desenvolve suas
pesquisas sobre dor e processos de fim de vida, e onde eu também desenvolvi as atividades
propostas.
Frente aos objetivos a serem desenvolvidos durante a estância e com vistas a um
melhor aproveitamento e aprofundamento do trabalho a ser desenvolvido, fui apresentada a
Dr.ª Maria Paz García-Caro minha cotutora, o que me permitiu estar integrada às atividades
que ela vem desenvolvendo na “Faculdad de Ciências de la Salud”. Assim, fui apresentada à
diretora de enfermagem da faculdade, Dr.ª Jacqueline Schmidt Río-Valle, e ao corpo docente
da instituição.
Deste modo, pude acompanhar as aulas da graduação e as atividades de orientação
aos alunos do programa master, ter uma sala para desenvolvimento da pesquisa e conhecer a
estrutura institucional, o que me proporcionou enorme aprendizado.
Além do desenvolvimento das atividades propostas, como a produção de artigos
científicos, a experiência do intercâmbio doutoral também me permitiu assistir aulas da
graduação em enfermagem, defesas de graduação, mestrado e doutorado; participar da reunião
do grupo de pesquisa “CTS-436: Factores Psicosociales y Transculturales de la Salud y la
Enfermedad” coordenado pelo tutor; e apresentar aos membros do referido grupo minha
proposta de estância para os três meses e a pesquisa de doutorado desenvolvida no Brasil.
Ouvir as opiniões e pareceres dos membros do referido grupo sobre a minha pesquisa foi
fundamental para que eu pudesse refletir e aprimorar o desenvolvimento das atividades que
encontravam-se em desenvolvimento.
Outro ponto que merece destaque durante a minha estância foram as participações
como ouvinte das apresentações de conclusão de curso, pois as explanações realizadas a cada
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defesa e as contribuições dos componentes da mesa de avaliação me proporcionaram grande
aprendizado e promoveram inúmeras reflexões sobre a construção de pesquisas e
aprimoramento do cuidado em saúde.
Durante o meu intercâmbio fiz visitas técnicas ao Distrito Sanitário Granada
Metropolitano, ao Centro de Saúde Zaidín-Sur (Anexo 12.2) e ao Hospital Universitário
Virgen de las Nieves (Anexo 12.3).
A visita ao Distrito Sanitário ocorreu no dia 12 de julho de 2017, sob a supervisão do
enfermeiro Manuel López Morales que, sabendo da pesquisa que venho desenvolvendo no
Brasil, conseguiu uma entrevista com Francisco González Jiménez e Eugenio Vera Salmerón,
que desenvolvem um importante projeto de investigação e docência sobre a abordagem a
feridas na atenção primária em saúde.
A entrevista com estes pesquisadores me permitiu conhecer como funciona a rede de
saúde destinada ao tratamento de feridas e conhecer melhor o projeto de Prática Avançada em
Feridas Crônicas conhecido como “PiCuida”, o qual esses profissionais vêm desenvolvendo
na região, me permitindo o intercâmbio científico e profissional.
Ao conhecer o Centro de Salud del Zaidín-Sur, pude entrevistar a coordenadora de
cuidados Maria Dolores Quesada Rodríguez e outras enfermeiras do centro com o intuito de
apreciar a organização assistencial em atenção primária em saúde em Andalucía.
No dia 13 de julho de 2017 fui visitar o Hospital Universitário Virgen de las Nieves e
apresentada pela Dr.ª Inmaculada García, professora da Universidade de Granada e Vicedecana de Ordenação Docente da Faculdade, ao Diretor de Enfermagem, Antonio J. Zurita
Muñoz, e à Supervisora de Enfermagem e responsável pela Sub-direção de Gestão de
Cuidados, Maria Dolores Quiñoz Gallardo. Ambos falaram do funcionamento da rede
hospitalar e me proporcionaram participar de uma jornada de formação prática no referido
hospital, quando pude conhecer o hospital, a gestão dos serviços e o setor de pluriespecialidades, onde se realizam os cuidados a feridas e onde pude conversar com a
enfermeira responsável, trocar experiências e ver o trabalho desenvolvido no que diz respeito
ao registro, à evolução e ao tratamento de feridas crônicas.
O contato com especialistas da minha área de pesquisa foi extremamente importante
para que eu conhecesse o que de mais moderno vem sendo desenvolvido para pacientes com
úlceras venosas crônicas, bem como para trocar experiências e contatos com os profissionais
com os quais dialoguei.
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A experiência proporcionada pelo meu tutor e pela cotutora dentro da minha área de
pesquisa foi enriquecedora, pois me fez refletir sobre a tese, demonstrando a importância da
pesquisa que desenvolvi não só para o Brasil, mas também para a Europa.
Os profissionais e pesquisadores que conheci ao longo do intercâmbio se mostraram
fascinados com a pesquisa da minha tese por compreenderem a importância do estudo. Ouvi
relatos destes profissionais de que não há nada sob a perspectiva que venho trabalhando no
país e os mesmos me apontaram que as realidades das pessoas acometidas pelas úlceras
venosas crônicas apresentam similaridades nos dois países, embora a estrutura na Espanha
para o cuidado a este público receba investimentos governamentais para o desenvolvimento
de pesquisas com vistas ao aprimoramento do cuidado.

1.6.3 O desenvolvimento da estância como integração à cultura Granadina

Estar em Granada é como estar imerso em um grande cenário cultural. A cidade é
repleta de locais históricos que são de beleza inestimável, mas além da estrutura física, fiquei
encantada pela gastronomia e pela população local.
As pessoas são muito amáveis, solícitas e receptivas. Pude conversar com diversos
moradores e trabalhadores da cidade, o que me permitiu emergir de fato na vida granadina.
Gostaria de ter tido mais tempo para conhecer todos os locais que há em Granada,
mas acredito que será necessário retornar a esta cidade mais algumas vezes para desvendar
toda a riqueza que nela há. Mas, os três meses de intercâmbio me permitiram conhecer alguns
locais e dentre eles estão: Sierra Nievad; La capilla Real; La Catedral; Corral del Carbón;
Iglesia de San Juan de Dios; Palacio de la Madraza; Museo Casa de los Tiros; Convento Santa
Catallina; Corralas do século XVI en Realejo; Albaicín; Alhambra y Generalife; Fundación
Rodriguez Acosta; Casa de los Pisa; Monasterio de San Jerónimo; Plaza de Toros; Carmen de
los Mártires e o Parque de las Ciencias.
Também pude desfrutar da festa de Corpos Christi e de um show de Flamenco, me
possibilitando vivenciar a festa religiosa, a música e a dança hispânica.
Frente ao exposto, constato que concluí as atividades as quais me propus realizar
durante a estância tal como proposto no plano, além de realizar atividade de
internacionalização sobre o que vem sendo desenvolvido no Brasil com diversos profissionais
da área da saúde em Granada.
A experiência de viver por três meses em outro país foi extremamente enriquecedora.
Voltei ao Brasil com o conhecimento técnico-científico na minha área de conhecimento
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ampliado, com aprendizado em outras áreas científicas, em decorrência do diálogo traçado
com outros profissionais e em decorrência da minha inserção devidamente documentada junto
ao grupo de pesquisa no qual atuei: “CTS-436” Factores Psicosociales y Transculturales de la
Salud y la Enfermedad (Anexo 12.4), após o convite para tornar-me uma investigadora
membro e colaboradora, realizado pelo coordenador e tutor da minha estadia na Universidade
de Granada.
Após meu regresso ao Brasil, recebi do Grupo Tordesillas a certificação de ter
concluído com bolsa de estudos a estância junto à Universidade de Granada por intermédio do
Colégio Doutoral Tordesillas de Enfermagem (Anexo 12.5).
Na sequência, apresentam-se os resultados da construção do estado da arte no que diz
respeito à produção do conhecimento sobre a percepção existencial das pessoas que vivem
com úlceras venosas e à produção do conhecimento sobre o cuidado fenomenológico na
enfermagem, sendo este norteado por duas categorias, quais sejam: Cuidado à pessoa que
necessita de demandas assistenciais e seus cuidadores: promovendo a abertura do ser-aí para o
discurso; e Cuidado aos profissionais de saúde: transitividade corporal num nível
fenomenológico. Assim, convido os leitores a apreciarem o mapeamento realizado e as
discussões relativas às produções acadêmicas selecionadas a partir das estruturas de busca
adotadas.
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2 ESTADO DA ARTE
2.1 PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A PERCEPÇÃO EXISTENCIAL DAS
PESSOAS QUE VIVEM COM ÚLCERAS VENOSAS
Com o intuito de mapearmos os conhecimentos produzidos acerca da percepção
existencial das pessoas que vivem com úlceras venosas, realizou-se uma revisão bibliográfica
sistemática do tipo revisão integrativa.
Figura 2 – Tipos de revisão de literatura

Fonte: BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011, p. 125.

De acordo com Botelho, Cunha e Macedo (2011), a revisão integrativa permite que o
conhecimento científico seja sistematizado de forma que o pesquisador se aproxime da
problemática que deseja estudar e trace um panorama sobre as produções científicas acerca do
tema, demonstrando sua evolução ao longo do tempo e vislumbre possíveis possibilidades de
pesquisa.
Este tipo de revisão é elaborado seguindo-se seis etapas, quais sejam: identificação
do tema e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento dos critérios de inclusão e
exclusão para seleção das amostras; identificação dos estudos pré-selecionados e
selecionados; categorização; análise e interpretação dos resultados; e apresentação da revisão.
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Figura 3 – Etapas da revisão integrativa

Fonte: BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011, p. 129.

A primeira etapa da revisão integrativa foi desenvolvida com a identificação do
tema de pesquisa, que é a percepção existencial das pessoas que vivem com úlceras venosas
crônicas. Posteriormente, definiu-se o problema de pesquisa, sendo esta a percepção
existencial de adultos e idosos que vivem com úlceras venosas. A partir desta definição,
elaborou-se a questão norteadora do estudo pautada na estratégia PIOT que é uma variação da
estratégia PICOT.
A estratégia PICOT é utilizada quando a questão de estudo é uma intervenção ou
terapia e a PIOT quando a questão a ser estudada objetiva um significado com o intuito de
entender o significado de determinada experiência para um indivíduo, grupo ou comunidade
(STILLWELL et al., 2010).
Na estratégia PICOT, o “P” aponta em quem ou em quais pessoas foram realizadas
a intervenção, o “I” demonstra como foi feita a intervenção, o “C” descreve se a intervenção
pode ser comparada a outra intervenção, o “O” demonstra quais efeitos foram causados na
população estudada e como afetou a população e o “T” aponta o tempo necessário para ser
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aplicada a intervenção. Na estratégia PIOT, por sua vez, as letras indicam: “P” = como fazer;
“I” = com; “O” = perceber; “T” = duração (STILLWELL et al., 2010). Frente ao exposto, a as
variáveis deste estudo pautadas na estratégia PIOT foi:
P – adultos e idosos;
I – com úlceras varicosas;
O – percebem a própria existência;
T – durante o tempo que possuem as lesões.
A estratégia de busca adotada foi a utilização de descritores e operadores booleanos
“OR” e “AND”. Os descritores pertinentes ao tema foram selecionados pautando-se na
estratégia PIOT e identificados através do DeCS e do MeSH: adulto; idoso; úlcera varicosa; e
percepção, os quais foram utilizados nos idiomas português, inglês e espanhol.
A busca foi realizada nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online (MEDLINE); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde (LILACS); Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde (IBECS); e Base de
Dados de Enfermagem (BDENF).
A segunda etapa da revisão integrativa consistiu no estabelecimento de critérios de
inclusão e exclusão para a realização da busca nas bases de dados. Neste estudo foram
adotados os seguintes critérios de inclusão para a busca: artigos, dissertações e teses
disponibilizadas na íntegra nas bases de dados selecionadas, que apresentavam aderência à
temática, nos idiomas português, inglês ou espanhol, publicados entre os anos de 2005 a 2015.
A busca ocorreu durante o mês de junho de 2015.
Os critérios de exclusão adotados foram: artigos que apresentavam apenas o resumo;
e repetição de publicações nas bases de dados.
Inicialmente realizou-se a busca nas bases de dados com o operador booleano “OR”,
obtendo-se os resultados descritos abaixo:
Quadro 1 – Busca com descritores associados em dupla e operador booleano “OR”
(continua)
BUSCA COM DESCRITORES ASSOCIADOS EM DUPLA E OPERADOR
BOOLEANO “OR”
DESCRITORES

MEDLINE

LILACS

IBECS

BDENF

TOTAL

Adulto OR Idoso

6.280.83

1.899.3

2.256

1.181

6.505.13
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Quadro 1 – Busca com descritores associados em dupla e operador booleano “OR”
(conclusão)
BUSCA COM DESCRITORES ASSOCIADOS EM DUPLA E OPERADOR
BOOLEANO “OR”
DESCRITORES

MEDLINE LILACS IBECS BDENF

TOTAL

Adulto OR Úlcera Varicosa

508

68

14

18

608

Adulto OR Percepção

5.944.7

5.053

71

806

6.537.7

Idoso OR Adulto

12.889.11

4.410.7

6.399

2.780

13.421.97

Idoso OR Úlcera Varicosa

508

68

14

18

608

Idoso OR Percepção

5.944.7

5.053

71

806

6.537.7

Fonte: Medline, Lilacs, Ibecs, Bdenf, 2015.

Quadro 2 – Busca com descritores associados em trio e operador booleano “OR”

BUSCA COM DESCRITORES ASSOCIADOS EM TRIO E OPERADOR
BOOLEANO “OR”
DESCRITORES

MEDLINE LILACS IBECS BDENF TOTAL

Adulto OR Idoso OR Úlcera

508

68

14

18

608

Adulto OR Idoso OR Percepção

5.944.7

5.053

71

806

6.537.7

Idoso OR Adulto OR Úlcera

508

68

14

18

608

5.944.7

5.053

71

806

6.537.7

Varicosa

Varicosa
Idoso OR Adulto OR Percepção

Fonte: Medline, Lilacs, Ibecs, Bdenf, 2015.

Quadro 3 - Busca com descritores associados em quarteto e operador booleano “OR”
(continua)
BUSCA COM DESCRITORES ASSOCIADOS EM TRIO E OPERADOR
BOOLEANO “OR”
DESCRITORES
Adulto OR Idoso OR Úlcera
Varicosa OR Percepção

MEDLINE LILACS IBECS BDENF TOTAL
5.944.7

5.053

71

806

6.537.7
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Quadro 3 - Busca com descritores associados em quarteto e operador booleano “OR”
(conclusão)
BUSCA COM DESCRITORES ASSOCIADOS EM TRIO E OPERADOR
BOOLEANO “OR”
DESCRITORES

MEDLINE

LILACS

IBECS

BDENF

TOTAL

Idoso OR Adulto OR

5.944.7

5.053

71

806

6.537.7

Úlcera Varicosa OR
Percepção
Fonte: Medline, Lilacs, Ibecs, Bdenf, 2015.

Após a realização da busca inicial apresentada acima, optou-se por refinar a pesquisa
com o intuito de obter melhor aderência dos resultados às questões da percepção existencial
das pessoas que vivem com úlceras venosas crônicas, adotando-se o operador booleano
“AND” às buscas, já que a sua adoção preconiza a presença de todos os descritores préselecionados durante a busca. Esta medida permitiu vislumbrarmos quantitativamente os
resultados apresentados nos quadros abaixo.
Quadro 4 – Busca com descritores associados em dupla e operador booleano “AND”

BUSCA COM DESCRITORES ASSOCIADOS EM DUPLA E OPERADOR
BOOLEANO “AND”
DESCRITORES

MEDLINE

LILACS

IBECS

BDENF

TOTAL

Adulto AND Idoso

5.958.29

1.612.5

1.964

978

6.148.96

Adulto AND Úlcera Varicosa

289

26

3

6

324

Adulto AND Percepção

3.252.0

1.531

18

286

3.435.5

Idoso AND Adulto

5.958.29

1.612.5

1.964

978

6.148.96

Idoso AND Úlcera Varicosa

230

15

3

4

252

Idoso AND Percepção

7.260

721

1

107

8.089

Fonte: Medline, Lilacs, Ibecs, Bdenf, 2015.
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Quadro 5 – Busca com descritores associados em trio e operador booleano “AND”

BUSCA COM DESCRITORES ASSOCIADOS EM TRIO E OPERADOR
BOOLEANO “AND”
DESCRITORES

MEDLINE LILACS IBECS BDENF TOTAL

Adulto AND Idoso AND Úlcera

219

13

2

3

237

7.098

567

1

88

7.754

219

13

2

3

237

7.098

567

1

88

7.754

Varicosa
Adulto AND Idoso AND
Percepção
Idoso AND Adulto AND Úlcera
Varicosa
Idoso AND Adulto AND
Percepção
Fonte: Medline, Lilacs, Ibecs, Bdenf, 2015.

Quadro 6 - Busca com descritores associados em quarteto e operador booleano “AND”

BUSCA COM DESCRITORES ASSOCIADOS EM TRIO E OPERADOR
BOOLEANO “AND”
DESCRITORES

MEDLINE LILACS IBECS BDENF TOTAL

Adulto AND Idoso AND Úlcera

1

1

0

0

2

1

1

0

0

2

Varicosa AND Percepção
Idoso AND Adulto AND Úlcera
Varicosa AND Percepção
Fonte: Medline, Lilacs, Ibecs, Bdenf, 2015.

Objetivando-se confrontar os resultados da busca com descritores associados em
quarteto e entendendo ser de suma importância à adoção dos operadores booleanos “OR” e
“AND”, visto que poderíamos achar artigos voltados apenas para um tipo de público alvo,
realizou-se uma nova busca, obtendo-se como resultado o quadro apresentado abaixo.
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Quadro 7 - Busca com descritores associados em quarteto e operador booleano “OR” e
“AND”

BUSCA COM DESCRITORES ASSOCIADOS EM TRIO E OPERADOR
BOOLEANO “AND”
DESCRITORES

MEDLINE LILACS IBECS BDENF TOTAL

Adulto OR Idoso AND Úlcera

1

1

0

0

2

1

1

0

0

2

Varicosa AND Percepção
Idoso OR Adulto AND Úlcera
Varicosa AND Percepção
Fonte: Medline, Lilacs, Ibecs, Bdenf, 2015.

A busca com descritores associados em quarteto mais operador booleano “AND” e a
busca com descritores associados em quarteto mais os operadores booleanos “OR” e “AND”
apresentaram os mesmos resultados nos quesitos: base de dados, quantitativo e publicação.
Estes resultados permitiram a realização da terceira etapa da revisão integrativa, que
consistiu na identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados.
Quadro 8 – Identificação dos estudos pré-selecionados

ESTUDOS PRÉ-SELECIONADOS
BASE DE

QUANTITATIVO

PUBLICAÇÃO

1

Exploring patient perceptions of larval therapy as a

DADOS
MEDLINE

potential treatment

for

venous leg ulceration.

Spilsbury K; Cullum N; Dumville J; O'Meara S;
Petherick E; Thompson C. Health Expect; 11(2): 14859, 2008 Jun.
LILACS

1

Avaliação das limitações de úlcera venosa em
membros inferiores. Lopes, Célia Regina; Figueiredo,
Marcondes; Ávila, Aline Medeiros; Soares, Larissa
Marques Barreto Mello; Dionisio, Valdeci Carlos. J.
vasc. bras; 12(1): 5-9, jan.-mar. 2013.

Fonte: Medline, Lilacs, 2015.
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Após a identificação dos estudos pré-selecionados, realizou-se a leitura dos títulos
das publicações, resumo, descritores e, em seguida, leitura dos artigos na íntegra. O resultado
final comprovou a ausência de publicações voltadas para a percepção existencial das pessoas
que vivem com úlceras venosas crônicas e para o cuidado no contexto sociocultural.
Quadro 9 – Caracterização dos estudos encontrados. Rio de Janeiro, 2015

Autores
Spilsbury

Título
Exploring

K; Cullum patient

Revista

Ano

Health

2008 Explorar

Expect
of

Objetivo

as Estudo

preferências
paciente

Método

do randomizado

N;

perceptions

Dumville

larval therapy as

aceitabilidade das mista.

J;

a

duas formas de

O'Meara

treatment

for

terapia

S;

venous

leg

(ensacado e solto).

Petherick

ulceration.

potential

e de abordagem

larvares

E;
Thompson
C.
Lopes CR, Avaliação

das

Jornal

Figueiredo limitações

de

Vascular

limitações

venosa

Brasileiro

osteomusculares e tipo

M, Ávila úlcera
AM,

em

Soares

membros

L inferiores.

2013 Avaliar

as Estudo clínicoprospectivo do
caso-

as alterações na controle.
qualidade de vida

MBM,

em portadores de

Dionisio

úlcera venosa em

VC.

membros
inferiores.

Fonte: Medline, Lilacs, 2015.

Os resultados vislumbrados pelo estudo desenvolvido por Spilsbury et al. (2008)
apontaram que a decisão sobre a escolha da terapia para lesões decorrentes das úlceras
venosas está ligada à qualidade dos resultados esperados, visto que essas lesões provocam
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dores e odores que buscam ser sanados pelas pessoas que vivenciam este quadro clínico. No
estudo, houve resistência sobre a adoção da terapia larval por parte das mulheres idosas em
decorrência da estética ao utilizar à terapêutica.
Os referidos autores relatam ser importante avaliar a percepção dos pacientes e
profissionais de saúde ao adotar este tipo de terapia e apontam como limitação do estudo a
adoção do cálculo amostral, visto que era necessário saber previamente quantos pacientes
aceitariam a adoção da terapêutica proposta para utilizar o quantitativo no cálculo; outra
limitação foi a adoção do questionário estruturado que, por ser um instrumento de perguntas
fechadas, inviabilizou a expressividade de como os participantes se sentiam com a adoção da
terapia larval de modo a aprofundar o objetivo do estudo junto aos participantes
(SPILSBURY et al., 2008).
O estudo também demonstrou a importância do modo como é realizada a abordagem
às pessoas, viabilizando uma nova terapêutica. Apontou-se que essa abordagem deve ser sutil
e com vistas a orientar sobre como funciona e qual a finalidade da terapeutica ofertada, bem
como a influência positiva da equipe de enfermagem sobre a decisão do sujeito (SPILSBURY
et al., 2008).
Os resultados da pesquisa de Lopes et al. (2013) apontam que as úlceras venosas
crônicas geram limitações relacionadas à redução da força, ativação muscular, amplitude de
movimento, restrições nas atividades de vida diária e alterações na qualidade de vida. E,
ainda, que a dor é um sintoma frequente nas pessoas que vivenciam esta patologia e que a
intensidade independe do tamanho da lesão. Os achados ressaltam a frustação dos
participantes em não conseguir realizar as tarefas que realizavam antes da doença, como as
atividades laborais, o que afeta a renda familiar e as atividades sociais e de lazer; todas estas
repercussões atuam de modo negativo sobre o aspecto emocional, tornando estas pessoas
depressivas, nervosas e infelizes (LOPES et al., 2013).
Os achados dos estudos de Spilsbury et al. (2008) e Lopes et al. (2013) também
demonstraram que as úlceras venosas crônicas reverberam de modo negativo na vida das
pessoas que as possuem, afetando as esferas biopsicossociais. O aspecto estético e as
limitações decorrentes do quadro clínico atuam sobre a esfera mental dos seus portadores,
fazendo com que os sujeitos busquem terapêuticas que vislumbrem uma cicatrização mais
efetiva, rápida e que proporcione melhora estética na região cicatricial. Esse contexto denota
que a patologia em questão apresenta repercussões que vão além do “corpo-físico”, indo ao
encontro do espaço mental, ressoando significativamente sobre o emocional.
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Mediante

os

resultados

vislumbrados

anteriormente,

surgiu

o

seguinte

questionamento: “o que vem sendo produzido pela enfermagem sobre o cuidado na
perspectiva fenomenológica?”. Este questionamento levou-me a realizar o levantamento das
produções do conhecimento que objetivaram o cuidado por intermédio da enfermagem em
fenomenologia e apresentar suas contribuições para o cuidado, estando estes resultados
apresentados no subtítulo abaixo.

2.2 PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O CUIDADO FENOMENOLÓGICO NA
ENFERMAGEM
Para a busca dos artigos, a palavra-chave adotada foi “phenomenology” e os
descritores pertinentes ao tema foram “nursing care” e “health”, sendo estes identificados no
DeCS e no MeSH.
A busca foi realizada nos portais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) coordenada pelo Centro
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), que
fornecem acesso às fontes primárias de informação adotadas, sendo elas a MEDLINE, a
LILACS, a BDENF e a Scopus (base de dados de referências e citações). A busca se deu no
período de julho a dezembro de 2015.
Os critérios de inclusão foram: artigos publicados entre os anos de 2010 a 2015, nos
idiomas português, inglês ou espanhol, que apresentavam aderência à temática, e que
constassem o referencial filosófico adotado. Os critérios de exclusão foram artigos de revisão,
teóricos ou de reflexão, e também os que não apresentaram aderência às questões do cuidado
na enfermagem com enfoque fenomenológico.
As publicações que se encontravam repetidas nas bases de dados foram
contabilizadas apenas uma vez. Após a identificação dos estudos pré-selecionados, foi
realizada a leitura do título das publicações, resumo e descritores, por dois revisores,
verificando a pertinência e aderência de cada publicação à temática em estudo.
Com o intuito de descrever o caminhar metodológico para os resultados, foi utilizado
o fluxograma PRISMA conforme a realização das etapas na seleção dos artigos. Vide
esquema 1.
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Esquema 1 - Fluxograma PRISMA de busca e seleção dos artigos

Artigos identificados utilizando: “phenomenology” AND “nursing
care” AND “health”
MEDLINE: 274 / LILACS: 57 / BDENF: 30 / SCOPUS: 1.540
n= 1.901
n=
Seleção por idioma e recorte temporal
MEDLINE: 117 / LILACS: 38 / BDENF: 16 / SCOPUS: 18
n= 189
Exclusão por títulos repetidos e resumos
não disponíveis n=28
Elegibilidade de artigos pelo resumo e texto completo:
MEDLINE: 102 / LILACS: 32 / BDENF: 14 / SCOPUS: 13
n= 161
Exclusão de artigos:
- Revisão e reflexão
- Enfoque limitado à gestão/gerência,
ensino/educação, familiares
- Não enfocam o cuidado
n= 136

Total de artigos incluídos na revisão
MEDLINE: 6 / LILACS:12 / BDENF: 6 / SCOPUS: 1
n= 25
Fonte: A autora, 2016.

A partir da análise dos 25 artigos incluídos no estudo, foi elaborado um quadro que
buscou caracterizá-los pelo título, revista, ano de publicação, objetivo geral e método
utilizado.
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Quadro 10 – Caracterização dos estudos encontrados. Rio de Janeiro, 2016
(continua)
Autores

Título

Revista

Silva AA, Enfermagem e Revista
et al.

Ano

Método

de 2015 Compreender

cuidado de si pesquisa:

o Pesquisa

cuidado de si dos qualitativa, à luz

no mundo do cuidado
cuidado

Objetivo

é

profissionais

de da

em fundamental

enfermagem

em fenomenologia

psiquiatria

saúde mental.

da percepção de
Merleau-Ponty
e

da

fenomenologia
Hermenêutica
de Paul Ricoeur.
Eide HD,
et al.

Barriers

to

Journal of

2015 Identificar

que Pesquisa

nutritional care

clinical

barreiras

for

nursing

enfermeiros

the

os qualitativa, à luz
da

undernourished

experienciam para fenomenologia

hospitalised

garantir cuidados hermenêutica de

elderly:

de

perspectives of

adequada para os

nurses.

idosos

nutrição Paul Ricouer.

subnutridos,
hospitalizados.
Silva MH, Limits
et al.

and Revista

possibilities

as Pesquisa

de

experiências

experienced by Enfermagem

expectativas

de da

nurses in the da USP

enfermeiras

no fenomenologia

treatment

tratamento

de social de

women

Escola

da 2014 Compreender

of
with

mulheres

chronic venous

úlcera

ulcers.

crônica

e qualitativa, à luz

com Alfred Schütz.
venosa
na

Atenção Primária
à Saúde.
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Quadro 10 – Caracterização dos estudos encontrados. Rio de Janeiro, 2016
(continuação)
Autores

Título

Rodrigues

A

ética

BMRD, et al.

cuidado

Revista
no Revista

Ano

são os aspectos qualitativa,

criança

Cuidado

é

hospitalizada:

fundamental

éticos
norteiam

à

que luz

da

o fenomenologia

uma

cuidado prestado sociológica

perspectiva

pelo enfermeiro à Alfred Schütz.
a

An

hospitalizada
Journal

MM, Nelson interpretive

de

criança

enfermagem.

KA.

Método

de 2014 Apreender quais Pesquisa

à pesquisa:

para

Scheckel

Objetivo

of 2014 Compreender as Pesquisa
experiências

de qualitativa,

estudantes

de luz

nursing

graduação

em fenomenologia

students'

enfermagem que hermenêutica

experiences of

prestaram

caring

cuidados

study

professional
of nursing

for

suicidal

de

à
da

Paul

a Ricouer.

pessoas suicidas.

persons.
Rodriguez A, Sharing
King N.

the International 2014 Explorar

care: the key- journal
working

palliative

of

experiência
vivida

experiences of nursing.

cuidado

professionals

assistência

and

planejamento

the

a Pesquisa
qualitativa,
de luz

à
da

e Hermenêutica
em de Van Manen

parents of life-

para uma criança

limited

com uma doença

children.

limitante da vida.
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Quadro 10 – Caracterização dos estudos encontrados. Rio de Janeiro, 2016
(continuação)
Autores
Ortega

Título

Revista

LB, Estoy sola: Revista

Ventura CA.

Ano

Método

da 2013 Compreender como Pesquisa

la

Escola

experiencia

Enfermagem

de

Objetivo

de

las da USP

é

ser

enfermeira qualitativa, à luz

vivenciando

o da

cuidado

de fenomenológica,

enfermeras

pacientes usuários segundo

en

de

el

drogas

que referencial

cuidado del

ingressam em um Martin

usuario

de

hospital público do Heidegger.

alcohol

y

o
de

Chile.

drogas.
Umpierrez

Percepções

Acta

AHF, et al.

e

Paulista

2013 Conhecer como os Pesquisa
de

enfermeiros

qualitativa, à luz

expectativas Enfermagem

percebem

dos

atuação

enfermeiros

profissional e quais social de Alfred

sobre

suas

expectativas Schütz.

atuação

sobre

o

profissional.

desenvolvimento

sua

das

sua da
fenomenologia

gestões

do

cuidado integral.
Rodrigues
BMRD,
al.

Perspectiva
et ética
cuidar

Revista

2013 Analisar

Pesquisa

no Enfermagem

compreensivamente qualitativa, à luz

em UERJ

como o enfermeiro da

enfermagem

insere a ética e a fenomenologia

pediátrica:

bioética no cuidado sociológica

visão

à criança e sua Alfred Schutz.

dos

enfermeiros.

família no âmbito
hospitalar.

de
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Quadro 10 – Caracterização dos estudos encontrados. Rio de Janeiro, 2016
(continuação)
Autores
Merighi
MA,

Título

Mulheres idosas: Revista

et desvelando

al.

Revista

vivências
necessidades

suas Escola

Ano

Objetivo

Método

da 2013 Compreensão da Pesquisa
de

e Enfermagem
de da USP

cuidado.

vivência
mulher

da qualitativa,
idosa, luz

à
da

suas necessidades Fenomenologia
de

cuidado

e Social

expectativas

de

Alfred Schütz.

nesse período da
vida.
Gohery

Nurses'

role Intensive

P,

transition

from and critical

experiências

Meaney

the clinical ward care nursing.

enfermeiros

T.

environment

se deslocam do fenomenologia

to

2013 Explorar

as Pesquisa
de qualitativa,
que luz

the critical care

setor clínico para existencial

environment.

o

sertor

cuidados

à
da

de

de Martin
Heidegger.

intensivos.
Caldeira

Nurses and care Revista

S,

delivery to elderly Latino-

ação de cuidar da qualitativa,

Merighi,

women: a social Americana

mulher idosa, sob luz

et al.

phenomenological de

a perspectiva do Fenomenologia

approach.

enfermeiro.

Enfermagem

2012 Compreender

a Pesquisa

Social

à
da

de

Alfred Schütz.
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Quadro 10 – Caracterização dos estudos encontrados. Rio de Janeiro, 2016
(continuação)
Autores
Sadala

Título

Revista

Patient‟s

Revista

MRA, et experiences
al.

Ano

Objetivo

2012 Compreender

of Latino-

significados

peritoneal dialysis Americana

diálise

at

segundo

home:

a de

Método
os Pesquisa
da qualitativa,

peritoneal, luz

à
da

a fenomenologia

phenomenological Enfermagem

experiência vivida hermenêutica

approach.

por

pacientes de

portadores

Paul

de Ricouer.

insuficiência renal
crônica.
Cestari

Necessidades

de Revista

da 2012 Compreender

as Pesquisa

MEW,

cuidados

de Escola

de

de qualitativa,

et al.

mulheres
infectadas

Enfermagem
pelo da USP

necessidades
cuidados

das luz

à
da

mulheres infectadas fenomenologia

papilomavírus

pelo Papilomavírus existencial de

humano:

Humano.

uma

Martin

abordagem

Heidegger.

compreensiva.
Monteiro O enfermeiro e o Escola Anna 2012 Analisar
ACM, et cuidar da criança Nery
al.

com câncer sem Revista
possibilidade
cura atual.

Pesquisa

compreensivamente qualitativa,
de

de Enfermagem

o

cuidado

enfermeiro

do luz

Alfred Schütz.

hospitalizada
de

doença oncológica
fora

de

possibilidade

de

cura atual.

da

à sociológica de

criança

portadora

à
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Quadro 10 – Caracterização dos estudos encontrados. Rio de Janeiro, 2016
(continuação)
Autores

Título

Revista

Ano

Objetivo

Melo

O ser-enfermeiro Escola Anna 2012 Compreender

HC,

em

et al.

cuidado à criança Revista

face

do Nery

Método
o Pesquisa

cuidado à criança qualitativa,
de

durante

no pós-operatório Enfermagem

operatório

imediato

imediato

de

cirurgia cardíaca.

o

pós- luz

à
da

fenomenologia
de existencial

de

cirurgia cardíaca a Martin
partir da percepção Heidegger.
do ser-enfermeiro.

Menezes Significado

do Revista

2012 Compreender

o Pesquisa

TMO, et cuidado no idoso Eletrônica

significado

al.

de 80 anos ou de

cuidado no idoso luz

mais.

de 80 anos ou fenomenologia

Enfermagem

do qualitativa,

mais.
Costa

As

relações Revista

VGS, et interpessoais
al.

no Enfermagem

à
da

de Heidegger.

2012 Compreender

o Pesquisa

significado

das qualitativa,

cuidar do cliente UERJ

relações

luz

em espaço onco-

interpessoais

hematológico:

ação de cuidar do sociológica

uma contribuição

enfermeiro

do enfermeiro.

ao

à
da

na fenomenologia
de

junto Alfred Schütz.
cliente

internado

para

tratamento

onco-

hematológico.
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Quadro 10 – Caracterização dos estudos encontrados. Rio de Janeiro, 2016
(continuação)
Autores

Título

Revista

Ano

Objetivo

Método

Almeida

A sensibilidade e O Mundo da 2012 Mostrar, a partir do Pesquisa

DV,

a

Júnior

dos cuidados em

levinasiano, que a luz da filosofia

NR.

saúde a partir da

sensibilidade

relação

face

humanização saúde

pensamento

ética

com o rosto do

inaugura

outro

maneira

a

qualitativa,

à

do da alteridade de
face Emmanuel
uma Lévinas.

eminentemente
ética de humanizar
o pensar e o agir do
profissional

da

saúde em função do
cuidado do outro
que padece de uma
enfermidade.
Melo

Ambiguidade

MCSC,

modo de ser da Nery

Souza

mulher

IEO.

prevenção
secundária

- Escola Anna 2012 Analisar

na Revista

compreensivamente qualitativa,
de

Enfermagem
do

câncer de mama

Pesquisa

seus significados de luz

à
da

prevenção

fenomenologia

secundária.

existencial
Martin
Heidegger.

de
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Quadro 10 – Caracterização dos estudos encontrados. Rio de Janeiro, 2016
(continuação)
Autores
Rodrigues

Título

Revista

Ano

A ética no cuidar Revista

Objetivo

2011 Apreender

Método
o Pesquisa

BMRD, et em enfermagem: Enfermagem

típico

al.

contribuições da UERJ

dimensão ética do da

fenomenologia

cuidar promovido fenomenologia

sociológica

por enfermeiros, sociológica

de

Alfred Schütz

em

da qualitativa, à luz

de

diferentes Alfred Schütz.

contextos

de

adoecimento, na
rede hospitalar do
Sistema Único de
Saúde.
Gonçalves Vivenciando
R, et al.

cuidado

o Revista
no Escola

da 2011 Conhecer
de

vivência

a Pesquisa
da qualitativa, à luz

contexto de uma Enfermagem

mulher, durante o da

casa de parto: o da USP

trabalho de parto fenomenologia

olhar

e

usuárias

das

parto,

no sociológica

de

contexto de uma Alfred Schütz.
Casa de Parto e
os motivos que a
levaram a optar
por
instituição.

esta
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Quadro 10 – Caracterização dos estudos encontrados. Rio de Janeiro, 2016
(conclusão)
Autores

Título

Revista

Domingos

Experience and Online

SRF, et al.

care

Ano

a Journal

Método

2011 Compreender

in Brazilian

miscarriage:

Objetivo

of

qualitative study. Nursing

a Pesquisa

vivência

das qualitativa,

mulheres

em luz

situação

de fenomenologia

abortamento

à
da

sociológica de

espontâneo,

no Alfred Schütz

contexto

da

assistência

de

serviços de saúde
públicos

e

privados,

e

a

vivência

de

enfermeiros
frente ao cuidado
realizado.
Delavechia A percepção de Revista
RP, et al.

si

como

2010 Compreender os Pesquisa

ser- Enfermagem

sentimentos

do qualitativa,

estomizado: um UERJ

ser-estomizado

estudo

revelados

fenomenológico.

suas vivências a teóricopartir

luz

à
do

nas referencial

da

alta filosófico

hospitalar.

Merleau-

de

Ponty.
Burhans

Quality nursing Journal

of 2010 Desvelar

LM,

care in the words advanced

significado

do qualitativa,

Alligood

of nurses.

cuidado

de luz

enfermagem

de Hermenêutica

nursing.

MR.

o Pesquisa
à
da

qualidade para a de Van Manen
prática
enfermeiros.
Fonte: Bases de dados da Portal da BVS e Capes Periódicos.

dos
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No que diz respeito às bases de dados, há um predomínio de artigos que discutem o
cuidado numa abordagem fenomenológica sob o olhar da fenomenologia social de Alfred
Schütz (n=16, 64%), seguido da fenomenologia existencial de Martin Heidegger (n=6, 24%).
Quanto ao campo de estudo da enfermagem que mais se apropria do objeto estudado,
evidenciamos que 28% (n=7) dos estudos abordam temáticas relacionadas à área da saúde da
mulher, 20% (n=5) relacionam-se à área da saúde da criança, 12% (n=3) à saúde mental, 8%
(n=2) à saúde do idoso, 8% (n=2) à relação interpessoal, 8% (n= 2) à gestão, 8% (n=2) aos
cuidados intensivos, 4% (n=1) à oncologia, e 4% (n=1) à ética.
Após a análise, emergiram categorias que permitiram a discussão da temática em
questão, sendo elas: “Cuidado à pessoa que necessita de demandas assistenciais e seus
cuidadores: promovendo a abertura do ser-aí para o discurso” e “Cuidado aos profissionais de
saúde: transitividade corporal num nível fenomenológico”.
Estas categorias apontaram que os estudos fenomenológicos se apresentam pautados
não apenas no sujeito assistido e seus cuidadores, mas também no profissional envolvido com
o cuidado, demonstrando que a apropriação e a compreensão do fenômeno perpassam por
todos os atores envolvidos no processo do cuidado.

2.2.1 Cuidado à pessoa que necessita de demandas assistenciais e seus cuidadores:
promovendo a abertura do ser-aí para o discurso

O cuidado deve ser consolidado na interação entre profissionais, pessoa assistida e
família, pois a interação permite a criação de vínculos e possibilita ao profissional agir a partir
das especificidades dos grupos familiares, ou seja, as ações éticas perpassam pelo
reconhecimento do grupo familiar com seus hábitos, costumes e contextos vividos, sendo
estes elementos indispensáveis à assistência de enfermagem (RODRIGUES et al., 2014).
A

assistência

de

enfermagem

deve

ser

pautada

em

acompanhamento,

desenvolvimento do autocuidado e melhora da qualidade de vida, mas o plano de cuidados
deve ser elaborado de forma individualizada, ou seja, pautado nas necessidades de cada
sujeito (SADALA et al., 2012), de modo que se compreenda as singularidades existentes, a
vivência e experiências envoltas na perspectiva do processo de adoecimento (DELAVECHIA
et al., 2010). Deste modo, quando a assistência é prestada para pessoas que se encontram fora
da possibilidade de cura, o enfermeiro deve prestar um cuidado pautado no conforto,
prescritivo, pautado no alívio dos sintomas (MONTEIRO; RODRIGUES; PACHECO, 2012).
Logo, inferimos a importância de se exercer um cuidado contínuo e de se promover o
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autocuidado à população assistida, padronizando-se as condutas relacionadas ao tratamento
(SILVA et al., 2014).
Trata-se de cuidar de forma padronizada sim, porém de forma singular, sabendo
distinguir a identidade de cada sujeito que está diante do enfermeiro, conservando de forma
imponderável uma delicadeza profissional, uma acurácia capaz de blindar o cliente de
idiossincrasias e, assim, prevenir a ocorrência de mecanicismos advindos de uma prática
desumanizada no âmbito assistencial. Disto isto, necessário se faz ganhar uma compreensão
da singularidade de cada sujeito (HEIDEGGER, 2009).
Os cuidados de enfermagem devem ser prestados pelos profissionais que possuem
treinamento técnico e habilidades para resolver problemas específicos, e por vezes complexos,
que ocorram nos cuidados de enfermagem diários, e possuir habilidades de comunicação
efetiva com pacientes, familiares e equipes de saúde (ORTEGA; VENTURA, 2013). A
enfermagem apresenta extrema importância no acompanhamento, desenvolvimento do
autocuidado e melhora da qualidade de vida, para tanto, é fundamental a criação de um plano
de cuidados voltados para a necessidade de cada paciente.
As relações familiares e redes de apoio devem ser valorizadas quando pensamos e
exercemos o cuidado, deste modo, devemos fortalecer as redes de apoio necessárias à
assistência (CESTARI et al., 2012), estabelecendo e fortalecendo as relações de familiaridade
em um encontro subjetivo, buscando-se a resolutividade das necessidades e demandas, e
produzindo estratégias de empoderamento e resgate do sujeito de direitos quando há
necessidade (VIEIRA et al., 2013).
Frente ao exposto, os cuidados de enfermagem devem ser pautados nas necessidades
individuais e sociais, reconhecendo as demandas assistenciais inerentes ao mundo da vida
cotidiana (VIEIRA et al., 2012).
O enfermeiro deve utilizar-se do conhecimento e da biografia do sujeito assistido
para traçar e executar seu plano de cuidados (CALDEIRA et al., 2012); deve valorizar o
vivido e esta valorização permite que o cuidado ocorra de maneira autêntica, pautado na
atenção, desvelo e solicitude (MENEZES; LOPES, 2012). Ao valorizarmos o cuidado do
outro estamos valorizando a participação familiar como mediadora do cuidado e, assim, podese desenvolver o planejamento e execução do cuidado com vistas à adesão ao que foi proposto
(CALDEIRA et al., 2012).
As particularidades próprias da idade não devem ser premissas para afirmarem a
doença, pois estas podem ser adaptáveis em prol de uma vida saudável. Nessa compreensão,
ao prestar um cuidado voltado à população idosa, os profissionais de saúde devem atentar-se
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aos fatores determinantes do processo de envelhecimento aspirando a compreensão e,
consequentemente, a promoção da saúde e manutenção da capacidade funcional desta
população. Deste modo, os conhecimentos necessários ao cuidado integral à pessoa idosa
devem pautar-se nas necessidades humanas, adaptações e mudanças que ocorrem ao longo da
vida, nas dimensões biopsicossocial, cultural, espiritual e existencial, devendo a enfermagem
atuar na promoção, educação, manutenção e recuperação da saúde, respeitando a
independência do idoso e permitindo que o mesmo participe do seu processo de cuidado
(MENEZES; LOPES, 2012).
Neste sentido, cuidar, em termos fenomenológicos, é cuidar do ser como um todo e
não de uma parte, é cuidar deste ser total e não só de seus aspectos físicos, mas também dos
metafísicos, daqueles que vão além do que os sentidos possam captar. É prestar cuidado ao ser
total que está diante do enfermeiro. É também permitir que o outro seja o protagonista de si
mesmo, de sua historicidade, de seu cuidado; é possibilitar a autoimbricação.
O cuidado aos idosos deve ser estendido também aos cuidadores, visto que estes
tendem a apresentar desgastes nos campos físico, psíquico e emocional, vislumbrando-se a
necessidade de uma rede de suporte social pretendo auxiliar no cuidado e evitar sobre cargas
(JESUS et al., 2013).
Nos casos em que o fenômeno morte/morrer encontra-se, o cuidado não deve ser
deixado de lado, estando este presente em vivências que repercutem na saúde física e mental
da pessoa a experienciar a terminalidade. A música, por exemplo, ao ser utilizada no cuidado
cotidiano, pode proporcionar bem-estar aos pacientes e trazer conforto aos cuidadores,
possibilitando que por algum tempo a angústia relacionada à evolução da doença e à
terminalidade iminente ao ser-aí deem espaço a momentos de alegria e emoção, e promova a
abertura do ser-aí para o discurso, viabilizando o atendimento de suas necessidades
emergentes (SALES et al., 2011).
Vale ressaltar que o ser-aí ao se abrir também traz a capacidade de intuição e, assim,
pode-se depreender que cuida-se do outro pela intuição e não só pela razão. Na prática clínica,
algumas enfermeiras foram atraídas pelas condições dos pacientes e foram mais intuitivas ao
cuidar deles e, dessa maneira, ao seguirem a sua intuição, os enfermeiros empreenderam
medidas mais adequadas ao lidarem com seus clientes. Os resultados positivos que a maioria
dos enfermeiros vivenciaram os convenceu a seguir suas intuições mais frequentemente
(HASSANI et al., 2016).
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Ao cuidar da pessoa que experiencia a terminalidade, o familiar cuidador é
acometido por sentimentos de angústia, medo e ansiedade, levando estes a serem afetados em
seus aspectos biopsicossociais (SALES; D‟ARTIBALE, 2011).
Um estudo realizado por enfermeiras com pacientes terminais, no Iraque, apontou
para o fato de que os cuidados no final da vida em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são
emocionalmente desafiadores, portanto, os enfermeiros nesta condição de existência requerem
apoio psicológico e espiritual para garantir a melhor prestação de cuidados (RAFII;
NASRABADI; KARIM, 2016). Isto o leva a experienciar a dor e o sofrimento,
compartilhando com o ente doente experiências e dividindo confidências e emoções,
culminando em apreensões, cansaço e sobrecarga. Diante disso, é necessário prestar a
assistência de modo humanizado e de acordo com o que é vivenciado pela pessoa em
terminalidade e ao seu familiar, seguindo os preceitos relativos aos cuidados paliativos, sendo
importante que se compreenda o significado da morte a partir das concepções dos familiares,
possibilitando que a enfermagem oferte outros modos de assistir e ajudar na vivência deste
processo (SALES; D‟ARTIBALE, 2011).

2.2.2 Cuidado aos profissionais de saúde: transitividade corporal num nível
fenomenológico
Nesta categoria evidenciamos que a relação de proximidade, interação, vínculo,
perda e morte repercutem sobre o enfermeiro, gerando nele sofrimento e angústia. Estes
sentimentos são consequências da construção de empatia e segurança construída entre clienteprofissional, e repercutem no agir do profissional que deveria receber acompanhamento
psicológico sistematizado (COSTA; RODRIGUES; PACHECO, 2012), posto que a
fragilidade física e emocional dos pacientes despertam sentimentos e percepções que põem os
profissionais em conflito, quando o paciente necessita de cuidados que atendam às suas
necessidades biológicas, mais pautados no uso de tecnologias duras em detrimento das demais
(MELO et al., 2012).
A repercussão do agir profissional do enfermeiro está ligada à relação interpessoal e
vista sob a ótica da alteridade, em que a humanização do pensar e agir do profissional de
saúde, em função do cuidado frente à enfermidade que afeta a totalidade da pessoa humana,
ocorre na relação entre o sujeito e o outro (ALMEIDA; RIBEIRO JÚNIOR, 2012).
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Essa alteridade está ligada ao fato de pôr-se no lugar do outro, uma verdadeira
fenomenologia das relações tão importante na esfera profissional, institucional e, sobretudo,
existencial. Trata-se de um agir que tem como fundamento a relação eu-outro-nós.
A categoria também nos permitiu vislumbrar a necessidade de transformação
profissional por meio da gestão de cuidados aos enfermeiros que vivenciam profissionalmente
a distância entre a teoria e a prática, sobrecarga administrativa, insegurança para assumir a
gestão de cuidado e a busca de conhecimento formal e informal, almejando a autonomia,
identidade profissional e valorização da profissão (UMPIERREZ; MERIGHI; MUÑOZ,
2013). Ao se falar em gestão do cuidado, podemos pensar fundamentalmente em cuidado
fenomenológico como cuidado que pensa o outro a partir do próprio sujeito e não a partir de
um quadro conceitual que se possa, a priori, trazer desse sujeito; mas é cuidar a partir das
referências do próprio cliente. Esse sujeito que cuida também precisa ser cuidado.
Também é preciso ver esse profissional que atua como um todo. É pensar não na sua
história, mas na sua historicidade; não no seu tempo, mas na sua temporalidade, na medida
em que ela é o sentido do ser do homem e a partir daí possibilidade do poder-ser próprio
(HEIDEGGER, 2015).
O cuidado que o enfermeiro precisa dar e também receber é no plano da existência.
Pensa-se num cuidado que não privilegie um espaço geometrizado, mas o sujeito em sua
espacialidade que contemple o espaço que habita sua existência; conjectura-se neste nível, não
no corpo, mas fundamentalmente em sua corporalidade, já que é uma subjetividade que habita
uma história, um espaço, um corpo.
O cuidado fenomenológico é este trato que não é destrato, mas contrato com a vida,
mesmo diante da possibilidade de morrer; no entendimento de que existem várias formas de
viver e também de morrer. Neste sentido, o enfermeiro que cuida ao ser cuidado, também se
vê atravessado e tocado pelas questões do outro. A mão que toca também é tocada
(MERLEAU-PONTY, 2011), ou seja, há uma transitividade corporal num nível
fenomenológico das emoções e afetações.
Cuidar e ser cuidado fenomenologicamente é assumir uma responsabilidade diante
do outro e ser arremessado nesta responsabilidade (SATRE, 2002) e, assim, ver o outro de
forma única, singular, a partir de um horizonte de existência que considera o ôntico, mas
também o ontológico, o que vê e também o que não se vê, o visível e o invisível, o ponderável
e o imponderável.
O cuidado ao profissional de saúde também é desvelado como algo a ser conquistado
no cotidiano do mundo do trabalho, com a melhoria nas relações com o outro e através da
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necessidade de adequação das condições físicas da unidade de saúde que objetivam um
melhor atendimento aos pacientes, fazendo com que os profissionais de enfermagem se
sintam mais felizes no cuidado ao outro (SILVA, A. et al., 2015). À vista disso, o cuidado
pode ser vislumbrado sob a forma do cuidado de si (SILVA; PAZ, 2010), sendo percebido de
modo complexo, estando atrelado ao cuidado do outro e à preocupação consigo.
Os resultados advindos do questionamento desta revisão - “o que vem sendo
produzido pela enfermagem sobre o cuidado na perspectiva fenomenológica?” - permitiram
identificar contribuições significativas do cuidado fenomenológico para a enfermagem; é
notório que há uma apropriação deste tipo de estudo pelas diversas áreas do conhecimento,
mas os campos da saúde da mulher, saúde da criança e saúde mental são os que mais
produzem sobre esta vertente, demonstrando maior apropriação. Observou-se uma forte
tendência à abordagem das respectivas temáticas: ética, violência contra a mulher, atenção
primária à saúde e cuidado.
O levantamento das publicações demonstrou a predominância da fenomenologia
social de Alfred Schütz, seguida da fenomenologia existencial de Martin Heidegger,
demonstrando que o objeto do cuidado fenomenológico encontra seu desenvolvimento mais
significativo sob a dimensão social, se apropriando e compreendendo o sujeito permeado por
suas vivências, experiências e significados, sem esquecer-se dos familiares envolvidos no
processo de cuidar e dos profissionais de saúde, o que demonstra a importância destes terem
suas esferas biopsicossociais cuidadas para que o cuidado se faça substancial e efetivo.
O estudo apresentou como limitação o número de estudos que viessem a contribuir
com a temática e discussão dos objetivos indexados em bases internacionais, recomendandose que a temática em questão seja internacionalizada por outros pesquisadores.
Seguimos a construção desta tese apresentando, na sequência, a fundamentação
teórica construída, cujos aspectos trabalhados para embasar a pesquisa foram: a doença
crônica e o olhar sobre o processo de adoecimento, tendo como subtítulo a doença crônica não
transmissível sob a perspectiva transdisciplinar; úlcera venosa; e o cuidado fenomenológico
como essência.
Deixa-se, aqui, um convite para a leitura dos tópicos sequenciais.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 A DOENÇA CRÔNICA E O OLHAR SOBRE O PROCESSO DE ADOECIMENTO

As doenças crônicas são definidas, de acordo com Brasil (2013a), como doenças de
causas múltiplas, com início gradual, duração longa e quadro clínico variável que pode
resultar em períodos com resposta clínica aguda e incapacitações que são entendidas como
uma ameaça não apenas para a pessoa que vivencia este quadro clínico, mas também para as
pessoas de seu convívio devido às alterações que interferem no estilo de vida e atividade
laboral.
As intervenções em saúde designadas a pessoas que vivem com doenças crônicas
pautam-se na utilização de tecnologias leves, leve-duras e duras, integradas a alterações no
estilo de vida que se tornam medidas contínuas de cuidado, as quais nem sempre conduzem à
cura (BRASIL, 2013a). Deste modo, torna-se primordial o acompanhamento destas pessoas,
tendo em voga o sofrimento psíquico, transformações nas demandas clínicas e manifestações
sintomáticas visando à formalização da prática clínica (BESSET et al., 2010).
No momento em que o corpo revela sua existência por intermédio do adoecer,
aparecem as sensações de mal-estar e queixas constantes que se instauram e promovem
contingências no sujeito doente. Isto faz desaparecer a previsibilidade do ser e o familiar do
corpo dá lugar ao horror do estranho da doença, passando a sofrer com a repercussão
sintomática que desvela o corpo real desprovido de representação simbólica e palavras
capazes de contingenciar o fenômeno adoecer (XAVIER; ZANOTTI; RIBEIRO, 2013).
De acordo com a Constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde é
definida como o estado de completo bem-estar físico, mental e social, não se restringindo
apenas a ausência de doença ou enfermidade (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE,
1946). Essa última é compreendida, de acordo com Ganguilhem (2011), como sentimentos e
valores expressos pelo corpo subjetivo. Ao longo da história, diferentes paradigmas como
modelos a serem seguidos sobre a concepção e práticas em saúde vigeram.
Os paradigmas relacionados ao processo saúde-doença demonstram, historicamente,
que a evolução das concepções e práticas com vistas à recuperação da saúde perpassa por
quatro modelos paradigmáticos, sendo eles o mágico-religioso, para o qual o adoecer era
concebido como resultado de transgressões, que podem ser individuais ou coletivas; o
paradigma empírico-racional, em que o adoecer deixa de ser visto como consequência de
forças sobrenaturais e volta-se para o portador da doença, passando de modo gradativo a ser
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visto como um fenômeno natural, passível de ser compreendido e liberado do caráter divino
ou malévolo; o paradigma holístico, para o qual a saúde passa a ser vista como resultado do
equilíbrio entre os elementos e humores que compõem o organismo humano, nesse sentido,
um desequilíbrio entre esses elementos ocasionaria o aparecimento da doença; e o biomédico
ou mecanicista, modelo no qual o homem é visto de modo fragmentado, enfatizando-se o
diagnóstico e o tratamento dos processos fisiopatológicos (BARROS, 2002).
Atualmente, evidenciam-se reflexões sobre o modelo biomédico, que tende a
compreender o ser humano como uma máquina, buscando-se o equilíbrio por meio da
retomada do paradigma holístico, que propõe, por sua vez, relacionar a saúde à busca de
equilíbrio do corpo com os elementos internos e externos. Logo, o cuidado com a saúde passa
a apresentar duas vertentes dominantes, sendo elas a medicina centrada na doença, com
enfoque no físico, e a medicina centrada na pessoa, pautada no modelo relacional com o foco
dirigido aos aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais (MARINHO et al., 2005).
A centralidade da doença no paradigma da medicina ocidental contemporâneo
provoca o distanciamento entre profissional de saúde e paciente, fazendo com que queixas
trazidas às consultas escapem, muitas vezes, da objetivação como doença, deixando de serem
legitimadas por não serem próprias do universo simbólico da prática médica, o que pode levar
à descontinuidade, à falta de adesão à terapêutica e à não formação de vínculo por
desvalorização dos relatos (ARAÚJO, 2008).
Por isso, é importante que se entenda e interprete o fenômeno do adoecimento na
percepção de cada pessoa, sem se restringir apenas ao evento patológico, mas
individualizando o sofrimento, conhecendo a vivência e experiências relacionadas à doença,
entendendo que a ênfase no sujeito adoecido amplia a compreensão da enfermidade. Deve-se
analisar o sujeito em seu contexto sociocultural, contemplando aspectos como: a história de
vida, resgate das manifestações de suscetibilidade e sensibilidade determinantes da forma de
expressar os sintomas e especificidades do seu processo de adoecimento, para que ocorra a
compreensão do sujeito adoecido (ARAÚJO, 2008).
A compreensão do sujeito adoecido ocorre através do revelar existencial do corpo,
que só é possível por ser o corpo uma síntese temporal, emanada da subjetividade, no plano
da percepção, sendo capaz de secretar o tempo. Logo, para Merleau-Ponty (2011), o corpo é
conjecturado como lugar onde os acontecimentos projetam-se em torno do presente, passado e
futuro, tomando posse do tempo e o fazendo, em lugar de padecê-lo quando o passado e o
futuro existirem para o presente, podendo-se considerar os sintomas inerentes à doença as
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representações do sujeito enfermo, por carregarem em si conteúdos vivenciais (ARAÚJO,
2008).
Os conteúdos vivenciais só existem através da existência humana, a qual possibilita o
ser humano a se expressar e reconhecer-se no mundo através do corpo que é instrumento de
comunicação vital do “eu” e o “mundo”. Este corpo permite a captura de sensações que nada
mais são que percepções, que atreladas à modalidade existencial impossibilitam a separação
do mundo logo, cada ato perceptivo existencial manifesta-se como uma adesão global ao
mundo. Assim, quando ocorre o adoecer, há vulnerabilidade da consciência, permitindo a
manifestação dessa em si mesma como uma projeção (MERLEAU-PONTY, 2011). Quando o
adoecer é envolto em perdas, acarreta-se a sensação de angústia que não consegue ser
traduzida, escapando às leis da linguagem, culminando em manifestações somatizadas
expressas no corpo (FONSECA, 2007).
O estranhamento e a angústia emanadas do adoecimento levam à construção de uma
nova imagem corporal que reflete em modificações no estilo de vida pretendendo uma
condição de saúde mais estabilizada, fazendo com que a vida passe a ser pautada na doença,
no tratamento, nas orientações e nas limitações impostas pelo quadro clínico (XAVIER;
ZANOTTI; RIBEIRO, 2013). Quando as limitações impõem afastamento laboral, devemos
ter em mente os impactos existenciais que esta imposição trará ao ser que por vezes tende a se
sentir incapaz e improdutivo, tendo em vista a perda do lugar social conquistado no processo
de trabalho e no lugar habitado pelo sujeito como trabalhador (RAMOS; TITTONI; NARDI,
2008). Assim, o rompimento com os afazeres cotidianos, decorrente da doença, traz em seu
bojo a necessidade de aprender a conviver com as dores físicas e psicológicas.
As experiências de vida antes da doença, o contexto em que esta acontece e as
experiências advindas durante o processo de adoecimento, a orientação de vida, as crenças e
os valores pessoais comprometem o significado de adoecer por influenciar sobre os
significados que a pessoa dará à si mesmo, à doença, ao tratamento e à própria existência; esta
influência resultará em uma análise e reflexão biográfica, cujos significados foram sendo
moldados ao longo das experiências de vida; logo, a experiência adquirida com a enfermidade
encontra-se alicerçada na experiência humana dos sintomas e do sofrimento pelo doente,
família e sociedade (MARUYAMA; ZAGO, 2005).
A vida precedente ao adoecimento apresenta sentimentos e situações contraditórias
que dão significado aos momentos vividos, sendo a vida saudável a base das relações e
experiências; deste modo, a doença não é vista como uma possibilidade e o que ajuda a
interpretar esta nova configuração existencial é a cultura. A cultura ajuda a dar forma às
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mudanças físicas e emocionais advindas com o processo de adoecimento, colocando-as em
um padrão identificável pelas pessoas que vivenciam a doença e por aqueles que fazem parte
da sua rede de relacionamentos (MARUYAMA; ZAGO, 2005).
O relato do “mundo vivido” é o que permitirá a compreensão das experiências de
vida do modo como são de fato, sem deferência a sua origem, portanto, o “mundo vivido” é
descrito de modo que se apreenda a experiência consciente do ser que existe e está inserida no
mundo, ou seja, o relato do “mundo vivido” é a “consciência de um ser-no-mundo”
(MERLEAU-PONTY, 2011).
O adoecimento não se faz sem consequências, pois promove discriminação,
estigmatização e exclusão, cujas implicações se tornam sofrimento que se transformará em
adoecimento somatizado e poderá ser expresso através da fala, sonhos, corpo, atos e pelo
trabalho mediante a retenção de energia pulsional, impedindo a descarga psíquica. Há,
também, sofrimentos expressos sob a forma de humor que nada mais é que uma estratégia
para evitar o adoecimento (BRANT; GOMEZ, 2004).
O adoecimento traz à tona o “corpo fenomenal” que é o “eu” e o “meu”, ou seja, o
“corpo-sujeito”, e através deste corpo o eu se apreende como exterioridade de uma
interioridade ou interioridade de uma exterioridade, fazendo a existência transcender
(MERLEAU-PONTY, 2011), pois se passa a “ir-refletir” sobre a existência e sobre o mundo
que existe dentro e fora de si. Digo “ir-refletir”, pois com a reflexão o ser arrebata-se a si
mesmo e se recoloca em uma subjetividade invulnerável; como o adoecimento proporciona
vulnerabilidade ao ser, o termo “ir-refletir” permite que o ser não se ignore como pode fazer
com o acontecimento que lhe é imposto; de tal modo, ocorre uma mudança na estrutura da
consciência, fazendo-lhe reconhecer o mundo que é dado ao sujeito, já que este é dado a si
mesmo (MERLEAU-PONTY, 2011).
Os conhecimentos sobre doença e tratamento originados no contexto sociocultural
dos sujeitos demonstram as múltiplas interpretações advindas do quadro patológico, significa
dizer que as reações e sentimentos advindos das pessoas que vivenciam a patologia e seus
familiares são influenciados pela cultura da saúde, corpo perfeito e vida, sendo esta cultura a
responsável pelos sentimentos de tristeza, depressão, sofrimento, medo, incerteza e
impotência que acomete as pessoas adoecidas (MARUYAMA; ZAGO, 2005). Há doenças
que se ancoram no imaginário coletivo por intermédio de crenças, e existem outras que são
percebidas através de experiências e contextos vivenciais, possibilitando a elaboração e
reelaboração das representações (MARINHO et al., 2005).
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Sendo o processo de adoecimento multifatorial, há muito que se descobrir sobre as
suas causas, mas deve-se valorizar as relações familiares neste processo, pelo fato das
relações afetivas, quando em situações de conflito, ecoar negativamente sobre a saúde
(CARREIRO et al., 2013). Além disso, a compreensão de como lidar com as diferentes fases
de adoecimento crônico, que se determina no contexto sociocultural e na história de vida da
pessoa acometida pela doença, complementa o conhecimento técnico científico dos
profissionais de saúde, contribuindo com a condução da terapêutica (VIEIRA; TURATO,
2010).
Quando o processo de adoecimento está relacionado às úlceras venosas crônicas patologia discutida nesta tese -, a existência das pessoas que vivenciam esta patologia é vista
de modo solitário, e elas recorrem ao cuidado que lhes é direito, mas com fragilidades no que
diz respeito à integralidade (SILVA, D. et al., 2015). Isto pois, o modelo de atenção e da
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) não tem seguido a ascensão do perfil
epidemiológico da população que apresenta doenças crônicas, mostrando-se impróprio para
enfrentar os desafios dessa situação de saúde (BRASIL, 2010; MENDES, 2011).
Neste contexto, compreender o contexto sociocultural deste público amplia as
possibilidades para planejar o cuidado (SILVA, D. et al., 2015), posto que o modelo de
cuidado às pessoas com doenças crônicas em vigência não tem proporcionado condutas de
sucesso por não conseguir prestar a atenção e o cuidado a cada indivíduo de modo singular
(MALTA; MERHY, 2010)

3.1.1 A doença crônica não transmissível sob a perspectiva transdisciplinar

As doenças crônicas não transmissíveis por apresentarem altas taxas de incidência e
prevalência, que podem resultar em mortalidade e incapacidade prematura, devem ter as
questões relacionadas ao processo de adoecimento entendidas e interpretadas de modo a obter
resultados satisfatórios sobre o cuidado. Para tanto, se faz necessário exercer o complexo
“saúde-doença-cuidado” sob a perspectiva transdisciplinar que, de acordo com Nicolescu
(2005) e Almeida-Filho (1997), permite o diálogo entre várias disciplinas, objetivando a
compreensão do mundo presente, imperando sobre ele a unidade do conhecimento.
Segundo Nogueira (2010), infelizmente, nos dias de hoje ainda se evidencia o
entendimento da doença como um evento clínico-biológico, cujas causas são consideradas
fatores sociais isolados. Para o autor, sendo a saúde um fenômeno eminentemente humano e
não um fato biológico-natural, devemos pensar na determinação da saúde para além dos
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esquemas de causalidade, sem confundi-la com uma associação empiricista entre condições
de saúde e fatores sociais. Destarte, devemos refletir a doença sob novas perspectivas. Pensar
na doença crônica não transmissível sob a perspectiva transdisciplinar ampliará as
possibilidades de tratamento, em decorrência do diálogo disciplinar, tornando-as múltiplas e
integradas.
Nogueira (2010) aponta ainda que há determinação objetal da doença e esta se
encontra subordinada aos desígnios das ciências médicas de dominar a pessoa humana como
expressão de poder, que visa exercer domínio. Portanto, precisamos romper com esta
expressão de poder e pensar na doença e no processo de adoecimento sob novas óticas, que
permitam um novo olhar sobre o cuidar ao ser humano.
Pensar na doença crônica e no processo de adoecimento sob a ótica transdisciplinar
gera novas formas de conhecimento, permitindo através desta ótica a construção de um
“novo” ser humano e novas formas de cuidar, dado que a transdisciplinaridade não apresenta
um único objeto de interesse, sendo importante a ela a dinâmica gerada pela ação simultânea
de vários níveis de realidade. Dito isso, a perspectiva transdisciplinar enquadra-se na proposta
de compreensão do sujeito e do sujeito adoecido através do revelar existencial do corpo.
Segundo a perspectiva filosófica de Merleau-Ponty (2011), o presente do ser
preenche um instante da consciência que nunca é libertado por inteiro, fazendo com que o
indivíduo permaneça preso a acontecimentos que são alimentados secretamente, revelando a
existência corporal que pode permanecer como uma ferida, e que indicam a importância de
refletirmos sobre as determinações das doenças.
Estudos referenciais e modelos teóricos de determinação social apontam a emersão
das doenças crônicas não transmissíveis, sem preocupar-se com as vertentes interpretativas e
fenomenológicas, por considerar estas vertentes da antropologia cultural insuficientes para
abordar a complexidade dos processos de saúde e doença, bem como a relação que possa
emergir no contexto cultural global (ALMEIDA-FILHO, 2004). Porém, as experiências
subjetivas formadas a partir das representações do corpo, mundo e vida, criam significados
que são expressos por narrativas, denotando a necessidade de se considerar as experiências
vividas com o adoecimento e as narrativas sobre a doença, para que se possam compreender
suas significações culturais. Desta maneira, se faz imperativo repensar a determinação social
da doença crônica não transmissível, repensar que perpassa pela compreensão do sujeito
adoecido.
Para Silva (2010), a saúde e a doença encontram-se ligadas à relação que o homem
mantém com a natureza e o mundo social por ele estruturado, através de práticas e percepções
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que irão estruturar suas disposições que correspondem a um habitus. Nesta conjectura, é
fundamental averiguar o impacto dos processos sociais sobre a produção da saúde-doençacuidado (ALMEIDA-FILHO, 2010), pois os fenômenos relacionados a eles podem ser
percebidos de múltiplas maneiras, podendo perpassar pelo caráter científico ou filosófico, já
que as determinações sociais da saúde transcorrem da caracterização da saúde e da doença,
mediante os seus fenômenos, como nos aponta Nogueira (2010).
Disto exposto, estudar a compreensão existencial das pessoas que vivem com úlceras
venosas crônicas permitiu a obtenção de evidências sobre a presença do fenômeno das úlceras
metafísicas, estando elas relacionadas à saúde psíquico-social, promovendo a ruptura do
modelo fragmentado de cuidado que ainda apresenta hegemonia e age sob termos políticos, e
que traz à tona a importância da perspectiva transdisciplinar.

3.2 ÚLCERA VENOSA

De acordo com a Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2010), as úlceras
venosas são as lesões mais graves na denominada síndrome da insuficiência venosa crônica
dos membros inferiores, sendo consideradas como um problema de saúde pública
(BELCZAK et al., 2011). Dados epidemiológicos apontam que estas lesões correspondem a
aproximadamente 80% a 90% dos casos de úlcera de perna (BARBOSA; CAMPOS, 2010).
A úlcera venosa apresenta como causa principal a hipertensão venosa (DEALEY,
2008; SMELTZER; BARE, 2012) e inicia-se de modo espontâneo ou é ocasionada por um
evento traumático (WOUND, OSTOMY AND CONTINENCE NURSES SOCIETY, 2011);
localiza-se no terço inferior da face medial dos membros inferiores e região perimaleolar e
apresentam bordas irregulares e fundo formado por rede de fibrina e tecido de granulação.
As lesões comumente apresentam-se com grande extensão, profundidade rasa,
abundante exsudato e pulsos normais. Os membros ulcerativos também se caracterizam por
apresentarem varizes, a pele periférica possui hiperpigmentação azulada e há dermatite
acompanhada de prurido (BORGES, 2011).
As pessoas acometidas por este tipo de lesão apresentam edema na região dos
tornozelos e pés, além de dores descritas como contusa ou peso. Estas condições levam a
perda da mobilidade funcional e comprometimento das atividades diárias, laboral e de lazer
(SMELTZER; BARE, 2012).
A cronicidade, recorrência, dificuldade no tratamento e demora no processo de
cicatrização fazem com que as pessoas acometidas por este quadro patológico convivam por
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anos com as lesões, que tendem a provocar absenteísmo laboral em seus portadores, gerando
impacto socioeconômico (BELCZAK et al., 2011; DEALEY, 2008; SILVA et al., 2009).
Além disso, a presença de exsudato e odor oriundo da lesão proporcionam mudanças no estilo
de vida do paciente, provocando frustação e desesperança relacionada ao tratamento, tendo
em vista o fato da demora no processo cicatricial das úlceras (SALOMÉ; FERREIRA, 2012).
O diagnóstico é proveniente de anamnese e exame físico minucioso, o que torna
necessário verificar a história desse público e atentar para fatores de risco decorrentes da
hipertensão venosa (DANTAS et al., 2011; HESS, 2002), quais sejam: incompetência
valvular; falência do músculo da panturrilha; trombose venosa profunda; múltiplas
gravidezes; edema; obesidade; ascite; anomalia congênita; traumatismos graves nos membros
inferiores ou tumores; insuficiência cardíaca congestiva; e estilo de vida ou laboral sedentário
(BORGES; CALIRI, 2011).
A avaliação clínica envolve ações como a palpação dos pulsos periféricos em
membros inferiores, a observação dos sinais clínicos de insuficiência venosa crônica e a
visualização das características clínicas da úlcera e da região circunscrita (BENEVIDES et al.,
2012). Ao exame físico, o membro acometido pode apresentar alterações eczematosas com
eritema, descamação, prurido e, ocasionalmente, exsudato (OLIVEIRA et al., 2012).
O tratamento baseia-se nas condutas de tratamento da estase venosa com abordagem
medicamentosa, terapia tópica com coberturas locais com o objetivo de manter o leito da
ferida úmido e limpo, bem como promover o controle do exsudato fazendo uso ou não da
terapia compressiva, controle de infecções secundárias e prevenção de casos de recidivas
(AGUIAR et al., 2005; BARBOSA; CAMPOS, 2010).
As úlceras venosas provocam danos relacionados às atividades cotidianas dos seus
portadores em razão das dores, depressão, perda da autoestima, isolamento social, inabilidade
laboral, hospitalizações ou visitas clínicas ambulatoriais (BORGES, 2005; SALOMÉ;
FERREIRA, 2012).
As alterações estéticas e os transtornos clínico-funcionais provocados pelas lesões
ulcerativas tendem a provocar reclusão ao paciente que se sente constrangido e com vergonha
da sua atual condição (SILVA; MOREIRA, 2011). Além destes sentimentos, o convívio com
a doença tende a provocar discriminação e na maioria dos casos falta de apoio por parte dos
familiares e amigos.
O quadro 11 apresenta os impactos biopsicossociais que as feridas representam aos
indivíduos que as possuem.
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Quadro 11 – Impactos biopsicossociais das feridas
(continua)
Níveis de comprometimento

Tipos de impacto
Alterações intestinais
Alteração de hábitos alimentares
Alteração na deambulação
Restrição de movimentos
Alterações metabólicas
Alterações hidroeletrolíticas

Biológico

Alterações imunológicas
Alterações de sono e repouso
Limitações pela dor
Limitações pelas dimensões da(s) ferida(s)
Alterações na integridade da pele
Suscetibilidade às infecções
Efeitos colaterais e adversos de medicamentos e produtos
Tratamentos incômodos e inadequados
Alteração da autoimagem
Alteração da autoestima
Perda da autoconfiança
Sentimentos de desgosto, angústia, depressão
Ansiedade quanto à evolução da ferida
Sentimento de inadequação emocional
Medo de expressar seus sentimentos

Psicológico/emocional

Sentimentos de medo e solidão
Sofrimento pela dor
Sofrimento com preconceitos
Sofrimento com abandono
Insatisfação com as modificações de hábitos e rotinas
Dependência para o autocuidado
Constrangimento quanto à dependência
Insegurança quanto à exalar odor, exsudação
Sentimento de autodefesa
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Quadro 11 – Impactos biopsicossociais das feridas
(conclusão)
Níveis de comprometimento

Tipos de impacto
Inconformismo e agressividade

Psicológico/emocional

Sentimentos de aversão, rancor, repulsa
Sentimentos de incapacidade e restrição
Instabilidade emocional
Demanda financeira adicional
Falta de liberdade financeira
Necessidade de tratamento especializado
Dependência para o autocuidado
Modificação das interações interpessoais

Social

Modificação de hábitos e rotinas
Modificação de estilo de vida
Limitação do direito de ir e vir
Vivência de situações preconceituosas
Sentimento de inadequação social
Restrição de informações e aprendizagem
Restrições no mercado de trabalho

Fonte: Geovanini (2014, p. 46-47)

Por isso, autores relatam que a não adaptação ao tratamento, no que tange ao aspecto
biopsicossocial, contribui para que as lesões se cronifiquem e ocasionem a redução da
qualidade de vida. Deste modo, o enfermeiro deve desenvolver apoio educacional a estes
pacientes e orientá-los a procurar meios adaptativos que os levem à superação da sua
condição clínica, projetando a recuperação efetiva (COSTA et al., 2011).

3.3 O CUIDADO FENOMENOLÓGICO COMO ESSÊNCIA
O cuidado humano refere-se ao fenômeno proveniente do ato de cuidar e infere para
o seu exercício valores e elementos indispensáveis, sendo estes: atitudes éticas, respeito pelo
outro, pela natureza, pela vida, compaixão e solidariedade (WALDOW, 1998, 2008). Este ato
encontra-se atrelado ao homem como forma de viver e interagir com o mundo desde a sua
criação (DUARTE; ROCHA, 2011), sendo vislumbrado como um ato transcendental por
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extrapolar protocolos e manuais técnicos, sendo seu ato conduzido por relações de harmonia e
confiança entre o cuidador e o ser cuidado, onde a dimensão técnica não deve sobrepor à
humana (BORGES; SANTOS, 2013).
O cuidado desenvolvido pela enfermagem busca prioritariamente aliviar o sofrimento
humano, fazendo com que a dignidade do sujeito assistido seja mantida e identificando meios
de minimizar as crises e valorizar as experiências vinculadas ao viver e morrer (WALDOW,
1998).
A análise do que preconiza o cuidado humano e o cuidado de enfermagem permite
apreender que para haver o cuidado necessita-se vislumbrar além da visão biologicista,
reducionista e curativa; ele deve ir além do corpo materializado, se tornando ciência e arte por
meio da interação enfermeiro-pessoa assistida (ROCHA et al., 2015).
Ao pensar o cuidado no seu sentido fenomenológico, carecemos nos ater a essência e
ao sentido do cuidar; por isso, ao tecermos pensamentos, estes se tornam desafiados a se
afixar a um fenômeno e se assumimos o propósito de, mediante o pensamento, ir às coisas
mesmas, o ato de pensar se torna investigação (FERNANDES, 2011).
Ao nos ater a essência fenomenológica para desenvolver o cuidado, estamos nos
dedicando a essência existencial, o que, para Merleau-Ponty (2011), permite a compreensão
do homem e do mundo a partir da “facticidade”. Para o filósofo, reconhecer a “facticidade” do
mundo é reconhecer que a percepção é um surgir imotivado do mundo, que não pode ser
explicado de modo racional, visto que as buscas por razões supõem a fé perceptiva, sem a
esclarecer.
O filósofo também assinala que o “cogito” está presente na facticidade, formulando a
existência de uma natureza pensante, dando precedência real ao “mundo”. Portanto, a
facticidade está aberta para a razão, no sentido de que ela é a base de toda a criação de razão e
de sentido (MERLEAU-PONTY, 2011).
Merleau-Ponty (2011) aponta que buscar a essência do mundo é buscar o que ele é
em ideia, ou seja, é buscar o que ele é para nós; o significado que nos é dado. Assim, ao
buscarmos o cuidado em sua essência, precisamos realizar a redução eidética, visto que ela
permite que o mundo se mostre tal como ele é antes de retornar sobre o ser que enxerga o
mundo para que este realize suas interpretações e dê seu significado (MERLEAU-PONTY,
2011).
O desenvolvimento de um cuidado pautado na fenomenologia permite que se
entreveja o espaço, o tempo e o “mundo-vivido” (MERLEAU-PONTY, 2011) através de um
processo investigativo.
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De acordo com Fernandes (2011), durante o processo investigativo torna-se fácil
relatar e discutir sobre os dados coletados junto ao sujeito investigado, mas durante este
processo o cuidado do pensar se perde dando lugar à erudição. O autor também relata que
pensar exige concentrar a mente, fornecendo atenção ao que se mostra e recepção das
informações doadas, pois quando realizamos uma pesquisa e questionamos o participante,
fazemos com que este recorde e relate o que se viveu, trazendo à luz o que encontrava-se
encoberto ou passava-se desapercebido. Deste modo, ao fixar nossos pensamentos neste
cuidado pelo ver, investigar, perguntar, recordar e esperar, o pensamento se fará
fenomenológico, pois ele encontra-se ancorado na possibilidade do povir e tem por finalidade
trazer a fala de “como se dá ser”, como o ser mesmo se doa, se retrai, se mostra e se esconde
(FERNANDES, 2011). Deste modo, a ciência é uma forma de expressar o vivido visto que:
“Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a
própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos
primeiramente despertar essa experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda”.
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 03).
Assim sendo, a Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2013b), que procura
colocar os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, através da promoção de
mudanças na maneira de gerir e cuidar, prevê que a humanização da atenção e da gestão em
saúde ocorra por intermédio da articulação dos avanços tecnológicos com acolhimento, e
melhoria da ambiência do cuidado e das condições de trabalho dos profissionais com a
valorização das dimensões subjetiva e social. Esta perspectiva de valorização da dimensão
subjetiva e social é valorizada pelos fenomenologistas, por haver compreensão de que o
cuidado sob a ótica fenomenológica viabiliza perceber as relações com o outro a partir do
“ser-no-mundo”, aspirando uma consciência histórica, intersubjetiva e singular na prática do
cuidado, e permitindo que a compreensão do encontro se dê na relação inter-humana que
promove a humanização (GOMES et al., 2008).
Para a fenomenologia, o cuidado é fundamental à existência e surge articulada ao
questionamento sobre o sentido da existência cotidiana, das existências de sofrimento e de
suas possibilidades de modulação e transformação (SANTOS; SÁ, 2013). Deste modo, o
cuidado fenomenológico se consolida no modo de ser, atuante em todo e qualquer
comportamento humano, pois este comportamento é cuidado e se efetiva como cuidado.
Também se faz tecer o cuidado frente à nossa condição de “ser-no-mundo” (FERNANDES,
2011) para que ocorra a compreensão fenomenológico-existencial do homem (SANTOS; SÁ,
2013).
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Nesse pensamento, segundo Merleau-Ponty (2011), a existência perpassa pela
corporalidade, uma vez que ao engajar-se com meu corpo entre as coisas, elas coexistem
comigo enquanto sujeito encarnado, assim, a existência perpassa também pela essência, pois a
essência nada mais é do que a experiência, conduzida “à expressão pura de seu próprio
sentido”.
A busca da essência perceptiva do ser para ancorar o desenvolvimento do cuidado
permite que se tenha acesso à verdade, trazendo à luz o mundo interior, pois o mundo é aquilo
que se vive e não o que se pensa, destarte, há abertura e comunicação do “eu” com o mundo,
mas não há como possuí-lo, pois ele é inesgotável (MERLEAU-PONTY, 2011).
A concepção ontológica-existencialista de Martin Heidegger, atrelada à condição de
“ser-no-mundo”, permite evidenciar que a fenomenologia do cuidar é aquela em que existir
significa “cuidar de ser”, “cuidar de ser-si-mesmo” e “cuidar de ser-com-outros”, fazendo
com que a existência se faça presente na coexistência através do modo como o ser preocupase com os outros (FERREIRA; LIMA, 2012). De tal modo, a compreensão existencial através
da fenomenologia envolve perceber-se como autor e narrador da existência própria e coletiva,
dando significados novos e próprios, bem como interpretando as experiências vivenciais,
fornecendo a interpretação da realidade (BRESCHIGLIARI; JAFELICE, 2015).
Para Merleau-Ponty (2011), a compreensão fenomenológica distingue-se da
“intelecção clássica” que se restringe às naturezas verdadeiras e imutáveis; ela requer o
pensamento vivo, dando significação ao que é exterior através de uma reflexão que liga os
sentidos, tornando compreensível o incompreensível quando se discorre sobre a condição de
“ser-no-mundo”.
Quando solicitamos que o outro nos fale sobre sua condição de “ser-no-mundo”,
ocorre comunicação através da linguagem e quando ocorre a possiblidade de “ser-com-ooutro” ocorre uma interpelação. Entretanto, faz-se necessário saber que ao cuidarmos do ser,
cuidamos pelo seu sentido, pela sua verdade, e provocamos neste um desvelamento, ou seja, o
ser se mostra, pois antes este se fazia como um mistério (FERNANDES, 2011).
Ao se mostrar, o sujeito permite ser cuidado e o cuidar deve revelar a este a
necessidade de cautela e atenção para consigo mesmo e outros, não só no sentido biológico,
mas também no sentido de demonstrar que esta pessoa apresenta valor igual a mim
(CAPALBO, 2011).
Quando cuidamos do outro, devemos cuidar em totalidade. Devemos nos ater a sua
saúde física e mental, ao seu bem-estar, ao seu ponto de vista material, cultural e intelectual,
às amizades, à felicidade, à vida intelectual e espiritual e às realizações voltadas ao bem e à
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justiça (CAPALBO, 2011). Por isso, torna-se fundamental a compreensão de como as pessoas
percebem a sua existência.
A existência só é percebida quando adentramos no “mundo da vida cotidiana” por
intermédio das vivências, experiências, orientações e ações, nas quais o sujeito busca a
concretização de seus interesses, através da manipulação de objetos, interação com pessoas,
bem como através da elaboração e efetivação de planos, demonstrando ser essencial entender
o outro pautando-se no seu contexto de vida, dando-lhe voz e despindo-se de julgamentos
(SCHUTZ, 2012). Deste modo, somente podemos compreender o outro a partir do outro.
A compreensão existencial através do desvelar perceptivo é realizada através do
cuidado fenomenológico, levando em consideração a linguagem, o corpo, a história, o tempo
e o mundo da pessoa que se deseja desvelar, por intermédio dos seguintes elementos:
acolhimento, escuta, respeito e compreensão (SIQUEIRA et al., 2015).
Para Merleau-Ponty (2011), o problema é sempre indeterminado quando se busca a
compreensão do outro e o ato de compreender trará à luz os dados, de modo que se possa dar
o valor adequado ao que simbolicamente se desvela. Para o filósofo, este desvelar permite
“retornar as coisas mesmas”, fazendo com que haja um refletir no outro para o
enriquecimento dos nossos próprios pensamentos (MERLEAU-PONTY, 2011).
O ato de compreender mobiliza o ser humano, pois ele passa a ser visto como uma
“totalidade em uma existência”, desta maneira, busca-se a compreensão, pouco a pouco,
sendo impossível compreender-lhe em totalidade. Logo, a compreensão vislumbrada como
um cuidado analisa os significados experienciados pelo ser, ajudando-o a ampliar sua
consciência sobre as suas atitudes e sobre o que está vivendo, o que permite esclarecer sobre
como estas vivências afetam a sua vida (RIVERA; HERRERA, 2006).
Destarte, ao compreendermos, neste estudo, como as pessoas que vivem com úlceras
venosas percebem a sua existência frente a essas lesões, poderemos traçar intervenções em
saúde e planos de cuidado pautados e centrados em abordagens holísticas, pois saberemos
como reage o corpo objetivo (aquele que sente o mundo) e vivido (corpo expressivo;
vislumbrado a partir de gestos, olhar, atitudes, estilo de ser-no-mundo) destas pessoas.
A partir de agora, lhes convido a lerem sobre a origem e o desenvolvimento da
fenomenologia, bem como sobre Maurice Merleau-Ponty, referencial teórico-filosófico
adotado para a construção desta tese. Neste segmento do trabalho abordo como tópico a
fenomenologia, a partir dos seguintes tópicos: a origem e desenvolvimento da fenomenologia;
o desenvolvimento da fenomenologia a partir dos pensamentos de Maurice Merleau-Ponty;
Maurice Merleau-Ponty: um referencial teórico filosófico; e a percepção em Merleau-Ponty.
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A leitura do tópico a seguir auxiliará na compreensão do que vem a ser a
fenomenologia e como esta é construída sob a ótica do filósofo referenciado.
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DA

FENOMENOLOGIA E MAURICE MERLEAU-PONTY COMO REFERENCIAL
TEÓRICO-FILOSÓFICO

4.1 A FENOMENOLOGIA

4.1.1 A origem e desenvolvimento da fenomenologia

A palavra fenomenologia foi adotada pela primeira vez em 1764 por Johann Heinrich
Lambert, discípulo do filósofo alemão Christian Wolff. Lambert adotou a palavra no seu
artigo denominado “News Organum” e a compreendia como a teoria da ilusão e suas diversas
formas (CAPALBO, 1984). Em 1970, Immanuel Kant escreve uma carta a Lambert onde ele
adota o termo “Phaenomenologia generalis” para designar a disciplina propedêutica que de
acordo com o filósofo precede à metafísica, mas é apenas em 1807, por intermédio do
trabalho Fenomenologia do Espírito de Hegel, que o termo tornou-se tradição filosófica
(ZILLES, 2015). Apesar de Kant e Hegel abordarem a fenomenologia, eles abordavam o
fenômeno e o ser ou absoluto de modos distintos.
Para Kant, sujeito e objeto devem ser vistos de modo separado, sendo justificada esta
dissociação pelo argumento de que é o sujeito quem conhece o objeto, sendo o objeto para o
sujeito e não o objeto em si mesmo. Logo, o objeto é uma construção do sujeito e o próprio
mundo é uma construção subjetiva, enquanto que, para Hegel, o sujeito e o objeto se interrelacionam, sem que haja a separação do interior e exterior, o que produz identidade, ou seja,
a diferença entre eles produz a identificação e o indivíduo por si só nada é. Deste modo, Hegel
preocupa-se em reconstruir o todo com a superação do dualismo (GIROTTI, 2010), cabendo à
filosofia do absoluto ou do espírito mostrar como o fenômeno se faz presente nas experiências
humanas (ZILLES, 2015). O modo como o postulado da fenomenologia é proposto por Kant e
Hegel torna-se inaceitável por Edmund Gustav Albrecht Husserl, ocorrendo o encerramento
do fenômeno no campo imanente da consciência, o que viabiliza um novo significado à
fenomenologia.
O movimento fenomenológico proposto por Edmund Gustav Albrecht Husserl foi
uma das principais correntes filosóficas do século XX. Husserl nasceu em 08 de abril de 1859
na Morávia (hoje parte da República Tcheca), estudou matemática e filosofia em Berlim,
Viena, Halle; após os estudos lecionou filosofia em Halle, Göttingen e Freiburg até aposentarse em 1929. Com a criação da fenomenologia, pretendia-se oferecer um novo princípio para a
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filosofia ocidental agregando à ela os ideais das revoluções intelectuais pregadas pelos
filósofos René Descartes e Immanuel Kant (MATTHEWS, 2011).
A fenomenologia do grego phenomena, que significa “aparências”, foi definida de
duas maneiras ao longo da obra de Husserl. A primeira era definida como um novo método
descritivo, que conduziria a uma ciência de fundação. A segunda, denominada de
fenomenologia transcendental, passou a ser vista como uma ciência de fundação ou uma
filosofia científica rigorosa que, como consequência de sua aplicação, tornaria possível uma
reforma metodológica em todas as outras ciências (CASTRO; GOMES, 2011).
O objetivo deste movimento era promover uma análise do movimento intencional ou
fluxo dos vividos da consciência, através da qual pretendia-se compreender a consciência
como propriedade ontológica do ser, indissociável da vivência real (CASTRO; GOMES,
2011). Logo, a função da fenomenologia em Husserl era esclarecer a essência dos conceitos
usados nas várias formas de consciência existentes no mundo ao redor, incluindo as ciências
naturais.
Deste modo, a fenomenologia pretendia descrever tanto a ciência quanto o senso
comum pré-científico como parte do que se denominou “atitude natural”, onde dava-se como
certa a existência objetiva das coisas da consciência, procurando-se saber mais sobre elas
através da concentração da própria consciência (MATTHEWS, 2011).
Frente o exposto, passou-se a perceber o fato de que a consciência sempre encontrase intencionada para alguma coisa, sendo, deste modo, uma condição relacional dos vividos.
Assim, o movimento fenomenológico apresentou como proposta de estudo a ruptura entre a
lógica dos vividos e a lógica dos fatos, que propunha uma realidade factual como princípio
das relações de conhecimento independente do sujeito que se faz percebedor, passando a ser
denominada de ciência dos fenômenos (CASTRO; GOMES, 2011).
A ciência dos fenômenos passa a ter como foco de investigação as possíveis
correlações entre ato intencional (significação e objeto da consciência), sem amparar-se em
sistemas teóricos pré-definidos sobre uma natureza psicofísica da consciência (CASTRO;
GOMES, 2011).
Para Husserl, deveríamos retornar “às coisas mesmas”, não pautando-se nas teorias
científicas, mas atentando apenas para a descrição das experiências, concretas e humanas e a
partir destas basear as teorias (MATTHEWS, 2011). Para o filósofo, este retorno possibilitaria
a descrição dos fenômenos da consciência (CASTRO; GOMES, 2011; ZILLES, 2015).
Castro e Gomes (2011) apontam em seu estudo que as bases para o entendimento
perspectivo e indutivo da reflexidade da consciência humana surgiram mediante a consciência
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intencional e permitiram a ocorrência do distanciamento da consciência absoluta que existia
mediante a separação do mundo.
Ao realizar leituras que contextualizam a fenomenologia, é possível vislumbrar as
mudanças propostas pelo criador do movimento, porém é com a ampliação do conceito de
intencionalidade que se inicia este processo de diferenciação. A fenomenologia passa a
sustentar-se, então, na “intencionalidade do ato” que se refere às direções de juízo e às
tomadas de posição voluntária; porém, este processo de diferenciação não perpassa pela
avaliação das naturezas verdadeiras e imutáveis, amparadas na experiência, para aproximar-se
da “intencionalidade operante” que objetiva desvelar o sentido da consciência intencional aos
fenômenos percebidos. Isto é, a “intencionalidade da consciência” procuraria a relação
significativa e idiossincrática nos níveis da intuição e reflexão entre os sujeitos e o mundo,
revogando a orientação natural, externa ao fluxo das vivências intencionais (CASTRO;
GOMES, 2011).
O processo de diferenciação fenomenológica proposta por Husserl não foi possível,
pois necessitava da transição da orientação investigativa natural para a fenomenológica e, no
cenário do início do século XX, esta proposta era tida como uma distorção da práxis
investigativa e descaminho frente à experiência do conhecer. Isto levou o filósofo a propor
uma nova orientação, sendo esta denominada de redução fenomenológica que tinha como
preceito retornar as reflexões sobre a consciência pura e a partir delas observar como se
constituem os objetos da percepção (CASTRO; GOMES, 2011; MATTHEWS, 2011).
De acordo com Castro e Gomes (2011), o conceito da redução fenomenológica foi
adotado em 1913 e introduzido como elemento central do método fenomenológico, definida
como a exclusão do transcendente à consciência geral, e pautada em dois passos: negativo e
positivo. O passo negativo, também denominado de epokhé, significa, em seu sentido literal,
“refrear, segurar, conter” e se baseia na suspensão de pressuposições sobre um fenômeno
intencionado; o passo positivo significa o exame descritivo do fenômeno em busca das
essências construtivas de sua aparência (CASTRO; GOMES, 2011; MATTHEWS, 2011).
O fundamento da prática redutiva propõe, em última análise, o acesso à consciência
pura e imanente das coisas, devendo esta corresponder aos seguintes períodos: modo
cartesiano (relacionado à defesa da fenomenologia transcendental); modo da psicologia da
intencionalidade (em que se pretende realizar um diálogo entre a ciência de fundação –
fenomenologia - e a psicologia empírica) e modo relativo à crítica às ciências positivas ou
modo ontológico (CASTRO; GOMES, 2011; ZILLES, 2015).
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A certeza de que qualquer redução fenomenológica deve ser estabelecida com base
no que for evidenciado na experiência de pensar e conhecer são pontos que não sofrem
mudanças entre os modos afirmativos descritos acima. Assim, a experiência vivenciada deve
ser reconhecida como âncora da fenomenologia (CASTRO; GOMES, 2011; MATTHEWS,
2011).
Segundo Castro e Gomes (2011), o modo cartesiano também se utiliza da redução
com a finalidade de se evitar o deslocamento de evidências de um fenômeno à consciência
para sua dimensão de caráter transcendental, não acessível por intermédio de uma experiência
imediata. Contudo, em 1907 o conceito ainda é visto como algo a ser melhor desenvolvido
por não apresentar uma sustentação lógica sobre como a transição da intencionalidade para a
fenomenologia reducionista.
Neste mesmo ano, Husserl sugere o projeto de redução fenomenológica como
método universal e radical por onde o “eu” se percebe como “eu puro”, mas apenas em 1913
as ideias dele para este projeto se tornam mais explícitas e seguras, sendo consolidadas no
clássico “Idéias para uma Fenomenologia Pura e para uma Filosofia Fenomenológica” na
parte “Idéias I”. Neste, o filósofo expõe que a redução fenomenológica primordial se desdobra
em reduções secundárias, sendo estas: redução fenomenológica psicológica; redução eidética
e redução fenomenológica transcendental (CASTRO; GOMES, 2011).
Na redução fenomenológica psicológica, não há negação do valor da descrição da
experiência empírica do sujeito; na redução eidética, os fenômenos da consciência são
reduzidos a sua essência; e, na redução fenomenológica transcendental, ocorre a suspensão
dos pré-julgamentos, que se constituem julgamento do sujeito empírico e do mundo,
objetivando a investigação de correlações entre a idealidade do mundo e a idealidade da
consciência do mundo (CASTRO; GOMES, 2011).
Para Husserl, a investigação do fenômeno deve estar atrelada à uma postura
permanente do investigador quanto à sua própria investigação, pois somente assim as
reduções fenomenológicas passam a se restabelecer como algo permanente e não de caráter
temporário (CASTRO; GOMES, 2011).
Castro e Gomes (2011) também expõem que, no período cartesiano, Husserl tentou
resolver de maneira filosófica a recusa do mundo empírico em detrimento da vivência relativa
da consciência, sugerindo, para isso, divisões entre as noções do “eu” psicológico para o “eu”
transcendental. O “eu” psicológico corresponde àquele que se percebe como homem natural e
serve de objeto às ciências naturais, enquanto que o “eu” transcendental se caracteriza como a
posição do ego em relação às vivências intencionais.
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4.1.2 O desenvolvimento da fenomenologia a partir do pensamento de Maurice
Merleau-Ponty

O reducionismo transcendental de Husserl, em especial a suspensão dos préjulgamentos, foi criticada pelo filósofo Maurice Merleau-Ponty, o qual, em seu livro
Fenomenologia da percepção, expõe que: “o maior ensinamento da redução é a
impossibilidade de uma redução completa” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 10).
Merleau-Ponty também critica o “espírito absoluto da consciência purificada”
defendida por Husserl, na qual os atos intencionais doam livremente significações,
substituindo o mundo por sua significação (CASTRO; GOMES, 2011).
O filósofo adverte falhas na postura de Husserl de juntar o sujeito e o objeto por
intermédio da consciência reflexiva, mas reconhece a importância da redução fenomenológica
no sentido de esta ser um recurso essencial para promover a reorientação da ciência empírica
às dimensões da vivência e significação subjetivas (CASTRO; GOMES, 2011).
Para Merleau-Ponty (2011), o sujeito não se submete ao mundo através de um
afastamento descritivo-reflexivo, tal como sugere a fenomenologia transcendental, o que torna
necessário um reconhecimento da união primordial, pré-reflexiva, entre sujeito e o mundo.
Para o filósofo, a ciência é empírica, fundamentada nas experiências dos seres no mundo em
que vivem e habitam, pois são as experiências no mundo que dão sentido ao ser, pois o ser
humano é um ser no mundo (MERLEAU-PONTY, 2011). Deste modo, podemos perceber a
crítica do filósofo ao “eu” e “mundo” husserliano.
Assim, para Husserl, o “eu” é naturante, ou seja, é consciência e o “mundo” não é o
das significações da consciência intencional, diferente do que aponta os pensamentos de
Merleau-Ponty que descreve o “eu” como não naturante e o “mundo” como sendo o da troca
das múltiplas perspectivas que os outros apresentam sobre ele, ou seja, o mundo não é aquele
das significações da consciência intencional (CASTRO; GOMES, 2011).
Para Merleau-Ponty, a ida ao “mundo” viabiliza a redução, o que permite que
“mundo” apareça tal como ele é antes de qualquer retorno sobre si mesmo, de modo que haja
reflexão à vida irrefletida da consciência (SANTAELLA, 2012).
As críticas do filósofo francês à fenomenologia proposta por Husserl proporcionaram
um novo desenvolvimento desta corrente filosófica, que passou a apresentar um
desenvolvimento próprio através dos seus pensamentos. Este desenvolvimento pode ser
observado através dos passos fenomenológicos em Merleau-Ponty, sendo o primeiro passo a
Epokhé ou a suspensão de crenças no mundo, no qual se suspendem os nossos juízos com a
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finalidade de aceitar a transcendência, praticada pela subjetividade mundana, e pelos
ensinamentos que nos são transmitidos pela cultura ou pela história em relação às coisas que
almejamos conhecer (CAPALBO, 2007; CASTRO; GOMES, 2011). O segundo passo é a
redução eidética ou as especificações das essências dos qualificantes da experiência. E, o
terceiro passo, é o da interpretação dos significados emergentes (CASTRO; GOMES, 2011).
Figura 4 – Passos fenomenológicos: Husserl X Merleau-Ponty

HUSSERL

MERLEAU-PONTY

Redução fenomenológica psicológica

Epokhé

Redução eidética

Redução eidética

Redução fenomenológica transcendental

Interpretação dos significados emergentes

Fonte: A autora, 2015.

Foi através da reformulação das reduções que se motivou a aplicação da lógica
reducionista nas pesquisas empíricas.

4.1.3 Maurice Merleau-Ponty: um referencial teórico filosófico

Maurice Merleau-Ponty nasceu na França, na cidade de Rochefort-sur-Mer, em 14 de
março de 1908 (MALUF, 2007). Estudou filosofia na École Normale Supérieure (ENS), uma
das mais prestigiosas instituições de ensino superior da França, no final dos anos 1920, tendo
como professores alguns dos nomes mais conhecidos da filosofia francesa da época: Léon
Brunschvicg e Georges Gurvitch. Através do estudo junto a estes professores, Merleau-Ponty
adquiriu uma boa base em filosofia ocidental e seus desdobramentos contemporâneos.
Assistiu aulas sobre a fenomenologia de Husserl e provavelmente a palestra que Husserl
ministrou no ano de 1929 em Paris (MATTHEWS, 2011).
Merleau-Ponty lecionou filosofia por alguns anos em liceus (escolas secundárias)
após se graduar na ENS e pesquisou sobre percepção durante um ano. Em 1935 assume o
posto de professor assistente na ENS, concluindo, neste período, uma tese de doutorado que,
em 1942, se tornaria seu primeiro livro: “A estrutura do comportamento”. Esta obra recebeu

86

influências da escola “Gestalt” de psicologia que enfatizava a natureza organizada da natureza
humana, segundo a qual nossas percepções não são fragmentadas em unidades de
“sensações”, dependendo da sua relação com o todo. Apesar da influência da escola “Gestalt”,
o filósofo achava que os gestaltistas estavam errados em verem na psicologia formal uma
hipótese psicológica empírica (MATTHEWS, 2011).
Na primeira fase dos anos 1930, o filósofo recebeu influências de Hegel e do
“marxismo ocidental” fundado na redescoberta dos primeiros escritos de Karl Marx. No final
dos anos 1930, Merleau-Ponty foi a Paris assistir às palestras proferidas pelo russo Alexandre
Kojève sobre a Fenomenologia do Espírito, de Hegel (MATTHEWS, 2011).
Em 1945, Merleau-Ponty publica sua segunda tese de doutorado em filosofia:
“Fenomenologia da Percepção”. Neste mesmo ano ele deixou de lecionar nos liceus e tornouse professor da Universidade de Lyon, transferindo-se para a Sorbonne em 1949 e assumindo
a cátedra de filosofia do Collège de France, em 1952. Merleau-Ponty falece prematuramente,
vítima de ataque cardíaco, em 3 de maio de 1961, deixando um grande legado teórico e
muitas obras incompletas (MALUF, 2007; MATTHEWS, 2011).
Na sua obra mais conhecida, “Fenomenologia da Percepção”, o filósofo discorre
sobre os tópicos fundamentais para a compreensão da fenomenologia, partindo de uma
retomada da perspectiva Husserliana. No livro, ele se refere a fenomenologia como o estudo
das essências sem se esquecer da importância da “facticidade”, ou seja, a existência e a
condição de ser-no-mundo para essas essências (MALUF, 2007).
A percepção é utilizada por Merleau-Ponty como foco de seu estudo e a partir dessa
temática ele constrói uma trajetória, que se inicia com os impasses das tendências normativas
da percepção (principalmente frente à teoria da Gestalt), nas quais os elementos percebidos
permanecem sempre os mesmos, independentemente dos sujeitos que os percebem; passam
pelo entendimento das funções do corpo para a percepção (das questões fisiológicas à
sexualidade), atravessando o difícil dilema da percepção do corpo do outro como semelhante
ao nosso e da percepção do próprio corpo; e chegam à extensão de nossos corpos no mundo e
aos significados que atribuímos a tudo isso através da linguagem, analisando a condição de
ser-no-mundo como uma unidade indissociável, que está engendrada de espacialidade e
temporalidade (MALUF, 2007).“Na percepção, nós não pensamos o objeto e não nos
pensamos pensando-o, nós somos para o objeto e confundimo-nos com esse corpo que sabe
mais do que nós sobre o mundo, sobre os motivos e os meios que se têm de fazer sua síntese”
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 320).
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Mediante o exposto, o referencial teórico-filosófico descrito se adequa ao tema deste
estudo, uma vez que mediante o relato de como as pessoas que vivem com úlceras venosas
crônicas percebem sua existência frente a essas lesões, teremos acesso a dois mundos: o “eu”
(corpo próprio) e a “existência exterior” dos pesquisados. Isto permitirá a compreensão do ser
e a prestação de cuidados pautados na necessidade existencial trazida à tona pela lente
perceptiva que permite a comunicação entre estes mundos.
Figura 5 – Comunicação entre os mundos existenciais
“Eu” (corpo próprio)

Percepção
Existência exterior

Fonte: A autora, 2016.

A percepção encontra-se relacionada à atitude corpórea; logo, ela não se encontra
relacionada a uma representação mentalista, sendo um acontecimento da corporeidade. Para
Merleau-Ponty (2011), a abordagem fenomenológica da percepção se identifica com os
movimentos do corpo, redimensionando a compreensão do sujeito no processo de
conhecimento. Nesta perspectiva, o filósofo aponta que:

Não é o sujeito epistemológico que efetua a síntese, é o corpo, quando sai de
sua dispersão, se ordena, se dirige por todos os meios para um termo único
de seu movimento, e quando, pelo fenômeno da sinergia, uma intenção única
se concebe nele. Nós só retiramos a síntese do corpo objetivo para atribuí-la
ao corpo fenomenal, quer dizer, ao corpo enquanto ele projeta em torno de si
um certo “meio”, enquanto suas “partes” se conhecem dinamicamente umas
às outras, e seus receptores se dispõem de maneira a tornar possível, por sua
sinergia, a percepção do objeto. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 312).

Destarte, a concepção fenomenológica da percepção abordada por Merleau-Ponty
ocorre por intermédio da apreensão do sentido ou dos sentidos, sendo entendida como atitude
corpórea, sensibilidade estética, autopoésis e enação (NÓBREGA, 2008).
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A percepção reflete a soma das sensações que, ao se encontrarem fechadas no
sujeito, são destituídas de significados e desligadas da experiência advinda com a vivência
(SANTAELLA, 2012), sendo as experiências perceptivas uma experiência corporal. Assim, a
percepção passa pelo corpo e necessita, segundo Merleau-Ponty (2011), de movimento e de
sentir para existir. De acordo com o filósofo:

A percepção sinestésica é a regra, e, se não percebemos isso, é porque o
saber científico desloca a experiência e porque desaprendemos a ver, a ouvir
e, em geral, a sentir, para deduzir de nossa organização corporal e do mundo
tal como o concebe o físico aquilo que devemos ver, ouvir e sentir.
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 308).

Logo, para Merleau-Ponty (2011), tudo aquilo que é percebido, por sua própria
natureza, está repleta de ambiguidade e pertence a um contexto que lhe dá forma e que
necessita ser compreendido. Para o filósofo:

Perceber não é experimentar um sem-número de impressões que trariam
consigo recordações capazes de completá-las, é ver jorrar de uma
constelação de dados um sentido imanente sem o qual nenhum apelo às
recordações seria possível. Recordar-se não é trazer ao olhar da consciência
um quadro do passado subsistente em si, é enveredar no horizonte do
passado e pouco a pouco desenvolver suas perspectivas encaixadas, até que
as experiências que ele resume sejam como que vividas novamente em seu
lugar temporal. Perceber não é recordar-se. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.
47-48).

Merleau-Ponty propõe a percepção como a primeira fonte de acesso às coisas, sendo,
deste modo, o fundamento de todo o conhecimento humano, que evidencia que o percebido
não ocorre em si mesmo, havendo necessidade de contexto relacional para que a percepção
ocorra (BONOMI, 2009). O filósofo também demonstra preocupação com o ser humano
como “corpo sujeito” e “corpo sensível”; por isso, há o reconhecimento do “corpo vivido”
como essência do sujeito que se encontra inserido no mundo sob a condição de tempo e
espaço, responsáveis pela construção do sujeito subjetivo e expressivo em totalidade
(MERLEAU-PONTY, 2011).
Para Merleau-Ponty (2011), o corpo apresenta experiências, sentidos e interioridades
que ao serem exteriorizadas estabelecem a percepção inerente à si e do mundo, pois é através
do corpo que existimos, que somos; o corpo se estabelece na facticidade da vida e do mundo,
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sendo um corpo vivido ou corpo sensível, isto é, o corpo conduz o ser no mundo; de tal modo,
ao investigar sobre o corpo, investiga-se sobre a existência e relações vinculadas à ele.
Nessa compreensão, ao adotar o filósofo como o referencial teórico-filosófico desta
tese, estarei refletindo sobre as origens perceptivas de experiências reais corpóreas
vivenciadas pelos participantes da pesquisa, partindo do corpo próprio e desvelando todas as
dimensões do ser que concretiza seu pensamento através das palavras.

4.1.3.1 A percepção em Merleau-Ponty

A percepção em Merleau-Ponty (2011) é a descrição da pessoa, de seu envolvimento
pré-reflexivo com o mundo, de onde emanam seus significados; ela é uma tentativa de
esclarecer o significado dos conceitos utilizados pelo sujeito com um retorno às “coisas
mesmas”. Para Matthews (2011), só é possível atribuir significado ao abstrato quando se
realiza um retorno à nossa própria experiência direta das coisas.
Merleau-Ponty tenta, através da restituição da percepção, obter o sentido originário
da abertura e iniciação do ser ao mundo, num mundo, numa natureza e num corpo “animado”
(DUPOND, 2010).
Para Dupond (2010), quando ocorre a união da natureza com a história, o tempo real
vira tempo histórico, tornando a percepção um “fenômeno originário” na qual se determina o
sentido de ser de todo ser que possamos conceber.
De acordo com Merleau-Ponty (2011), não há como conceber algo sem que este seja
percebido ou perceptível; assim, a percepção permite que o problema seja vislumbrado “emsi-para-nós”.
A fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty permite um envolvimento prático
com as coisas, fazendo com que o ato de perceber não seja apenas ter uma ideia a respeito de
determinado assunto, mas possibilita o ser a lidar com o percebido. Esta abordagem diferencia
a percepção fenomenológica da percepção empirista, da Gestalt e do intelectualismo.
Para os empiristas, a percepção é o modo como exercemos contato com o mundo,
sendo a base na qual o conhecimento do mundo repousa e na qual os significados dos nossos
conceitos se enraízam, mas preocupando-se com as evidências que relacionam nosso
conhecimento com o mundo (MATTHEWS, 2011), ou seja, há uma preocupação com a teoria
do conhecimento.
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Figura 6 – Percepção para os empiristas

Sujeito

Percepção

Mundo

Conhecimento do
mundo
Fonte: A autora, 2016.

Merleau-Ponty, no entanto, não se preocupa de maneira primordial com a relação
sujeito-mundo enquanto relação cognitiva com as coisas; para ele, antes de sabermos o que as
coisas são no mundo, suas características e relações com outras coisas, devemos primeiro
viver no mundo, para depois saber sobre ele, pois necessitamos primeiramente saber o que é a
“coisa” percebida, para dar a ela um significado.

O milagre da percepção do outro reside primeiro no fato de que tudo o que
pode valer como ser a meus olhos só ocorre tendo acesso, diretamente ou
não, a meu campo, aparecendo no balanço de minha experiência, entrando
em meu mundo, o que quer dizer que tudo que é verdadeiro é meu, mas
também que tudo o que é meu é verdadeiro e reivindica como sua
testemunha não apenas eu mesmo no que tenho de limitado, mas também um
outro x, e no limite um espectador absoluto - se um outro, se um espectador
absoluto fossem concebíveis. Tudo está preparado em mim para acolher
esses testemunhos. (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 222).

Para o filósofo, o mundo percebido perpassa pela corporeidade e, se o corpo percebe
algo, esta percepção será o “próprio mundo”; a experiência que possuo no mundo é o que
possibilita o reconhecimento e percepção de um “outro-eu-mesmo”, podendo esta percepção
ser desvelada pelo sentir.
De acordo com Merleau-Ponty (2012), há uma universalidade do sentir e é sobre esta
que repousa nossa identificação, singularização de meu corpo e a percepção do outro. O
filósofo aponta que:

Percebo comportamentos imersos no mesmo mundo que eu, porque o mundo
que percebo arrasta ainda consigo minha corporeidade, porque minha
percepção é impacto do mundo sobre mim e influência de meus gestos sobre
ele, de modo que, entre as coisas visadas pelos gestos do adormecido e esses
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gestos mesmos, na medida em que ambos fazem parte de meu campo, há não
apenas a relação exterior de um objeto com um objeto, mas, como do mundo
comigo, impacto somo de mim com o mundo, conquista. (MERLEAUPONTY, 2012, p. 224).

Merleau-Ponty encontra na teoria resposta para se libertar do empirismo e do
intelectualismo (CARMO, 2011), mas não concorda em totalidade com os pensamentos
gestaltistas. Na Gestalt, os objetos são percebidos em totalidade e em conjunto, pois a
percepção não ocorre em partes ou fragmentos, cuja conexão seria realizada posteriormente;
ela ocorre de imediato, sendo percebido na sua totalidade, em estrutura, para que
posteriormente seja realizada a descoberta dos detalhes que serão agrupados através de
processo intelectual: a apreensão do objeto não ocorre através da reconstituição e associação
de sensações isoladas (CARMO, 2011).
Para os gestaltistas, as experiências que temos do mundo e das coisas no mundo
fornecem significados que derivam da nossa relação com o todo. Nesse sentido, a percepção
não é vislumbrada como dados sensoriais separados, mas de coisas e situações em totalidade,
na qual cada parte é afetada frente ao seu lugar todo. Este pensamento gestaltista é
compartilhado por Merleau-Ponty, mas discorda de que este achado perceptivo trata-se de
uma descoberta empírica. Para ele, este achado diz respeito a um ponto de vista filosófico
sobre a natureza da percepção humana (MATTHEWS, 2011).

A Gestalttheorie não vê que o atomismo psicológico é apenas um caso
particular de um prejuízo mais geral: o prejuízo do ser determinado ou do
mundo, e é por isso que ela esquece as suas descrições mais válidas quando
procura dar-se um arcabouço teórico. Ela só não tem imperfeições nas
regiões médias da reflexão. Quando quer refletir em suas próprias análises,
ela trata a consciência, a despeito de seus princípios, como uma reunião de
„formas‟. (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 621).

Figura 7 – Percepção para os gestaltistas
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Fonte: A autora, 2016.
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Para os intelectualistas, a experiência do sujeito apresenta papel importante na
percepção, podendo a visão de mundo e dos objetos apresentar sentido ou significado para o
sujeito, o qual é concebido fora do mundo da experiência, mas impõe significado a este
mundo (MATTHEWS, 2011).
Figura 8 – Percepção para os intelectualistas
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Fonte: A autora, 2016.

De acordo com Merleau-Ponty (2011), o sujeito que percebe deve estar situado em
algum ponto no mundo, do tempo e do espaço, pois o ato de perceber é sempre obtido a partir
de uma perspectiva, de um ponto de vista específico, pois a experiência que o sujeito carrega
ajuda a organizar a percepção presente. Portanto, a percepção não ocorre de modo passível, já
que há um contato direto entre o sujeito e o mundo, sendo este contato responsável pelo
envolvimento de modo ativo com as coisas à volta. Conclui-se, então, que o presente, o
passado e o futuro do sujeito são estabelecidos pela percepção, pela retenção e pela proteção
(CAPALBO, 2007).
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Figura 9 – Percepção para Merleau-Ponty
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Convido os leitores a se direcionarem à próxima página, onde descrevo a trajetória
metodológica utilizada na construção desta tese. Neste tópico você encontrará o referencial
metodológico adotado; a abordagem e tipo de estudo; a descrição do campo onde ocorreu a
pesquisa; quem são os participantes do estudo; os instrumentos utilizados na captura das
percepções; o modo como os dados foram coletados e registrados; a caracterização
sociodemográfica dos participantes; a forma com que os dados foram interpretados; e as
dimensões éticas e legais da pesquisa.
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5 DESCREVENDO A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA

5.1 REFERENCIAL METODOLÓGICO

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste estudo foi à fenomenológica,
pois ela permite mostrar, descrever e compreender os motivos vigentes nos fenômenos
vividos, permitindo-se saber a redução fenomenológica envolvida no objeto do estudo; buscase a compreensão “do” e não “sobre” o fenômeno estudado (CARVALHO, 1991). Ela
também permite que se obtenha a compreensão do fenômeno saúde sem limitar-se às causas e
sintomas da patologia; ela amplia a percepção sob uma perspectiva multifacetada, sob as
ordens econômica, política, social, psicológica e cultural (GOMES et al., 2008).
A metodologia fenomenológica foi desenvolvida sobre o referencial metodológico de
Maurice Merleau-Ponty, por evidenciarmos em seus estudos uma crítica ampla e rigorosa à
compreensão positivista da percepção por meio da revisão do conceito de sensação, sua
relação com o corpo e com o movimento.
Para Merleau-Ponty, a visão positivista da ciência considera a percepção como algo
distinto da sensação, apesar de relacioná-la por meio da causalidade estímulo-resposta. Por
esse ponto de vista, a percepção é o ato pelo qual a consciência apreende um dado objeto,
utilizando as sensações como instrumento (NÓBREGA, 2008).
Merleau-Ponty descreve em seu estudo da Fenomenologia da Percepção que o corpo
não é uma reunião de órgãos justapostos no espaço. “Meu corpo inteiro não é para mim uma
reunião de órgãos justapostos no espaço. Eu o tenho em uma posse indivisa e sei a posição de
cada um de meus membros por um esquema corporal em que eles estão todos envolvidos”
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 143-144).
A percepção do sujeito está, então, relacionada à atitude corpórea; significa dizer que
a compreensão de sensação modifica a noção de percepção proposta pelo pensamento
objetivo, que tem por base o empirismo e o intelectualismo, cuja descrição da percepção
ocorre através da causalidade linear estímulo-resposta (NÓBREGA, 2008).
Eis que o sujeito não deve ser dividido em razão e corpo. Ele precisa, segundo
Merleau-Ponty, ter um mundo ou ser um mundo: “Ele precisa manter em torno de si um
sistema de significações cujas correspondências, relações e participações não precisem ser
explicitadas para ser utilizadas” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 181-182).
É nessa corrente que, ao pesquisarmos como as pessoas que vivem com úlceras
venosas percebem sua existência frente às lesões ulcerativas a partir da fenomenologia da
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percepção, teremos a apreensão do sentido ou dos sentidos que se fazem pelo corpo, tratandose de uma expressão criadora, a partir dos diferentes olhares sobre o mundo (NÓBREGA,
2008).

5.2 ABORDAGEM E TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo fenomenologia descritiva.
De acordo com Minayo (2002), os estudos de abordagem qualitativa se preocupam
com a realidade que não pode ser quantificada, trabalhando com o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis.
Deste modo, optou-se pelo desenvolvimento de um estudo qualitativo com tradição
disciplinar no campo da filosofia, por esta apresentar seus domínios pautados na experiência
vivida. Logo, o estudo a ser desenvolvido será alicerçado na tradição das pesquisas
fenomenológicas por estas pesquisarem a experiência dos sujeitos investigados dentro do seu
mundo (POLIT; BECK, 2011).
Na fenomenologia, este tipo de abordagem contribui com a descoberta das
necessidades dos sujeitos, com vistas à elaboração de estratégias de promoção à saúde que
abordem questões fundamentais para as transformações e para o restabelecimento que
envolvam a saúde (GOMES et al., 2008).
De acordo com Polit e Beck (2011), as pesquisas fenomenológicas descritivas
buscam descrever as experiências vividas e os pesquisadores envolvidos no estudo buscam a
suspensão de visões preconcebidas e a intuição da essência do fenômeno, permanecendo
abertos a significados que lhe são atribuídos por quem já experenciou.

5.3 CAMPO DE PESQUISA FENOMENOLÓGICA

O estudo apresentou como campo de investigação o Ambulatório de Reparo de
Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), localizado em Niterói/RJ, por ser
considerado referência no atendimento de úlceras crônicas de difícil cicatrização e pelo
referido hospital ser a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói, que presta
atendimento para a Região Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro e atua junto ao
Ministério da Educação exercendo as funções de ensino, pesquisa e extensão.
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O referido ambulatório foi criado em 1993 pela Profª Drª Beatriz Guitton Renaud
Baptista de Oliveira, com o objetivo de realizar consultas de enfermagem pautadas nas etapas
de sistematização da assistência de enfermagem (histórico, diagnóstico, plano assistencial,
prescrição de cuidados, evolução e prognóstico). Os atendimentos no setor são realizados
diariamente, nos períodos matutino e vespertino por uma equipe multiprofissional formada
por professores, mestrandos, residentes, graduandos, bolsistas de iniciação científica e
monitores da disciplina de Fundamentos de Enfermagem I do Curso de Graduação em
Enfermagem, da Universidade Federal Fluminense, profissionais de enfermagem do HUAP e
médicos especialistas dos serviços de Cirurgia Vascular e de Dermatologia do HUAP.
O fluxo de atendimento consiste em encaminhamentos internos realizados pelas
equipes de cirurgia geral, cirurgia plástica, angiologia e dermatologia, bem como através de
encaminhamentos

externos

realizados por intermédio

de guias de

referência

e

contrarreferência do SUS. Os pacientes são oriundos de unidades básicas de saúde,
policlínicas e dos programas Saúde da Família e Médico de Família.
A média de atendimentos mensal é de 66 pacientes com as mais diversas lesões; as
reavaliações dos quadros clínicos são realizadas mediante consultas agendadas previamente,
com acompanhamento semanal nos casos que requerem acompanhamento clínico mais
apurado, ficando os demais casos sob atendimento a cada 15 dias.
A estrutura física do ambulatório, que se localiza no térreo do HUAP, e possuía seis
leitos divididos em box feminino e masculino, encontra-se atualmente em reforma; de tal
modo, atualmente, os atendimentos são realizados no 6º andar da emergência e os boxes de
atendimento reduzidos ao quantitativo de quatro: dois femininos e dois masculinos.

5.4 PARTICIPANTES DO ESTUDO A SEREM PERCEBIDOS E AMOSTRA
Participaram do estudo 36 pessoas que vivem com úlceras venosas crônicas em
atendimento no Ambulatório de Reparo de Feridas, cenário deste estudo. A amostra ocorreu
por exaustão em decorrência do fluxo de atendimento, isto é, foram abordados todos os
sujeitos elegíveis que se enquadraram nos seguintes critérios de inclusão: pacientes adultos e
idosos com úlceras venosas em um ou ambos os membros inferiores, além de possuírem
condições cognitivas preservadas1 para responder a entrevista. Como critérios de exclusão,
adotaram-se: pacientes adultos e idosos com úlceras arteriais e/ou pé diabético.
1

Condições cognitivas preservadas percebidas durante a aproximação do entrevistador junto ao
entrevistado e confirmada no prontuário do mesmo.
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Os critérios de inclusão na categoria adultos e idosos seguiu o que é preconizado pela
OMS, que define como adultos o público a partir de 20 anos de idade e como idosos àqueles a
partir de 65 anos em países desenvolvidos e a partir de 60 anos de idade em países
subdesenvolvidos. Assim, convencionou-se para a inclusão dos participantes: adultos de 20 a
59 anos de idade e idosos a partir dos 60 anos.

5.5 INSTRUMENTOS DE COLETA A AUXILIAR NA CAPTURA DAS PERCEPÇÕES

Para coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos:


Protocolo I B – Adaptado - Avaliação de clientes com úlceras venosas (Anexo
12.6): registrado no Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) – UFF:
protocolo é utilizado no projeto Cicatrizar da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (PROPP) – UFF e CNPq, sob a coordenação da Profª Drª Beatriz
Guitton. A parte deste protocolo utilizada nesta tese diz respeito a coleta de dados
sociais pertencentes ao critério de identificação do paciente e dados referentes ao
tempo de tratamento;



Roteiro da entrevista fenomenológica (Apêndice 11.1): roteiro onde consta a
pergunta que embasou o estudo, formulada a partir da questão norteadora e que
foi realizada aos participantes do estudo em uma entrevista fenomenológica;



Registro das expressões relacionadas à narratividade do corpo (Apêndice 11.3):
elaborado pela autora da pesquisa, trata-se de uma folha entregue aos
participantes da pesquisa para que os mesmos expressem seus sentimentos sobre
como é viver com as lesões das úlceras venosas, por meio de expressões artísticas
de livre escolha dos participantes (desenho, música, poesia entre outros).

5.6 PERCEBENDO O OUTRO: COLETA DE DADOS
A coleta de dados se deu por meio do Protocolo I B – Adaptado - Avaliação de
clientes com úlceras venosas; da entrevista fenomenológica mediada pela questão norteadora
que embasa este estudo; e por observação não estruturada.
Para Raniere e Barreira (2010), a entrevista fenomenológica envolve as experiências
vividas de pessoas, permitindo a narração das mesmas; sendo esta iniciada a partir da questão
norteadora que guiará o processo de coleta dos dados, devendo estar estritamente implicada
com o objetivo da pesquisa (DALE, 1996).
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As entrevistas fenomenológicas baseiam-se em roteiros ou questionários, compostos
de perguntas ou tópicos, que podem ser não estruturados, estruturados ou semiestruturados,
estando sua configuração concernente ao número de questões e à relação entre elas, incluindo
uma ordem lógica elucidativa de solicitações gerais a específicas durante a entrevista e/ou de
complexidade das questões, o que permite a aclaração e aprofundamento das questões
estudadas (RANIERE; BARREIRA, 2010).
Stelter (2000) expõe que outra possibilidade de se utilizar este tipo de entrevista é
através de uma situação escolhida no momento da entrevista. Nesse caso, o entrevistador
solicita que a pessoa traga situações compatíveis com o propósito da entrevista e ambos
combinam em partir da determinada experiência escolhida como temática situada a ser
explorada.
A observação não estruturada foi adotada durante a coleta de dados por ela permitir
que o pesquisador enxergue o mundo como os participantes o veem, o que subsidia a
compreensão rica do fenômeno estudado através da captura de sutilezas por intermédio da
variação cultural apresentada por eles (POLIT; BECK, 2011).
Adotou-se para o tipo de observação a modalidade participante, pois nela o
observador esforça-se para registrar informações referentes a contextos e experiências
relevantes para os sujeitos, compreendendo coisas veladas ou que não seriam percebidas em
uma observação passiva (POLIT; BECK, 2011).

5.7 PERÍODO DA COLETA DE DADOS

Os dados foram coletados de junho a dezembro de 2016.

5.8 REGISTRO DAS PERCEPÇÕES
Para o registro dos dados coletados através da entrevista fenomenológica, foi
utilizado um aparelho de gravação de voz do tipo MP3 player; e para o registro dos dados
produzidos pela observação não estruturada do tipo participante foi utilizada as notas de
campo, por meio das quais o pesquisador realiza um registro diário dos eventos e conversas.
Esta modalidade de registro é mais ampla e interpretativa, pois permite que o pesquisador
represente, através das anotações, seus esforços para registrar as informações, sintetize e
compreenda os dados, bem como facilita a categorização das informações registradas
(POLIT; BECK, 2011).
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Para o registro das expressões relacionadas à narratividade do corpo, foi entregue
uma folha de papel A4 aos participantes da pesquisa para que eles expressassem seus
sentimentos sobre como é viver com as lesões das úlceras venosas, por meio de expressões
artísticas de livre escolha, como desenho, música, poesia entre outros. Também foram
fornecidos os seguintes materiais: caixa de lápis de cor contendo 36 unidades; canetas
hidrocores com 12 unidades; giz de cera com 15 unidades; e canetas esferográficas nas cores
azul e preta.

5.9 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS PARTICIPANTES

Nesta pesquisa foram estudadas as seguintes variáveis de caracterização
sociodemográfica: sexo, idade, cor da pele, escolaridade, renda familiar, ocupação e estado
civil.

5.10 DESCREVENDO OS PASSOS DA INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Os dados referentes às variáveis de caracterização sociodemográfica foram
interpretados por meio de análise estatística descritiva e apresentados sob a forma de tabela. Os
dados categóricos observados foram expressos pela frequência (n) e percentual (%), e os
numéricos pela média e desvio padrão.

Segundo Figueiredo (2009), a análise descritiva se caracteriza pela descrição de
determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis,
envolvendo o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, como o questionário e a
observação sistemática, assumindo, em geral, a forma de levantamento.
Os dados da entrevista fenomenológica foram interpretados com base na proposta
metodológica de Giorgi (1985), que se divide em quatro passos (ANDRADE; HOLANDA,
2010).
O primeiro passo corresponde à leitura de toda a descrição dos depoimentos, relatos
ou entrevistas sobre experiências vividas em relação a um determinado fenômeno a fim de
alcançar o sentido geral do todo, sendo necessário compreender a linguagem de quem
descreve sem qualquer tentativa de identificar as unidades significativas (ANDRADE;
HOLANDA, 2010).
O segundo passo tem como base a obtenção do senso geral, que ocorre mediante a
discriminação de unidades significativas com base em uma perspectiva psicológica e focada
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no fenômeno que é pesquisado. Deste modo, após ter sido apreendido o sentido do todo, o
pesquisador faz a releitura do texto quantas vezes forem necessárias, com o objetivo de
discriminar as unidades significativas na perspectiva psicológica, focalizando o fenômeno que
está sendo pesquisado (ANDRADE; HOLANDA, 2010).
No terceiro passo, as unidades significativas foram delineadas e o pesquisador, então,
passa por todas elas e expressa o sentido vivencial-fenomenológico nelas contido, ocorrendo a
transformação da linguagem cotidiana do sujeito em linguagem vivencial fenomenológica
apropriada, com ênfase no fenômeno em estudo (ANDRADE; HOLANDA, 2010).
O quarto e último passo do método fenomenológico busca a síntese das unidades
significativas transformadas em uma declaração consistente da estrutura do aprendizado.
Nesta etapa, o pesquisador propõe que se sintetizem todas as unidades significativas
transformadas em uma declaração consistente da significação psicológica dos fenômenos
observados em relação à experiência do sujeito; tal síntese de estrutura é denominada de
experiência (ANDRADE; HOLANDA, 2010).
Figura 10 – Passos da proposta metodológica de Amadeo Giorgi (1985)

PROPOSTA METODOLÓGICA DE AMEDEO GIORGI (1985)

1º Passo) Leitura das entrevistas para se ter a ideia do todo.
2º Passo) Discriminar unidades significativas a partir da
descrição dos participantes do fenômeno estudado.

3º Passo) Transformar as expressões cotidianas do
sujeito em linguagem vivencial fenomenológica, com
ênfase no fenômeno que está sendo investigado.
4º Passo) Síntese das unidades significativas
transformadas em uma declaração consistente
da estrutura do aprendizado.

Fonte: A autora, 2016.
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Após tratamento, os dados receberam análise de discurso à luz do referencial de
Merleau-Ponty. Deste modo, para compreender o percurso de tratamento das informações e
análise do discurso, elaborei o fluxograma a seguir.
Esquema 2 – Fluxograma do percurso para o tratamento das informações pautado na proposta
metodológica de Amedeo Giorgi e análise à luz de Merleau-Ponty

Ouvir os áudios das entrevistas.
Discriminação

das

Transcrição das entrevistas.

unidades

significativas, ou seja, trechos das
entrevistas

que

respondam

a

Leitura e releitura das entrevistas
para ter a ideia do todo.

pergunta de pesquisa: Como é
para o (a) senhor (a) viver com
a(s)

lesão/lesões

da

úlcera

Transformação

das

expressões

cotidianas em linguagem vivencial
fenomenológica.

venosa?
Tematização e categorização das
unidades

significativas

Síntese das unidades significativas.

convergentes.

Análise das unidades à luz do referencial de
Merleau-Ponty.
Fonte: A autora, 2017.

Como descrito anteriormente, o registro das expressões relacionadas à
narratividade do corpo foi realizado por intermédio do uso de cores, sendo a adoção desta
conduta pautada no que aponta Merleau-Ponty (2015a) de que cada cor que vemos na
natureza provoca uma repercussão. O filósofo aponta ainda que o uso de cores quentes e do
preto busca a representação do objeto e seu reencontro por trás da atmosfera (MERLEAUPONTY, 2015a).
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Figura 11 – Palheta de cores frias, quentes e neutras

Fonte: SAIBADESIGN, 2012.

Para Stamato, Staffa e Von Zeidler (2013), as corres possuem papel importante e
podem definir um contexto com vários significados, inclusive o como a pessoa está se sentido
ao expressar-se por intermédio delas. Deste modo, foi preciso compreender o significado
inerente às cores, pois estas apresentam tanta expressividade que se tornam transmissores de
ideias, ultrapassando as fronteiras espaciais e temporais (FREITAS, 2007).
De acordo com Freitas (2007), existem três fatores responsáveis por influenciar e
determinar a escolha das cores, sendo eles: psicológicos, sociológicos e fisiológicos. A eleição
da cor ou cores, no entanto, pode ser determinada não por preferência, mas pela função que
esta dará a imagem.
O quadro 12 apresenta uma palheta de cores e os significados inerentes a elas.
Quadro 12 – Cores e seus significados
(continua)
Cor

Significado

Branco

Ordem, simplicidade, limpeza, bem, pensamento, juventude, otimismo,
piedade, paz, pureza, inocência, dignidade, afirmação, modéstia, deleite,
despertar, infância, alma, harmonia, estabilidade.

Preto

Mal, miséria, pessimismo, sordidez, tristeza, desgraça, dor, temor, intriga.

Cinza

Tédio, tristeza, decadência, velhice, desânimo, seriedade, sabedoria, passado,
finura, pena, aborrecimento, carência vital.

103

Quadro 12 – Cores e seus significados
(conclusão)
Cor

Significado

Amarelo

Iluminação, conforto, alerta, gozo, ciúme, orgulho, esperança, idealismo,
egoísmo, inveja, ódio, adolescência, espontaneidade, variabilidade, euforia,
originalidade, expectativa.

Laranja

Força, luminosidade, dureza, euforia, energia, alegria, advertência, tentação,
prazer, senso de humor.

Vermelho

Dinamismo, força, baixeza, energia, revolta, movimento, barbarismo,
coragem, furor, esplendor, intensidade, paixão, vulgaridade, poderio, vigor,
glória, calor, violência, dureza, excitação, ira, interdição, emoção, ação,
agressividade, alegria, comunicativa, extroversão.

Verde

Adolescência, bem-estar, paz, saúde, ideal, abundância, tranquilidade
segurança, natureza, equilíbrio, esperança, serenidade, juventude, suavidade,
crença, firmeza, coragem, desejo, descanso, liberalidade, tolerância, ciúme.

Azul

Sonho, tranquilidade, harmonia, fidelidade, infinito, viagem, verdade, sentido,
afeto, intelectualidade, paz, advertência, precaução, serenidade, infinito,
medição, confiança, amizade, amor, fidelidade, sentimento profundo.

Rosa

Sonho.

Púrpura

Engano, calma, dignidade, autocontrole, estima, valor.

Violeta

Engano, miséria, calma, dignidade, autocontrole, violência, furto, agressão.

Roxo

Fantasia, mistério, profundidade, eletricidade, dignidade, justiça, egoísmo,
grandeza, misticismo, espiritualidade, delicadeza, calma.

Marrom

Pesar, melancolia, resistência, vigor.

Fonte: ADAPTADO DE STAMATO, STAFFA e VON ZEIDLER (2013, p. 07); FREITAS (2007, p.
6-8); SANTOS (2000, p. 11-13).

Segundo Santos (2000), as cores constituem estímulos psicológicos para a
sensibilidade humana, influindo no indivíduo as seguintes respostas: gostar ou não de algo;
negar ou afirmar; abster ou agir, pois muitas das preferências relacionadas a cores se pautam
em associações ou experiências de vida tidas no passado, levando à preferência de uma
determinada cor.
Deste modo, além de identificar os significados cromáticos presentes em cada cor, a
interpretação dos dados oriundos dos registros da narratividade do corpo pautou-se nos relatos
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dos seus responsáveis, que informaram ao término do registro o que a imagem ou descrição
realizada lhe representava e na observação não estruturada realizada pelo pesquisador durante
o momento da coleta de dados; a interpretação do material é de extrema importância para que
ocorra a transformação das expressões cotidianas em linguagem vivencial fenomenológica,
tematização e categorização das unidades significativas convergentes, e análise à luz do
referencial de Merleau-Ponty.
O caminhar para o percurso de tratamento das informações relacionadas aos registros
das expressões relacionadas à narratividade do corpo e à sua análise encontra-se representado
no fluxograma a seguir.
Esquema 3 – Fluxograma do percurso para o tratamento das informações relacionadas aos
registros das expressões relacionadas à narratividade do corpo e análise à luz
de Merleau-Ponty.
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cotidianas em linguagem vivencial

convergentes.

fenomenológica.

Análise à luz do referencial de Merleau-Ponty.
Fonte: A autora, 2017.

expressões
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A realização do registro das percepções por intermédio da utilização de dois
instrumentos (aparelho de gravação de voz e folha para documentação da narratividade do
corpo) objetivou a realização de registros mais profundos, como descritos anteriormente. O
que se consegui captar, no entanto, foi muito além de relatos e expressões “lúdicas”. Ouso
dizer que a cada declaração houve um grito de liberdade captado pelo aparelho de gravação de
voz, assim como a cada registro relacionado à narratividade do corpo, os participantes deram
forma aos seus relatos por intermédio de desenhos e escritas que complementaram e
reafirmaram os achados perceptivos apreendidos em áudio durante o estudo.
Deste processo emergiram três categorias pautadas nas unidades significativas, as
quais estão descritas no quadro 13.
Quadro 13 – Categorias descritas após o desvelar perceptivo

Nº

CATEGORIAS

1

Vivendo com a doença: sinais e sintomas como marcas de uma vida

2

O ser além da lesão e a afetividade

3

A volta ao passado e o atual isolamento social

Fonte: A autora, 2017.

5.11 DESCREVENDO AS DIMENSÕES ÉTICAS E LEGAIS DA PESQUISA

Por se tratar de um estudo que envolve seres humanos, foi aplicado um termo de
consentimento livre e esclarecido, elaborado segundo a Resolução nº 466, de 12 de dezembro
de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, que, através das suas
competências legais, estabelece as diretrizes e as normas que regulamentam pesquisas desse
gênero. Nesse sentido, o protocolo de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa
do HUAP, instituição promotora, a qual estão vinculadas a Escola de Enfermagem e o
programa de Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde. Desse processo foi gerado um
parecer de aprovação com o número 1.581.358 e CAAE: 51981915.6.0000.5243 (Anexos
12.11; 12.12). Por meio deste termo, os participantes foram esclarecidos sobre o conteúdo da
pesquisa de modo a sanar quaisquer dúvidas com relação ao estudo.
Este estudo não se prevê riscos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social,
cultural ou espiritual aos participantes em qualquer fase da pesquisa. No entanto, o
participante poderia sentir cansaço e desconforto pelo tempo que envolve a conversa e
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poderiam ocorrer riscos de dimensão emocional, pois o entrevistado poderia recordar algum
evento adverso relacionado à sua existência frente às lesões ulcerativas, podendo causar,
assim, leve desconforto. Caso isso ocorresse, a pesquisadora poderia intervir, interrompendo a
entrevista e oferecendo-lhe acolhimento, escuta sensível e apoio emocional. Caso houvesse
necessidade, o participante poderia contar com o apoio da psicóloga do serviço, que estaria à
disposição para atendê-lo, como previamente acordado. A pesquisa foi desenvolvida com
recursos do próprio pesquisador e trará como benefício aos sujeitos estudados auxílio no
enfrentamento da patologia, adoção de comportamento de adesão terapêutica e consequente
melhora da qualidade de vida pautada na percepção existencial apresentada pelos sujeitos
estudados.
Em relação aos possíveis benefícios para a instituição que sediou o estudo estão a
testagem de um programa que pode ser inserido em suas práticas, atendimento gratuito sem
ônus para a instituição; redução dos sintomas e complicações de retardamento da cicatrização
da ferida vislumbradas por comportamentos de adoção terapêutica; e melhora da qualidade de
vida pautada na percepção existencial apresentada pelos participantes estudados. Como
benefício indireto, uma possível redução nos custos do tratamento.
A partir deste momento, convido os leitores a desvelarem os participantes do estudo
por intermédio da leitura das páginas subsequentes, que apresentam os seguintes tópicos:
Resultados e discussão da caracterização sociodemográfica e clínica dos participantes; “Reacordando” as percepções, no qual abordo como as percepções dos participantes foram
coletadas; e Adentrando o mundo vivido: descrevendo as percepções desveladas, em que
apresento as percepções que emergiram durante o desvelar existencial das pessoas que
participaram da pesquisa.
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6 DESVELANDO OS PARTICIPANTES

6.1 RESULTADO E DISCUSSÃO DA CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E
CLÍNICA DOS PARTICIPANTES

A presente tese contou com 36 participantes que, ao receberem o convite para
integrar a pesquisa, as explicações sobre ela, seus objetivos e de como a suas participações
seriam efetivadas, aceitaram prontamente e demonstraram surpresa e admiração pelo trabalho
a ser desenvolvido, por esta ser diferente das pesquisas das quais eles já haviam sido
convidados ou participado. A surpresa e admiração vieram à tona quando os participantes
compreendiam que a pesquisa objetivava ouvir seus relatos e captar suas percepções sem
julgamentos e a partir deste momento houve um encontro em dimensão ontológica, uma vez
que os encontros para a coleta dos dados ocorreram face a face, pautados na empatia,
intersubjetividade e com os pressupostos deixados de lado, com vistas à compreensão do
fenômeno estudado.
Os participantes tiveram suas percepções captadas de modo individualizado,
prezando pela privacidade; em um único momento; e no próprio ambulatório, no espaço em
que estes recebem o atendimento, por ser um local familiar aos participantes e por eles se
sentirem à vontade nele.
Inicialmente, realizou-se a coleta de dados sociodemográficos e clínicos dos
participantes do estudo, com o intuito de analisar as referidas variáveis e traçar o perfil destes
que se permitiram ser percebidos através desta pesquisa.
Tabela 1 – Análise das variáveis sociodemográficas e clínicas dos participantes. Niterói/RJ,
2016
(continua)
Participantes
Características

Sexo
Idade (anos) *

Categorias

(n = 36)

feminino

n
20

%
55,6

masculino

16

44,4
65,3 ± 9,9
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Tabela 1 – Análise das variáveis sociodemográficas e clínicas dos participantes. Niterói/RJ,
2016
(continuação)
Participantes
Características

Grupo étnico

Escolaridade

Estado Civil

Cidade

Fonte de renda

Renda familiar

Tempo de tratamento

Categorias

(n = 36)

branco

n
11

%
30,6

negro

23

5,6

pardo

2

63,8

analfabeto

3

8,3

1° grau

24

66,7

2° grau

8

22,2

3° grau

1

2,8

solteiro

10

27,8

casado

12

33,3

divorciado

4

11,1

viúvo

10

27,8

Niterói

16

44,4

São Gonçalo

13

36,1

Itaboraí

5

13,9

Magé

2

5,6

aposentado

25

69,4

pensionista

4

11,1

empregado

4

11,1

sem renda

3

8,3

1 a 2 SM

33

91,7

> 4 SM

3

8,3

6m a 1 ano

4

11,1

1 a 5 anos

8

22,2

> 5 anos

24

66,7
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Tabela 1 – Análise das variáveis sociodemográficas e clínicas dos participantes. Niterói/RJ,
2016
(conclusão)
Participantes
Características

N° de recidivas

Categorias

(n = 36)

nunca

n
12

%
33,3

1 a 4x

22

61,1

5x ou +

2

5,6

Nota: * expressa pela média ± desvio padrão (DP) / adultos de 41 a 58 anos e idosos de 60 a 84 anos;
SM = salário mínimo (R$880,00).
Fonte: A autora, 2016.

Dos participantes que tiveram suas percepções captadas, no que se refere à
caracterização das variáveis sociodemográficas, 55,6% são do sexo feminino e 44,4% do
sexo masculino. Esta análise demonstra que o grupo de participantes da pesquisa foi
composto majoritariamente pelo sexo feminino, corroborando com estudos que evidenciam a
predominância de mulheres acometidas por úlceras venosas crônicas (JOAQUIM et. al.,
2016). Diversos estudos relacionam a predisposição de mulheres à insuficiência venosa e,
consequentemente, à formação de lesões das úlceras venosas, a distúrbios de hormônios
femininos e à gravidez (FRADIQUE et al., 2011; MACEDO et al., 2013).
Outro ponto a ser refletido sobre a predominância de mulheres na pesquisa está
relacionado à busca por atendimento nos serviços de saúde. É notório que a população
feminina é mais preocupada com o cuidado de sua saúde e ao surgimento de qualquer
sintoma, por mínimo que este seja; de tal modo, se esta mulher considerar o sintoma
preocupante, a procura pelo atendimento médico ocorrerá. Ainda, este predomínio também
pode ter relação com a condição matriarcal estabelecida pela sociedade antiga, e que ainda se
encontra enraizada na nossa sociedade atual, de que a mulher deve estar bem disposta para
desempenhar tarefas domésticas como lavar, passar e cozinhar, bem como cuidar dos filhos e
do marido. Embora esta visão matriarcal tenha sofrido alterações ao longo dos anos, ainda se
nota a valorização de políticas públicas de saúde para mulheres e crianças, o que também
tende a gerar influências neste elevado índice sociodemográfico (JOAQUIM, 2014).
Alves et al. (2011) apontam que as mulheres cuidam mais da sua saúde por serem
mais cuidadosas e atentas a sinais e sintomas que as levam à realização de exames de rotina,

110

por terem paciência em enfrentar as filas dos sistemas de saúde, por apresentarem um
atendimento mais rápido, por ser vista como o sexo frágil, por ter maior disponibilidade de
tempo e devido à cultura de estímulo à mulher, desde pequena, a procurar os serviços de
saúde para cuidar-se.
Em contrapartida, os homens procuram menos os setores de saúde cujas motivações
são as questões culturais, pois há desvalorização do autocuidado; a necessidade de se ausentar
do serviço, o que acarretará, em muitos casos, em desconto do dia não trabalhado e,
consequentemente, repercutirá sobre a renda familiar; e em razão da precariedade de políticas
e ações de saúde destinadas à população masculina (JOAQUIM, 2014). Outra questão que
também merece atenção diz respeito ao horário de funcionamento das unidades ambulatoriais
de saúde; embora se evidenciem estratégias de ampliação do horário de atendimento com
vistas ao atendimento do público masculino, possibilitando que este homem possa sair do
serviço e chegar até a unidade de saúde, em muitos locais, em decorrência da violência, o
horário não é estendido, perpetuando-se, assim, a baixa demanda desta população nos serviços
de saúde.
A média de idade foi de 65,3 anos, indicando que a maior população dos
participantes é composta por idosos. A incidência da insuficiência venosa crônica apresenta
elevados índices a partir da terceira década de vida, acometendo indivíduos em plena
maturidade e inseridos no mercado de trabalho (ABREU; OLIVEIRA, 2015).
O avançar da idade também se evidencia como suscetibilidade às lesões por conta
das alterações do sistema fisiológico, como, por exemplo, a redução da espessura da epiderme
e a redução da elasticidade dérmica (OLIVEIRA et al., 2012). Esta afirmação é observada em
nosso estudo, visto que 77,8% dos participantes são idosos (60 a 84 anos) e 22,2% são adultos
(41 a 58 anos). Tal fato gera preocupação, pois as lesões ulcerativas apresentam difícil
cicatrização, levando os seus portadores a se afastar da vida laborativa ou mesmo se aposentar
precocemente, o que tende a provocar desequilíbrio na proporção da população
economicamente ativa e, por conseguinte, prejuízos ao mercado de trabalho e ao indivíduo,
que perde a sua identidade social.
No que se refere ao grupo étnico, 30,6% se declararam brancos, 63,8% se
declararam negros e 5,6% se declararam pardos, o que indica um predomínio de negros
acometidos pela patologia estudada em tratamento ambulatorial, tal como previsto em estudos
nacionais e internacionais (CAMACHO et al., 2014; SOUZA et al., 2013; THOMAS, 2013).
A ocorrência de insuficiência venosa crônica e ulcerações estão relacionadas à
presença do fator etiológico insuficiência venosa, sendo esta desencadeada pela hipertensão
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venosa, que acomete predominantemente a etnia negra, tal como verificado por este estudo.
Deste modo, a hipertensão venosa pode acometer a população que apresentar um ou mais
fatores de risco, quais sejam: incompetência valvular, que impede o fluxo retrógrado; falência
do músculo da panturrilha, resultando em esvaziamento venoso incompleto; trombose venosa
profunda; múltiplas gravidezes; edema; obesidade; ascite; anomalia congênita; traumatismos
graves nos membros inferiores ou tumores; insuficiência cardíaca congestiva; e estilo de vida
ou laboral sedentário (MEDEIROS et al., 2014).
Quanto à escolaridade, observou-se que 8,3% são analfabetos, 66,7% possuem o 1º
grau, 22,2% possuem o 2º grau e 2,8% possuem o 3º grau. A análise desta variável evidencia
a baixa escolaridade da maioria dos pesquisados, corroborando com os achados de outros
estudos realizados em contexto ambulatorial (ANGÉLICO et al., 2012; CAMACHO et al.,
2014; JOAQUIM et al., 2016; MALAQUIAS et al., 2012; NÓBREGA et al., 2011;
OLIVEIRA et al., 2012).
O grau de instrução do sujeito atendido é extremamente relevante, pois a baixa
escolaridade pode interferir diretamente na compreensão da patologia, assimilação do
processo de cuidado, aplicabilidade das intervenções relacionadas ao tratamento das lesões,
mudança de conduta, atitude no âmbito domiciliar (AZOUBEL et al., 2010; SOUZA et al.,
2013). Pode, ainda, repercutir no modo como o sujeito apreende as orientações em saúde,
aceita a condição patológica e se percebe perante ao mundo.
Em relação ao estado civil, 27,8% são solteiros, 33,3% são casados, 11,1% são
divorciados e 27,8% são viúvos. Esses dados apontam para a preponderância de pessoas sem
companheiros (66,7%).
Sobre isso, Costa et al. (2011) apontam que a maioria das pessoas com úlceras
venosas não recebe apoio familiar durante o tratamento e sofrem com a discriminação da
família. Este fato é extremamente relevante tendo em vista que a pessoa acometida pela lesão
ulcerativa já se encontra fragilizada pela alteração corporal, o que refletirá sobre a forma de
acolher/perceber o mundo vivido. E, sendo a família e os amigos assumidos, em muitos casos,
como os apoiadores no enfrentamento do quadro patológico, ao evidenciamos a
predominância de pessoas sem companheiros, devemos, enquanto profissionais de saúde, nos
atentar para possíveis quadros de isolamento e depressão em decorrência das alterações
ocasionadas pela lesão, como mudança no estilo de vida por causa das dores e dificuldade de
locomoção. Esse contexto reafirma a importância de o profissional compreender o modo
como as pessoas que vivem com úlcera venosa crônica percebem sua existência.
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Quanto à cidade de moradia, notou-se que 44,4% dos participantes residem em
Niterói, 36,1% em São Gonçalo, 13,9% em Itaboraí e 5,6% em Magé. A presença de pessoas
do município de Magé evidencia a migração de pacientes de regiões de fora do perímetro de
atendimento do HUAP, isto é, da Região Metropolitana II, em busca de atendimento
especializado. Esse comportamento tende a gerar custos extras ao hospital, dado que a verba
destinada pelo SUS apresenta relação direta e proporcional à área de abrangência da unidade
hospitalar, não estando incluídos, no repasse de verbas, os municípios circunscritos.
O fato de que 55,6% dos participantes do estudo possuem como “espaço vivido”
outros municípios que não a cidade sede do hospital e ainda assim buscam atendimento no
Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP se deve aos seguintes fatores: o setor ser
considerado referência no tratamento de lesões crônicas em Niterói/RJ, o atendimento ser
realizado por uma equipe multidisciplinar e pelo fato do município de origem destes pacientes
não possuir ambulatório de referência para o tratamento deste tipo de lesão (OLIVEIRA et al.,
2012).
Quanto à fonte de renda, observou-se que 69,4% dos participantes são aposentados,
11,1% são pensionistas, 11,1% são empregados e 8,3% não apresentam renda própria,
necessitando de suporte financeiro da família. O elevado índice de pessoas aposentadas
acometidas pelas lesões da úlcera venosa pode ser esclarecido, ao menos em parte, pela
interferência na locomoção e pelas diversas limitações que as lesões provocam, o que tende a
fazer com que os sujeitos reorganizem as atividades do seu cotidiano (DIAS et al., 2014).
Muitas pessoas acometidas pelas úlceras venosas crônicas sofrem com a presença da
lesão a ponto de sofrerem com afastamentos do trabalho, desemprego (THOMAS, 2013) e
aposentadorias precoces (BUDÓ et al., 2013), o que afetará, como resultado, o rendimento
familiar e a sua identidade social.
Ao serem abordados sobre a renda familiar, 91,7% dos participantes declararam
viver com renda de um a dois salários mínimos e 8,3% com renda familiar acima de quatro
salários mínimos. O baixo poder aquisitivo da população atendida nos serviços ambulatoriais
públicos também foi encontrado nos estudos desenvolvidos por Angélico et al. (2012),
Camacho et al. (2014), Malaquias et al. (2012) e Oliveira et al. (2012). Essa realidade se torna
preocupante, pois pode refletir diretamente no cuidado e nas atividades de lazer e provocar
comprometimento das condutas assistenciais e um maior isolamento das pessoas, que ao se
depararem com a condição clínica patológica acabam por adotar comportamentos de reclusão.
Quanto à caracterização dos sujeitos por meio das variáveis clínicas, observamos
que, no que tange ao tempo de tratamento, 11,1% dos participantes possuem de seis meses a
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um ano de tratamento, 22,2% de um a cinco anos e 66,7% mais de cinco anos, comprovando
que o tratamento das lesões é difícil e prolongado (BELCZAK et al., 2011), e que o processo
cicatricial pode estar sendo comprometido por fatores como a idade, má circulação e estado
nutricional precário (OLIVEIRA; SOARES; PIRES, 2015).
Ao avaliarmos o número de recidivas da lesão, constatou-se que em 33,3% dos
participantes a lesão nunca fechou, em 61,1% o número de recidivas variou entre uma e
quatro vezes e em 5,6% as recidivas ocorreram cinco vezes ou mais. As elevadas taxas de
recidivas dos participantes deste estudo corroboram com os achados de Joaquim (2016) e são
decorrentes de diferentes fatores, tais como a falta de acompanhamento por angiologistas póscicatrização, não realização de cirurgias e ausência de colaboração dos pacientes quanto a
medidas preventivas (REIS et al., 2013).
Frente ao exposto e evidenciando que as características sociodemográficas e clínicas
descritas apresentam relação direta com a conduta a ser adotada junto ao paciente com úlcera
venosa crônica, objetivando-se obter uma evolução satisfatória frente ao processo de
cicatrização, consideramos ser essencial dar voz às pessoas que vivem com a referida lesão.
Isto porque a partir dela se pode compreender as percepções e entender a realidade vivencial e
única de cada sujeito a fim de fornecer um atendimento fidedigno às reais necessidades
experienciadas e trazidas à tona pelos relatos. Também pode desvelar a existência de úlceras
metafísicas que tendem a promover comprometimentos e impactos nas diversas esferas
vivenciais do ser, já que as evidências científicas demonstram que os protocolos assistenciais
dessa patologia são destinados apenas ao processo cicatricial.
Tais protocolos, em geral, buscam a identificação de dados sociodemográficos e
relativos à anamnese, fatores de risco, verificação de dor, sinais vitais, pulso, sinais de
infecção, localização da lesão, edema, características da úlcera, cuidados com a pele
perilesional e lesional, medicamentos relacionados ao tratamento da lesão, tratamento da dor
(COSTA et al., 2015; DANTAS et al., 2013), tratamento de infecção, tratamento cirúrgico da
insuficiência venosa crônica, prevenção de recidiva, encaminhamento dos pacientes para
avaliação de angiologista, dermatologista e outro profissional da equipe multidisciplinar,
capacitação dos profissionais que prestam o atendimento a este público para a realização de
exame clínico, avaliação da úlcera, medição do índice braço-tornozelo e terapia compressiva,
e referência e contrarreferência, prezando pela excelência da conduta clínica (DANTAS et al.,
2013).
Destarte, evidencia-se que os protocolos assistenciais priorizam apenas a recuperação
do corpo físico através de atividades destinadas à cicatrização, demonstrando a existência do
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modelo cartesiano no protocolo de tratamento junto a este público, conforme demonstrado no
esquema 4.
Esquema 4 – Esquema de desenvolvimento / tratamento das úlceras venosas crônicas

Fatores de risco ou determinantes genéticos de predisposição
à doença crônica não transmissível.

Úlcera venosa
(lesão física).

Pessoa sem úlcera
venosa crônica

Vulnerabilidade.

Hipertensão
venosa.

Insuficiência
venosa.

Pessoa com úlcera
venosa crônica
Sinais e sintomas
clínicos.

Protocolo assistencial

Cicatrização
da lesão física.

Legenda:
Mundo
Fonte: A autora, 2017.

Assim, por intermédio de dados científicos, constatamos que os protocolos
assistenciais são voltados a condutas essencialmente curativas, que não prezam pelas

115

percepções existenciais que o paciente apresenta ao viver com a doença, esquecendo-se que
este indivíduo é um “ser-no-mundo” e que sua condição clínica é evidenciada pelo “mundo”.
O modo como a condição clínica é evidenciada pelo “mundo” provoca “ferida(s) na
alma” do indivíduo que vivencia a patologia. Esta ferida é uma resposta à percepção
apreendida pelas pessoas que vivem com úlceras venosas crônicas; assim, torna-se essencial
demonstrar as repercussões existenciais que as referidas lesões promovem no indivíduo
acometido.
Nesse entendimento, são apresentadas, na sequência, as percepções “re-acordadas”,
desveladas e compreendidas durante a pesquisa.
6.2 “RE-ACORDANDO” AS PERCEPÇÕES
O termo “re-acordando” não existe na literatura, mas foi adotado no
desenvolvimento deste estudo, pois os dados captados nos trazem à tona à consciência
adormecida pelos participantes, ou seja, ocorre a revelação do ser à consciência que refletirá
sobre a situação vivenciadas no “mundo vivido”, permitindo o desnude do “cogito” e seu
significado.

6.2.1 Dando voz e captando a percepção velada

O desenvolvimento desta tese, no que tange à coleta de dados, forneceu a muitos
participantes a oportunidade de exteriorizar suas percepções relacionadas ao (con)viver com o
estado patológico; e o fato de serem ouvidos sem julgamento e com atenção causou espanto,
admiração e comoção. Muitos dos participantes relataram nunca ter tido voz para relatar suas
vivências e jamais ter parado para pensar sobre como era viver com a lesão da úlcera venosa
por anos, sendo esta pesquisa uma oportunidade de externar as experiências reais vivenciadas
que partem do corpo próprio e desvelam todas as dimensões do ser, permitindo a
concretização do pensamento destes participantes através das palavras.
Já no primeiro dia de coleta fui surpreendida pela declaração de um participante que
também havia integrado a minha pesquisa do mestrado. Ele trouxe à tona uma realidade que
me moveu a desenvolver esta pesquisa: o modo como a pessoa que vive com a lesão da úlcera
venosa se percebe e é percebida pela sociedade.
Ele me declarou que um outro participante da minha pesquisa de mestrado, e que foi
a grande mola propulsora e motivadora para o desenvolvimento desta tese, por eu ter

116

identificado a falta de apoio e o modo como ele era tratado pela família por ter a lesão, havia
cometido suicídio. Este participante que me contou o ocorrido falou que o amigo falecido se
encontrava infeliz por apresentar a patologia e com o preconceito que sofria na família.
Enquanto eu ouvia atentamente a narração, me vinha à cabeça a imagem do participante que
atentou contra a própria vida; vinha à mente a imagem dele me ouvindo atentamente e
sorrindo, mesmo que timidamente. Este relato do suicídio é prova de como o metafísico
destrói o físico e de como há a invisibilidade desta esfera pelos profissionais, que acabam por
se preocupar apenas em cicatrizar as feridas aparentes. Até mesmo os pacientes relatam o fato
de muitos profissionais e sociedade olharem apenas a ferida e se esquecerem do ser humano
que a carrega.
Nos demais dias de coleta, na medida em que era dada voz aos participantes, as
percepções veladas, retraídas e escondidas eram reveladas como um grito de liberdade. As
falas que se iniciavam reservadas, e destinadas a falar apenas dos sinais e sintomas da
patologia vividas por eles, logo foram substituídas por relatos de como era perceber o mundo
a partir da lente vivencial.

6.2.2 Além da voz: captando a percepção velada por intermédio do registro das
expressões relacionadas à narratividade do corpo
Ao lançar mão de outra ferramenta para captar as percepções dos participantes da
pesquisa, deparei-me com o sentimento de surpresa pela profundidade e pelo envolvimento
deles em querer desvelar como é o viver existencial.
Expressar-se além da fala, que foi registrada pelo aparelho de gravação de voz,
oportunizou aos entrevistados mais um mecanismo de manifestação, fortalecendo os
depoimentos e, em alguns casos, expandindo o que não havia sido captado pela máquina de
gravação ou porque os participantes não haviam externalizado, mas sentiram liberdade de
fazê-lo através da folha em branco que lhe fora entregue ou porque o que havia necessidade
de ser desvelado e não veio à tona nas falas encontrava-se implícito nos gestos corporais.
A coleta de dados por meio de registros, por muitos evidenciados como “lúdico”,
corrobora com os relatos captados durante a entrevista e com os acima descritos de que há
“úlceras metafísicas” habitando o corpo físico daqueles acometidos pelas lesões das úlceras
venosas.
Os 36 participantes do estudo tiveram a oportunidade de expressar-se através do
instrumento de registro das expressões relacionadas à narratividade do corpo, porém houve

117

casos em que os participantes não quiseram realizar a atividade, tendo sido respeitada esta
postura e realizado o registro do referido fato ao analisar os resultados.
A análise do perfil dos participantes no que se refere ao registro das expressões
relacionadas à narratividade do corpo pode ser evidenciada através da tabela 2.
Tabela 2 – Análise das variáveis sociodemográficas dos participantes quanto ao registro das
expressões relacionadas à narratividade do corpo. Niterói/RJ, 2016

Características

Sexo

Registraram

Não registraram

(n = 25)

(n = 11)

Categorias
N

%

n

%

feminino

12

48,0

8

72,7

masculino

13

52,0

3

27,3

Idade (anos) *

Escolaridade

65,0±9,8

66,6±11,0

Analfabeto

3

12,0

0

0,0

1° grau

15

60,0

9

81,8

2° grau

6

24,0

2

18,2

3° grau

1

4,0

0

0,0

Nota: *expressa pela média ± desvio padrão (DP) / adultos de 41 a 58 anos e idosos de 60 a 84 anos
Fonte: A autora, 2016.

A análise da tabela 2 evidencia que a maior parte dos participantes (69,4%)
realizaram o registro das expressões relacionadas à narratividade do corpo, conforme
proposta. Dos que realizaram a atividade, 52,0% são do sexo masculino e 48,0% do sexo
feminino. Entre os que que não realizaram o registro, 72,7% são mulheres e 27,3% são
homens. Estes dados apontam a prevalência do sexo masculino no registro das expressões.
A média de idade do grupo que realizou o registro ficou entre 65,0 anos e do grupo
que não realizou em 66,6 anos, indicando maior faixa etária dos integrantes do grupo que não
participou da atividade.
Em relação à escolaridade, entre os que realizaram o registro, 12,0% são analfabetos,
60,0% apresentam o 1º grau, 24,0% apresentam o 2º grau e 4,0% apresentam o 3º grau. No
grupo que não realizou o registro, 81,8% apresentam o 1º grau e 18,2% o 2º grau. Esses dados
apontam que o grupo que realizou o registro é heterogêneo quanto ao grau de escolaridade; já
no grupo que não realizou o registro há apenas pessoas com o 1º grau e 2º grau, o que
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significa dizer que, neste grupo, 100% dos sujeitos analfabetos e com 3º grau aceitaram a
proposta de registro de expressões.
Com o objetivo de aprofundar os motivos que levaram os participantes a realizarem
ou não o registro, bem como apresentar o conteúdo das expressões efetuadas, apresento os
gráficos 1 e 2 para ilustrar a discussão.
Gráfico 1 – Análise percentual do total de registros das expressões relacionadas à
narratividade do corpo. Niterói/RJ, 2017
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0
Fonte: A autora, 2017.

Dos 36 participantes da pesquisa, 69,4% (n=25) aproveitaram-se da proposta como
modo de aprofundar os dados fornecidos através da entrevista e 30,6% (n=11) não realizaram
registros sob a justificativa de não saber o que expressar na folha, dado que o registro oral
captaria melhor as suas impressões. A estes participantes foi fornecido o direito de não
realizar a atividade, sem terem seus “não registros” excluídos da pesquisa, por compreender
que a não expressividade também tem muito a dizer.
O Gráfico 2 apresenta a análise percentual do conteúdo dos registros das expressões
relacionadas à narratividade do corpo.
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Gráfico 2 – Análise percentual do conteúdo dos registros das expressões relacionadas à
narratividade do corpo. Niterói/RJ, 2017

Fonte: A autora, 2017.

O gráfico 2 demonstra que o maior percentual dos participantes (n=15; 60,0%) se
expressou livremente pela escrita, configurada por palavras e frases que expressam os
sentimentos dos participantes em como é viver com as lesões de úlceras venosas; 24% (n=6)
optaram por se expressar pela escrita complementada por imagem ou pela imagem
complementada pela escrita; por fim, o menor percentual de participantes (n=4; 16%) preferiu
se expressar por meio de desenhos.
As percepções registradas durante a coleta de dados, descritas e compreendidas após
árduo processo de análise serão compartilhadas com vocês a partir de agora.
6.3 ADENTRANDO O MUNDO VIVIDO: DESCREVENDO AS PERCEPÇÕES
DESVELADAS
A descrição do vivido realizada pelos participantes por intermédio da valorização dos
atos intencionais permitiu realizar o retorno às coisas mesmas para o vislumbre da essência,
ou seja, houve a permissão por parte dos pesquisados de se ter acesso ao corpo próprio, a
partir do registro das falas e das expressões relacionadas à narratividade do corpo. Destarte, os
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pesquisados permitiram que a interioridade presente neles exteriorizasse para a compreensão
do pesquisador.

6.3.1 Categoria 1: Vivendo com a doença: sinais e sintomas como marcas de uma vida

Analisando as unidades significativas, foi possível identificar e trazer à luz da
discussão esta 1ª categoria. Perpassando pelos dados coletados, evidenciamos ter sido comum
os entrevistados iniciarem seus discursos relatando como era viver com os sinais e sintomas
da doença, demonstrando de forma clara que o sujeito da percepção é o corpo. Deste modo, o
corpo lesionado é tido como marcas de uma vida com as úlceras venosas crônicas.
Ao longo desta categoria é possível demonstrar que as marcas derivadas do estado
patológico levam os participantes a se tornarem invisíveis para a sociedade; a percepção
captada pelas pessoas que vivenciam a patologia é de que elas são a lesão, e por se
perceberem deste modo surgem sentimentos negativos como tristeza, angústia, impotência e
infelicidade, sentimentos que permeiam a vida de quem apresenta a referida condição clínica.
Indiscutivelmente, a dor sentida pelo corpo físico, o edema e as secreções das lesões
são experienciadas como uma marca que provoca dor na alma. Para os entrevistados, a marca
da vida com a lesão é resumida em viver todos os dias com sinais e sintomas tidos como
limitantes/incapacitantes. Eles narram a dificuldade existencial de viver com dores que
provocam perda da mobilidade funcional e os impedem de realizar suas atividades básicas
(relacionadas ao autocuidado: alimentar-se, banhar-se e vestir-se) e instrumentais de vida
diária (relacionadas a atividades como, por exemplo, realizar compras, atender ao telefone e
utilizar meios de transporte), trazendo à tona a perspectiva vivida. Sobre ela, Merleau-Ponty
(2015a, p. 132) aponta que:

A perspectiva vivida, a de nossa percepção, não é a perspectiva geométrica
ou fotográfica: na percepção, os objetos próximos aparecem menores, e os
objetos afastados maiores, do que numa fotografia, como se vê no cinema
quando um trem se aproxima e aumenta de tamanho muito mais rápido que
um trem real nas mesmas condições.

Logo, a perspectiva vivida sempre é vislumbrada em tamanho real e, por isso,
devemos dar significado ao ponto de vista do sujeito que vivencia a percepção, tal como
realizado neste estudo. Dar visibilidade ao relato de que o paciente apresenta dificuldades
para andar vai muito além do que é percebido pelos sujeitos que compõem o “mundo”; é
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compreender que as dificuldades de mobilidade podem gerar repercussões sobre outras
esferas da vida, ocasionando sofrimento e o aparecimento de “úlceras metafísicas”, que são
veladas por quem as detêm através da reclusão.

Fica difícil pra poder andar, pra ir na padaria, pra ir no mercado porque
onde eu moro tudo é longe, não tem nada perto e eu atravesso quatro pistas
pra comprar pão, pra fazer compra. São quatro pistas ida e volta; quando
eu chego em casa, descanso um pouquinho, aí espero passar um pouquinho
(a dor) pra poder fazer a comida. Quando estou sem dor nenhuma eu faço a
comida; aí eu aproveito e faço tudo: faço arroz, faço feijão, faço carne, faço
macarronada. Já deixo tudo pronto. Quando começa a dor eu corro pra
cama, aí não dá pra fazer mais nada, aí tenho que ficar só deitado.
(Participante 2; 56 anos).

Horrível! É dor, é coceira na pele. Para dormir de noite, você não dorme.
Você põe a perna para cima; você acha que vai aliviar, mas não alivia.
Você esquenta a cabeça. É triste; é horrível, horrível. Ultimamente estou me
sentindo desesperada. Acho que não vai ter mais cura. Acho que é um bicho
que está andando aqui por dentro. É uma coisa terrível; só isso, entendeu?
(Participante 5; 46 anos).

Eu trabalho normal, mas de vez em quando dói. Eu tenho que dar uma
paradinha, botar o pé para o alto para não ficar inchado. (Participante 6; 62
anos).

A maior parte do meu serviço quem está fazendo são minhas filhas, porque
eu quase não posso ficar andando, porque eu fico mancando muito, aí eu
tenho medo de cair. Aí elas que fazem para mim. Eu tenho medo de cair, aí o
que eu tenho que fazer eu peço elas para fazerem porque eu tenho medo de
escorregar, cair e me machucar mais. Aí elas fazem para mim. (Participante
21; 81 anos).

Ah, é difícil, né? Difícil sair só, difícil para fazer uma compra. Dói,
incomoda; Nossa Senhora! É muito difícil. Deixei de fazer praticamente
tudo que eu fazia. Eu lavava, passava, eu arrumava, eu fazia compra, eu
cozinhava. Fazia de tudo! Agora até para dormir é ruim; eu durmo sentada
por causa da dor. (Participante 22; 65 anos).

A dificuldade de se viver com a lesão da úlcera venosa crônica também é
evidenciada na figura 12. Nela, o participante expressa sua dificuldade de mobilidade por
intermédio da escrita e da expressão artística representada por um círculo. Segundo o
participante, o círculo representa sua ferida, evidenciando que a dificuldade de andar
encontra-se associada à presença da lesão.
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Ao relacionarmos o desenho à cor verde utilizada para a sua realização, evidencia-se
a associação da expressão relacionada à narratividade do corpo a temática do bem-estar, tendo
em vista que a referida cor relaciona-se a saúde e ao desejo, trazendo a tona o fato das lesões
provocarem problemas de locomoção e relacionado a esta problemática o desejo de exercer a
deambulação sem dificuldades e atrelado a isso o exercer das atividades diárias.
Figura 12 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 28; 66 anos
Legenda:
Participante expressa sua
dificuldade
de
mobilidade e associa esta
dificuldade
a
representação artística de
um círculo que, segundo
relato
do
autor,
representa a sua lesão.
Fonte: Participante 28, 2016.

As percepções de se viver com a lesão emanadas das falas e das expressões
relacionadas à narratividade do corpo perpassam pelo “corpo fenomenal”, que é habitado por
um ser que ora é passivo e ora é participativo dessa natureza em que está inserido, mas em
ambos os momentos vivenciados.
Para Merleau-Ponty (2011), para se conhecer o corpo humano é preciso vivê-lo,
retomando os dramas que os transpassam e confundindo-se com ele. O filósofo expõe que
cada corpo apresenta um saber adquirido, sendo, deste modo, um sujeito natural e esboço
provisório do ser total. Logo, as experiências vivenciais dos participantes corroboram com os
pensamentos do filósofo de que a experiência do “corpo próprio” se opõe ao movimento
reflexivo, no qual o objeto do sujeito e o sujeito do objeto são destacados.
As falas mostram que a percepção existencial sobre a experiência do corpo e o corpo
em realidade são indissociáveis. Portanto, o “corpo próprio” não é apenas um objeto que sofre
reflexão e permanece junto ao sujeito; ele faz parte do mundo percebido, perpassando
inevitavelmente pelos sinais e sintomas da patologia.
De acordo com Bloc et al. (2015), o estudo da fenomenologia existencial em
Merleau-Ponty permite a compreensão do homem como ser em situação, na qual o corpo
habitual (vivido) liga o fisiológico e o psíquico possibilitando a integração da existência. É
possível, então, através do corpo próprio, mediador da existência, estudar a corporeidade.
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Para Merleau-Ponty (2011), é necessário realizarmos a redescoberta do “corpo
próprio” e as implicações relacionadas a esta redescoberta são as obscuridades que atingem o
mundo percebido. Ou seja, para redescobrirmos o “corpo próprio” dos pesquisados deveremos
adentrar no que é ignorado por eles e, para isso, inicialmente se faz premente compreender
como os sinais e sintomas afetam o ser, pois esta compreensão é a porta de entrada para o
“mundo percebido” de cada pessoa entrevistada.
Para Bloc et al. (2015), a compreensão do corpo em Merleau-Ponty prevê que o ser
não seja considerado como coisa ou objeto, concedendo a superação da concepção objetiva e
mecanizada e possibilitando que ele seja visto em seu sentido e significado. Assim, o corpo
próprio apresenta questões que o tornam percebido, bem como questões que o levam a
ausentar-se.
Ao falarem de como é viver com as lesões da úlcera venosa crônica, muitos
participantes relataram dores que, em muitos casos, estão associadas ao edema de pernas e
pés, que induzem à hipertensão venosa e, consequentemente, à ocorrência de insuficiência
venosa crônica e ulcerações.
A experiência de vivenciar a lesão através de seus sinais e sintomas é descrita por
todos os participantes como o primeiro ato perceptivo. Logo, ao questionarmos como é viver
com a lesão, compreendemos que a percepção destas pessoas perpassa pela consciência
corporal que a ferida apresenta/representa, saindo da premissa cartesiana de perceber o ser de
modo fragmentado.

Só vive inchado. O pé não mexe, não mexe! Aí não consigo fazer nada, não
consigo mesmo. Faço alguma coisinha, daqui a pouco eu estou sentada.
(Participante 7; 63 anos).

Incomoda, né! Incomoda o calçado, porque nem todo calçado eu posso
calçar, incomoda (pensativa), eu fico menos ágil. De vez em quando alguém
esbarra em você, aí eu tenho que viver protegendo sempre. (Participante 24;
75 anos).

Tenho dificuldades para calçar. Não encontro calçado de jeito nenhum para
mim. Estou com esse chinelo há mais de não sei quantos anos. Já corri São
Gonçalo inteiro procurando e não acho calçado. Não consigo um calçado
que dê para eu botar. Então é um problema para gente, né, para sair.
(Participante 30; 78 anos).
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Para Merleau-Ponty (2011), a tradição cartesiana se acostumou a dissociar o ser do
objeto, característica que não é realizada pelas pessoas estudadas; elas são o corpo e o corpo
são elas. Segundo o filósofo:

A tradição cartesiana habituou-nos a desprender-nos do objeto: a atitude
reflexiva purifica simultaneamente a noção comum do corpo e da alma,
definindo o corpo como uma soma de partes sem interior, e a alma como um
ser inteiramente presente a si mesmo, sem distância. Essas definições
correlativas estabelecem a clareza em nós e fora de nós: transparência de um
objeto sem dobras, transparência de um sujeito que é apenas aquilo que
pensa ser. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 268).

Assim, habitualmente a existência do ser que apresenta a úlcera venosa é marcada
pela invisibilidade, passando os profissionais de saúde a preocupar-se apenas com o aspecto
cicatricial, esquecendo-se da pessoa por detrás da lesão e do que é vivido por elas, o que
demonstra no relato dos participantes a ideia de que a sua realidade de vida é incompreendida,
principalmente quando o profissional apresenta orientações com vistas à melhoria das
condições de saúde.
A fala de alguns participantes apontou que as orientações sobre elevação dos
membros inferiores para melhora do retorno venoso são vistas como um modo deles serem
cerceados; eles passam a ideia de que ao receberem a referida orientação em saúde são
incompreendidos.

Teve um médico que eu fui uma vez que disse que eu tinha que ficar o dia
inteiro com a perna para cima. Como uma dona de casa vai ficar o dia
inteiro com a perna para cima? Não dá. Minha casa é grandona, tenho uma
casa com três quartos grandes para caramba. Aí fica complicado, né?
(Participante 18; 64 anos).

Ah, isso daí me atrapalha e muito, né? Atrapalha! Atrapalha! Atrapalha
para fazer as coisas. Eu quero fazer as coisas e não posso, tenho que ficar
com as perninhas esticadas. (Participante 27; 84 anos).
A lesão me atrapalha, assim, porque eu não posso ficar fazendo muita coisa.
Tenho que fazer as coisas e colocar a perna para cima pra descansar,
porque senão incha demais, né? Se a pessoa não cuidar fica difícil. Eu
venho aqui em vocês fazer o acompanhamento, mas se eu também não
procurar para me cuidar, fica difícil para ficar bom. Não adianta vocês
falarem uma coisa, fazer uma coisa e eu não cumprir. (Participante 28; 66
anos).
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Frente aos relatos, evidencia-se que as orientações em saúde, bem como as condutas
clínicas podem apresentar resultados mais efetivos se o profissional, durante o atendimento,
colocar-se disposto a compreender as vivências das pessoas para as quais o cuidado é
prestado, pois, deste modo, o profissional terá a consciência distanciada do “ser” e do “seu ser
próprio” para, então, uni-las por intermédio da espessura do mundo, segundo nos expõe
Merleau-Ponty (2011).
Azevedo e Caminha (2015) apontam que a consciência que se tem do corpo faz com
que o indivíduo aja conforme o seu modelo corporal lhe possibilita, tornando-o quase que
autômato. Por isso, se faz imprescindível que os profissionais de saúde que atuam junto ao
público estudado compreendam o que é vivido pelo corpo de seus pacientes, pois, segundo
Merleau-Ponty (2011, p. 398):

O vivido é vivido por mim, eu não ignoro os sentimentos que recalco e,
neste sentido, não existe inconsciente. Mas posso viver mais coisas do que as
que me represento, meu ser não se reduz àquilo que, de mim mesmo,
expressamente me aparece. O que é apenas vivido é ambivalente: existe em
mim sentimentos aos quais não dou seu nome e também felicidades falsas
em que não estou por inteiro. Entre a ilusão e a percepção, a diferença é
intrínseca, e a verdade da percepção só pode ser lida nela mesma.

Por intermédio do filósofo, compreendemos que somente será possível compreender
a realidade da pessoa que vivencia a lesão da úlcera venosa se lhe dermos voz, pois, somente
quem vivencia o fato é capaz de apresentar as percepções sobre a doença, pois elas só podem
lidas nelas mesmas. Evidenciando este fato, passa-se a compreender o paciente quando o
membro acometido pela lesão da úlcera venosa apresenta alterações eczematosas, que podem
ser acompanhadas de eritema, descamação, prurido e, ocasionalmente, de exsudato, que é
descrito pelos participantes como um sinal de derrota, impotência e vergonha.

Ela atrapalha em um só sentido [...]. Eu vivo na defensiva porque eu tenho
que ficar defendendo a minha perna para não bater e ao mesmo tempo ela
me tolhe, porque eu gosto de caminhar, eu gosto de passear. Então, ela me
tolhe nesse sentido. Porque, conforme eu começo a andar muito, ela começa
a “chorar’’. Aí quando eu sinto que molhou o sapato [...], acabou comigo.
Me dá um, como te digo? Um tipo de derrota, né? Impotência que dá, neste
sentido, né? Mas o resto é tudo normal. (Participante 10; 65 anos).

Apresenta um incômodo, né? Muito incômodo. Às vezes, eu, em certo lugar,
eu tenho vergonha de ir. Ainda mais com esse negócio de secreção. Eu já
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imagino toda hora eu estar andando e olhando para a perna para ver se
está sangrando. É ruim, é ruim. (Participante 11; 47 anos).

Os sentimentos descritos pelos participantes apontam que o corpo se encontra situado
no tempo e no espaço objetivo, sendo, deste modo, a extensão do que são, o que corrobora
com o pensamento de Merleau-Ponty (2011) de que o corpo é o ponto de vista sobre o mundo,
como um dos objetos do mundo. Logo, ao captarmos as histórias perceptivas, captamos
também a duração pessoal delas, que está ligada ao “mundo objetivo” ou simplesmente ao
“espaço objetivo”, entretanto, este espaço é também de ordem subjetiva.
A duração pessoal das histórias captadas nesta pesquisa traz consigo a inconstância
de se viver com as lesões, apontando os altos e baixos diários de quem convive com a lesão da
úlcera venosa crônica, e o conformismo com o fato do tratamento ser difícil e prolongado.
Os relatos evidenciados no estudo apoiam com o que diz Prado, Caldas e Queiroz
(2012) de que o corpo no mundo e no espaço objetivo, orientado por ele no mundo, dá a
dimensão do seu habitar (em cima, em baixo, sobre ou sob). Assim sendo, o espaço só se faz
espaço, pois nele há o corpo e na espacialidade do corpo se realiza a ação relatada e
vivenciada pelos pesquisados.

Olha, viver com a lesão é assim: um dia você está bem, tem dias que você
não está. Tem hora que você: “será que posso subir ali? Posso limpar?
Posso fazer?”. Mas, de repente, você já começa a sentir que não pode, mas
é uma coisa que você tem que lutar contra, porque se você se entregar, você
não faz. Então, você tem que lutar contra e achar que você pode fazer, na
medida do possível. Porque se você ultrapassar um pouco mais, você não
vai dormir, você não vai conseguir nem se alimentar porque incomoda.
(Participante 36; 65 anos).

De um modo geral eu convivo bem com o problema. Vou ter que conviver,
não sei se antes de eu partir já fechou, mas tem que conviver para o resto da
vida. (Participante 3; 73 anos).

Estes relatos apontam que, por mais que evidenciemos a indissociação entre o ser e a
lesão, há um sentir que, quando separado da afetividade e da motricidade, deixa de ser “corpo
vivo” para tornar-se um objeto como descreve Merleau-Ponty (2011). Esta separação é o que
convencionou-se adotar no modelo biomédico, bem como é o modo como a sociedade vê a
pessoa que apresenta uma determinada patologia, sendo este modo um “pensamento
objetivo”.
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Sendo o “pensamento objetivo”, segundo Merleau-Ponty (2011), aquele que se aplica
ao universo e não aos fenômenos, podemos dizer que ele é exatamente o senso comum e o
olhar científico cartesiano. Deste modo, ele encontra-se diretamente ligado ao modo como a
sociedade lança o seu olhar sobre as pessoas que apresentam úlceras venosas crônicas.
Este olhar apresenta diferentes concepções filosóficas, míticas, religiosas e
científicas, estando as explicações relacionadas a momentos históricos e realidades
socioculturais. Embora se observe a evolução da representação da ferida na sociedade, muitos
estigmas permanecem inseridos na sociedade até os dias atuais, fazendo com que os
estereótipos e preconceitos sobre a pessoa com lesão resistam, afetando por vezes o
psicológico das pessoas acometidas.
Disto exposto e mediante as unidades significativas, comprova-se a invisibilidade do
ser pela sociedade, condição narrada e expressa pelos participantes através dos registros
relacionados à narratividade do corpo. Digo invisibilidade do ser, pois as narrativas
demonstram que a sociedade vê, mas não enxerga a pessoa com lesão, deixando-a à margem
da sociedade.
Esta percepção acerca da invisibilidade só é possível se considerarmos o “outro”,
visto que para a percepção dos indivíduos existir, se faz necessário o contato com o “outro”
(TELLES; MOREIRA, 2014). A pessoa se percebe frente às relações humanas inerentes à
experiência com o “outro”, bem como através do modo como a espacialidade do corpo é
colocada, pois, de acordo com Prado, Caldas e Queiroz (2012), esta espacialidade dirá como
este se coloca no mundo em relação aos outros e às pessoas, pois ela situacional e objetiva a
execução de tarefas.
Sendo o corpo, segundo Merleau-Ponty (2011), o nosso modo próprio de “ser-nomundo”, quando a pessoa se percebe vivendo com as lesões e sendo tradadas de modo
diferenciado pela sociedade por este motivo, elas se sentem como se tivessem perdido o seu
“mundo”, pois o corpo é responsável pela abertura do homem ao “mundo” e, através dele,
(“mundo”) ele (homem) é acolhido.

É difícil porque é estética, difícil pergunta [...] muita das vezes um paciente
[...] Pessoa que não sabe nem o que tá falando está perguntando. As pessoas
veem a perna enrolada: “o que houve?”. Difícil usar certas roupas, só uso
calça comprida; e financeiramente é muito difícil porque os remédios são
caríssimos. Tô passando barra difícil. (Participante 1; 65 anos).

As pessoas não me olham diferente porque onde moro somos todos colegas.
Eles me sacaneiam e eu sacaneio eles também. Aí eu digo “cuidado com sua
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vez. Essa vez foi a minha; a sua pode estar vindo atrás”. Entendeu? Tem
que rebater também! (Participante 9; 60 anos).

A discriminação da sociedade leva muitos participantes a esconderem a perna
lesionada na tentativa de se levar uma vida “normal”, sem olhares preconceituosos e
julgadores, e de retomarem ao “mundo” antes da lesão. Pois, segundo Merleau-Ponty (2011,
p. 203), “o corpo é nosso meio geral de ter um mundo”.

Toda vez que é para sair eu ponho a meia, ponho ela. Aí, às vezes eu troco
de meia. Às vezes eu boto meia branca, às vezes boto meia marrom, pra
sempre combinar com a calça. Sempre faço isso! (Participante 2; 56 anos).

Figura 13 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 17; 56 anos

Legenda:
Participante expressa às
dificuldades de se viver
com a úlcera e indica, em
seu registro, a presença de
diferenças relacionadas ao
gênero, especificamente
no que tange à vaidade.
Fonte: Participante 17, 2016.

Ao evidenciarmos a expressão acima realizada na cor azul, constatamos que, atrelada
a ela, encontra-se o sentimento profundo e por que não dizer o desejo de que as dificuldades
de se viver com a úlcera venosa crônica deixe de existir, para que ocorra a recuperação da
vaidade deixada de ser experimentada por consequência das lesões.

É muito difícil, entendeu? Você quer aproveitar um dia como esse aí, quer
botar uma bermuda e não tem como. Eu ando de saia e de bermuda dentro
de casa. Não vou nem no portão, nem para falar com o vizinho. Quando me
chamam, eu digo “pera aí um pouquinho”, eu cubro aquilo tudo e vou. Ou,
então, eu uso essa saia comprida, vestido comprido por causa desse negócio
aqui, porque as pessoas olham e ficam logo assim: “oh!”. (Participante 17;
56 anos).
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Figura 14 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 26; 52 anos

Legenda:
Participante expressa a
representação estética da
lesão sobre a sua vida.

Fonte: Participante 26, 2016.

A expressão na cor azul relaciona-se ao sentido, menção ao ato de sentir que, como
podemos constatar no relato do participante, é um sentir intenso, que está conectado a um
sentimento profundo de negatividade por causa da estética da lesão.

Pra mim, certos lugares eu não uso nem bermuda, às vezes porque eu não
gosto; em casa não! Mas eu não gosto de ir pra rua de bermuda. Porque as
pessoas ficam perguntando: “Que isso?”, “Que isso?”, “Que isso que não
sara?”, “Que isso que não sara?”. Entendeu? É chato, né? Às vezes eu
prefiro colocar a calça até com calor, que é para poder evitar esses tipos de
perguntas. (Participante 25; 58 anos).

Os achados apresentados demonstram que a dificuldade de viver com úlceras
venosas crônicas em decorrência da representação que ela traz para a vida de quem a possui é
caracterizada por uma mudança de vida, pois as pessoas acometidas pelas lesões têm de
mudar seus hábitos diários e, por vezes, alterar as vestimentas para esconder dos olhos da
sociedade as marcas e preconceitos que ela pode acarretar e que são percebidas.
Destarte, a conduta de esconder a perna lesionada objetivando não receber olhares
preconceituosos da sociedade é envolta em significados, e levam-me a conjecturar que as
feridas perpassam pelo corpo físico e atingem o metafísico, pois é através do corpo que o
homem se percebe e se coloca no “mundo”; logo, os sentimentos relativos ao modo como são
percebidos pela sociedade são escondidos no âmago do ser, causando feridas que doem, mas
são veladas.

130

Para Bloc et al. (2015), o corpo próprio em Merleau-Ponty é o que leva o indivíduo a
se fechar ou a se abrir ao mundo, visto que o corpo exerce a função alternada de tocado e
tocante, sob a característica da reflexividade do corpo, ou seja, ora o indivíduo se permite
tocar e ora ele é tocado frente ao seu conjunto de significações vividas. Deste modo, as
percepções exteriores e do corpo próprio variam conjuntamente por serem as duas faces de
um mesmo ato, sendo, assim, uma reflexão reversível em si mesmo.
Ao pensarmos a reflexão, devemos ter em mente a reflexão carnal, a reversibilidade
da mão na qual a que toca é tocada, refletindo-se e interrogando-se sobre o “contato com o ser
em nós e fora de nós antes de qualquer reflexão” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 104).
Segundo Merleau-Ponty (2011), o corpo é o meio por intermédio do qual o homem
percebe o mundo e a si mesmo; desta maneira, perceber-se como uma pessoa que apresenta
uma lesão que a diferencia das outras pessoas se externaliza de modo negativo, como, por
exemplo, o afastamento do convívio social que faz com que os participantes repensem “seu
mundo” e as relações inseridas neste “mundo”.

Durante certo tempo exalava mau cheiro e as pessoas evitavam sentar até
do lado, mesmo tratando muito. Agora com o tratamento está mil vezes
melhor, não podia nem [...] (pensativo). (Participante 19; 41 anos).

Ao pensar o mundo deslocando a consciência de uma relação interior para pensá-lo
no “corpo-mundo”, o sujeito passa a tornar-se um corpo enraizado no mundo, situado em
espaço e tempo determinado, passando, então, o sujeito a experienciar o “corpo-vivido” e o
“corpo-próprio”. Ou seja, o corpo passa a ser vislumbrado não mais como um objeto.
A experiência do “corpo-próprio” é observada nos depoimentos que se seguem e que
apontam a ausência de apoio culminando em atitudes de discriminação vivenciadas pelos
participantes do estudo.

As pessoas ao meu redor sabem da minha lesão. Só não sabem na fábrica.
Se eles souberem me eliminam, não pode não. Por conta da infecção, por
causa da bactéria. Eu trabalho com coisa de comida, entendeu? A gente lida
com coisa de comida. Então, só as colegas que a gente confia mais que
sabem. (Participante 15; 62 anos).

Eu já fui discriminado dentro de empresa e sofri muito; peguei e saí, fui
para outra. Enquanto eu estava lá, eu sofri, mas depois [...]. Entendeu? Saí
e fui pra outra e estou aqui. Procuro viver a minha vida do jeito que Papai
do Céu permite. (Participante 25; 58 anos).
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As pessoas não se afastaram quando a lesão apareceu, mas, olha, eu era
[...] eu sempre cozinhei; eu ia colocar um self-service para mim, uma
pensãozinha, mas por causa disso as pessoas ficam meio assim, com [...]
acho que é nojo que eles têm. Aí eu não pude botar. (Participante 28; 66
anos).

Eu tenho muitas amigas. Eu vendia cosmético. Tenho amigas pra caramba.
Só umas duas que foram me visitar. O resto ninguém foi; nem a pessoa que
eu vendia muito cosmético. Vendia cosmético e lavei muito para fora. A vida
não é justa, porque eu lavava muita roupa para os outros; não é mole não!
Trabalhei foi muito! (Participante 31; 74 anos).

As falas dos participantes apontam a percepção de que se sentem colocados em
segundo plano em decorrência do objeto (perna lesionada). Esta percepção, segundo MerleauPonty (2011), faz com que o corpo passe a ser visto não mais como objeto e a consciência não
seja meramente um pensamento. Para o filósofo, só é possível conhecer uma realidade
vivendo-a; deste modo, apenas as pessoas que vivenciam as lesões da úlcera venosa crônica
podem, de fato, descrever como é existir com as lesões.
De acordo com Merleau-Ponty (2011, p. 269):
Quer se trate do corpo do outro ou de meu próprio corpo, não tenho outro
meio de conhecer o corpo humano senão vive-lo, quer dizer, retomar por
minha conta o drama que o transpassa e confundir-me com ele. Portanto, sou
meu corpo, exatamente na medida em que tenho um saber adquirido e,
reciprocamente, meu corpo é como um sujeito natural, com um esboço
provisório de meu ser total. Assim, a experiência do corpo próprio opõe-se
ao movimento reflexivo que destaca o objeto do sujeito e o sujeito do objeto,
e que nos dá apenas o pensamento do corpo ou o corpo em ideia, e não a
experiência do corpo ou o corpo em realidade.

Neste cenário, onde há o ser que percebe e o ser percebido, atua a consciência préreflexiva que não se encontra habitando um corpo, mas está no corpo. Para Merleau-Ponty
(2011, p. 114): “a consciência do corpo invade o corpo, a alma se espalha em todas as suas
partes”. Porquanto, a partir deste desnude de como se percebem existencialmente frente à
lesão da úlcera venosa crônica, posso dizer que os participantes permitiram que eu adentrasse
ao “mundo vivido” deles e vislumbrasse através de seus relatos como este mundo é percebido.
Além disso, pude compreender e descrever como estas pessoas se veem com a lesão.
Se ver com a lesão compreende um olhar para si mesmo, um ato de imergir nos
sentidos associados ao viver com a lesão e, após este ato, foi como se estes participantes se
olhassem no espelho e relatassem a imagem que é refletida. Esses relatos, no entanto, vão
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muito além do reflexo externo, proporcionando o emergir dos significados existenciais destas
pessoas.
As unidades significativas presentes nesta categoria permitiram adentrar ao “mundo
vivido” dos participantes; e a força emitida pelas palavras e registros de narratividade corporal
nos abrem o olhar para a representatividade do corpo, mostrando novamente que é através
dele que as possibilidades vivenciais são experimentadas e experienciadas na realidade
mundana.
Os áudios, os traços oriundos dos desenhos e dos registros escritos efetuados durante
a pesquisa são envoltos em sentimentos de tristeza, angústia, impotência, infelicidade,
frustração, constrangimento, inutilidade e “conformismo” frente à condição clínica, bem
como de limitação em razão da perna lesionada.
Na figura 15 apresentada a seguir, o participante relata que se sente mal com a lesão
e com o fato de ter que viver com a presença dela, revelando o sentimento de sentir e de
existir, e que se expressa quando associado ao significado da cor utilizada para o registro (cor
azul).
Figura 15 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 01; 65 anos

Legenda:
Participante
expressa
sentir-se mal com a lesão,
pois esta lhe faz mal.

Fonte: Participante 01, 2016.

Na figura 16, o participante se autorretrata em um mundo que, apesar de belo e
apresentar cores que trazem vivacidade, há o seu revelar existencial, marcado pela tristeza de
apresentar a lesão. Este ponto pode ser identificado no ressalto da face desenhada, na qual dos
olhos escorrem lágrimas, e da perna lesionada, marcada no desenho pela presença de ataduras
que são escondidas com o uso de calças compridas.
Ao relacionarmos essa expressividade com as cores que constituem o desenho
(branco, preto, amarelo, laranja, vermelho, verde, azul, rosa e marrom), evidenciamos os mais
diversos significados, sendo estes: inocência captada pela riqueza de detalhes que a expressão
apresenta; afirmação de como se sente a cada traço realizado; dor; espontaneidade para se
retratar; força frente às dificuldades inerentes ao “mundo da vida”; coragem de se deixar
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compreender; tristeza e emoção presentes nas lágrimas representadas no registro; desejo de
recuperar a saúde; sonhos atrelados ao sentimento profundo de recuperação, melancolia e da
tentativa de resistir à tristeza que a patologia provoca em si, para não expor ao mundo como
se sente verdadeiramente frente à incompletude corporal relatada sob a forma da lesão da
úlcera venosa crônica.
Esta representação corrobora com Merleau-Ponty (2011) de que a existência humana
é essencialmente corporal.
Figura 16 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 02; 56 anos

Fonte: Participante 02, 2016.

Legenda:
Participante realiza seu
autorretrato e faz questão
de
demonstrar
ao
pesquisador que as cores
usadas para pintar sua
vestimenta no desenho
correspondem as roupas
do dia da entrevista. A
primeira coisa que pode
ser
evidenciada
de
imediato pelo leitor desta
tese são as cores vivas e a
paisagem, mas se nos
atentarmos para o centro
da imagem, veremos o
paciente autorretratado e
nele podemos observar as
lágrimas que escorrem
aos olhos e a presença das
ataduras no membro
acometido pela lesão, que
é trazida à tona pelo
autor, no desenho, por
estar escondida sob as
calças
compridas
utilizadas.
Sobre
as
ataduras
é
possível
visualizar a representação
da presença de secreção
proveniente à lesão que
possui.
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Ao expressar como é viver com a lesão, o participante responsável por elaborar a
figura 16 demonstra que o registro é envolto em sentimentos diversos, sendo este ora ocupado
(corpo geométrico), ora habitado (corpo existencial), mas todos os corpos retratados por
intermédio do desenho.
Este exteriorizar corporal é tido como uma oportunidade de transmitir ao “mundo”
como de fato se sente e provocar sentimentos nos habitantes do “mundo”. Merleau-Ponty
(2015a) afirma que os sentimentos buscam provocar sentimentos e, deste modo, ao conceber o
que se sente através de um registro artístico significa transmitir o que se sente ao “mundo”.

Conceber a pintura não como encarnação de cenas imaginadas, projeção
exterior dos sonhos, mas como o estudo preciso das aparências, menos como
um trabalho de ateliê que como um trabalho a partir da natureza, e
abandonar a fatura barroca, que busca primeiro exprimir o movimento, em
favor das pequenas pinceladas justapostas e das pacientes hachuras.
(MERLEAU-PONTY, 2015a, p. 128).

As marcas da tristeza se fazem presentes em algumas expressões, chegando a serem
relatadas como depressão. Estes relatos podem ser observados e comprovados por intermédio
das figuras 17, 18, 19 e 20.
Figura 17 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 04; 68 anos
Legenda:
Participante
ressalta
neste registro como se
sente ao viver com a
lesão.
Fonte: Participante 04, 2016.

A tristeza profunda que se sente por viver com a lesão emerge na figura 17 como
sentimento de depressão, que é relatado pelo participante e reafirmado com o uso da cor azul
que significa sentimento profundo.
As marcas da tristeza que aparecem na figura 18 são representadas pela palavra e
pela representação de olhos, evidenciando que a tristeza escorre dos olhos por intermédio das
lágrimas.

135

Figura 18 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 05; 46 anos
Legenda:
Participante expressa sua tristeza associada
à representação de seu olhar e traços
significando lágrimas.
A participante relatou que o desenho foi
realizado com a cor preta por sua tristeza
em razão da patologia não ter fim. Ao
olhar atentamente para a imagem do olho
podemos ver um leve borrado, que
representa lágrimas que a participante
derramou durante a realização da
atividade, demonstrando claramente a
profundidade da tristeza que escorre dos
olhos.
Fonte: Participante 05, 2016.

A opção pela cor preta para realizar o desenho não se faz de modo proposital. Para a
autora do desenho, a cor expressa sua visão de mundo frente à doença, expressando que as
cores apresentam seus significados. A cor preta, para Merleau-Ponty (2015a), busca o
reencontro por trás da atmosfera. A cor preta deste registro trás imerso em si o sentir-se mal, o
pessimismo, a tristeza e a dor relacionada ao seu significado; essa representação foi exposta
durante o momento em que a participante realizou seu relato.
As expressões atribuídas à figura 19 são a tristeza e a angústia de se viver com as
limitações que a lesão provoca. Esses sentimentos e o modo como eles foram expressos
(linguagem escrita), leva-me a pensar sobre o que Émile Bernard (pintor pós-impressionista e
escritor) disse sobre Paul Cézanne (pintor pós-impressionista francês) e nos descreve
Merleau-Ponty (2015a, p. 130-131):

Ao abandonar o desenho, Cézanne teria se entregado ao caos das sensações.
Ora, as sensações fariam inverter os objetos e sugeririam constantemente
ilusões, como o fazem às vezes – por exemplo a ilusão de um movimento
dos objetos quando movemos a cabeça – , se o julgamos não corrigisse a
todo instante as aparências.

Assim sendo, ao optar pela linguagem escrita, os participantes estariam submersos e
entregues a um caos de sensações que são mais bem expressas pela descrição do que é sentido
do que pela expressão artística em desenho.
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Figura 19 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 08; 67 anos

Legenda:
Participante registra seus
sentimentos sobre como é
viver com a lesão.

Fonte: Participante 08, 2016.

Os sentimentos registrados na figura 19 por intermédio de palavras escritas sob a cor
preta sustentam a ideia de que a patologia provoca um caos de sensações no sujeito, que
carrega em si os significados negativos que a referida cor representa.
As limitações vivenciais em decorrência da lesão provocam o sentimento de saudade
de quando não se possuía a patologia e as lesões relacionadas à ela, evidenciando a
presentificação do passado; provocam, também, o desejo de ser curado, como se pode
observar nas expressões da figura 20 e 21. Estes sentimentos remetam à ambiguidade do
corpo que se comporta como corpo habitual e corpo atual.
Segundo Merleau-Ponty (2011), no corpo habitual figuram os gestos de manuneio e
dos sentimentos relativos ao como se sente frente ao corpo atual, sendo o fiador deste “novo”
corpo o corpo habitual.
Figura 20 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 20; 64 anos

Legenda:
Participante relata
seu
sentimento
frente à doença e a
saudade do vivido
quando era sadio.

Fonte: Participante 20, 2016.
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A cor verde utilizada no registro da figura 20 reafirma a expressão da participante, já
que esta cor significa desejo e saúde, ou seja, também por intermédio da cor é possível
identificar o desejo que a paciente tem de recuperar a saúde e de não sentir-se triste.
Figura 21 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 25; 58 anos
Legenda:
Participante registra o
desejo de ter a perna
cicatrizada, o que remete à
insatisfação de apresentar
um “novo” corpo.
Fonte: Participante 25, 2016.

No registro acima, encontramos a calma relacionada ao significado da cor púrpura.
Embora o participante registre seu desejo de ter a perna cicatrizada, ele se utiliza da expressão
verbal gostar, o que indica que apesar de se seguir as condutas objetivando a cicatrização, o
querer reside na necessidade de autocontrole no que diz respeito à insatisfação que se
apresenta ao ter um “novo corpo”.
Merleau-Ponty (2015a) também nos aponta que as coisas percebidas são decorrentes
do que entendemos sobre elas e este entendimento encontra-se enraizado nas percepções.
Assim sendo, quando o entendimento perceptivo encontra-se enraizado no sentimento de
“conformismo”, nos deparamos com vivências já experenciadas, como o fato de o participante
já apresentar um longo tempo de tratamento e recorrentes recindivas lesionais. O
“conformismo” encontra-se descrito na expressão da figura 22.
Figura 22 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 03; 73 anos
Legenda:
Participante relata não
reclamar da lesão, pois terá
que conviver com esta por
toda a vida. Ressalta-se o
conformismo frente ao
longo
processo
de
cicatrização.
Fonte: Participante 03, 2016.
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Ao registrar o sentimento de conformismo com cor azul, o participante tenta passar a
ideia de “tranquilidade” e de aceite do quadro patológico apresentado.
Frente aos achados, podemos compreender que o sentir pode ser diverso, mas todos
com significados que mostram adjetivos de inferioridade e revelam os sentidos imanentes do
“corpo vivo”, revelando a presença das “úlceras metafísicas” sobre o plano dos sentimentos
das pessoas que vivem com úlceras venosas crônicas. Para Merleau-Ponty (2011, p. 268):
“Essa revelação de um sentido imanente ou nascente no corpo vivo se estende, como o
veremos, a todo o mundo sensível, e nosso olhar, advertido pela experiência do corpo próprio,
reencontrará em todos os outros “objetos” o milagre da expressão”.
Nessa compressão, passamos a apreender os paradoxos expostos por Merleau-Ponty
(2011) de que o “corpo próprio” opera na origem do “mundo objetivo” e que, ao tratarmos do
“mundo percebido”, se faz imprescindível o despertar do sentido deste mundo através das
experiências dele; tal como os participantes, que ao falar de como é o seu “mundo percebido”
trouxeram consigo as experiências do “mundo”.

Essa é uma pergunta que eu nunca pensei, mas [...]. Acho que ela significou
para mim uma marca, no sentido que, eu me sinto impotente, porque estou
há 30 anos nessa luta de tentar a cura. Já tentei tudo que foi possível, mas
atualmente estou conformado. (Participante 10; 65 anos).

Não pensar em como se sente é adormecer a experiência do corpo fenomenal na
tentativa de “esquecer” as experiências, por muitas vezes ruins, fornecidas pelo mundo. Estas
experiências marcam a existência do ser, estendendo-se do físico para o metafísico, logo, o
indivíduo passa a sentir-se impotente e recluso. Esta impotência e demais sentimentos
relacionados à vivência com a lesão e ao olhar preconceituoso da sociedade se tornam
“úlceras metafísicas”, que doem, em alguns casos, muito mais que as feridas físicas.
Para Merleau-Ponty (2011), o corpo fenomenal é a nossa perspectiva sobre o mundo,
existindo juntamente com o corpo de ação, apresentando uma função biface, exercendo a
função de ser habitado por um ser nada ativo e ao mesmo tempo sendo a própria existência,
estando localizado na junção da natureza com a liberdade.
Segundo Dupond (2010), Merleau-Ponty descreve o corpo fenomenal como um
“corpo-sujeito”, no sentido de um sujeito ou de um eu natural, provido de uma estrutura
metafísica, mediante a qual ele recebe qualificações. E este corpo que recebe qualificações
pode “esconder-se” nas zonas de silêncio corporal.
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De acordo com Mendes et al. (2014) há zonas de silêncio que não são percebidas no
corpo, pois ao mesmo tempo que o corpo se mostra, ele se esconde. Este pensamento se faz
presente no último depoimento apresentado e rompe com a concepção que a ciência tem de
ser capaz de conhecer tudo do corpo humano. O referido depoimento traz consigo as
impotências de se estar com a doença e de se enfrentar o mundo com ela, e demonstra que ao
pensar em como é viver com a lesão da úlcera venosa houve um “despertar”.
O “despertar” do corpo fenomenal é o “despertar” as experiências depositadas sob o
corpo objetivo, as quais advém do mundo e o como se mostram ao sujeito perceptivo, pois, de
acordo com Merleau-Ponty (2011, p. 273), “eu não poderia apreender a unidade do objeto
sem a mediação da experiência corporal”.
A experiência corporal é única em cada indivíduo que apresenta a úlcera venosa
crônica; deste modo, a sensibilidade vivenciada e o sentido dado a ela são únicos e inerentes
da experiência perceptiva.
De acordo com Alvarenga (2014), a percepção ocorre por meio de gestos expressivos
do corpo em totalidade e não de modo a expressar uma manifestação exterior de uma
realidade interior, como se a percepção fosse pautada em estímulo-resposta.
As descrições apontam o que a pessoa sente ao viver com a lesão no sentido de como
esta a sensibiliza, apontando a partir daí o sentido dado a esta sensibilização. Por isso, ao nos
depararmos com a infelicidade presente na vida das pessoas que tem a experiência perceptiva
de viver com a lesão, compreendemos que a felicidade perpassa pelo corpo, sendo conduzida
através dele e fazendo nos ver que para compreender estes sentimentos que acometem o outro,
devemos compreender o “pensamento objetivo” por ser ele incapaz de interpretar o sujeito da
percepção, em decorrência de fundar-se no subjetivo.

A única coisa que eu gostaria de falar é fechar, né? Para voltar o sorriso
normal. E às vezes a pessoa diz que está feliz e tudo, mas a pessoa não pode
estar feliz com uma enfermidade dessas. A verdade é para ser dita.
(Participante 11; 47 anos).

Ao compreender o “pensamento objetivo” com o intuito de apreender o sujeito da
percepção, passamos a entender todos os sentimentos que habitam o indivíduo e este passa a
sentir-se compreendido por ver que, através das revelações das suas percepções, houve
verdadeiramente o desprendimento de julgamentos e suas falas não foram ignoradas. Para
Merleau-Ponty (2011), o sujeito da percepção é ignorado pelo pensamento objetivo, por este
se dar em um mundo inteiramente pronto, onde todo acontecimento é possível; a percepção é
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vista como um desses acontecimentos. Assim, para compreender é cogente se despir do
“pensamento objetivo” e se deixar tocar pelos relatos do outro, chegando ao “mundo vivido”
(lebenswelt).
De acordo com Peixoto (2012), pautado nos pensamentos de Merleau-Ponty, para se
compreender um fenômeno, é preciso realizar um “retorno às coisas mesmas”, ou seja, ao
“mundo vivido”, sendo este o horizonte mais concreto de nossa existência. Isso porque a
maneira como o indivíduo se projeta sobre o seu “mundo vivido” repercutirá sobre o seu
espaço vivencial ou existencial.
Nesse entendimento, quando a frustração de se viver com a lesão está presente na
fala do entrevistado, compreende-se que para o relatante as coisas não se tornam possíveis,
pois a tela mental projeta que o espaço vivencial só será bem-sucedido se o indivíduo obtiver
satisfação por intermédio da sua completude corporal (corpo sã).

Dá uma frustração, mesmo sabendo que a coisa está cicatrizando, tá
melhorando e tal, mas ainda não é aquilo que eu queria. Realmente eu
queria ficar curado, logo, imediatamente. (Participante 12; 66 anos).

Segundo Merleau-Ponty (2011), quando o indivíduo não se sente em completude
corporal, ele passa a acreditar que as coisas não lhe são possíveis, e esta postura se deve à
relação fundada às coisas. “O estreitamento do espaço vivido, que não deixa mais ao doente
nenhuma margem, não deixa mais ao acaso nenhum papel. Assim como o espaço, a
causalidade, antes de ser uma relação entre os objetos, está fundada em minha relação às
coisas” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 385).
Nessa ótica, cada ser humano irá ocupar (corpo geométrico) ou habitar (corpo
existencial) seu espaço vivencial de modo diferente, revelando os diferentes modos de existir.
Há participantes que passam a existir em seu espaço vivencial com o sentimento de
constrangimento e se constranger não significa se constranger frente à lesão, mas se
constranger frente à vida.

Terrível. Porque ela me constrange em todas as coisas, em tudo que eu faço.
Tanto no trabalho quanto no passeio, na vida secular. (Participante 19; 41
anos).

Eu, particularmente, em casa, não gosto nem que minha esposa e minha
filha façam o curativo. Eu mesmo faço; eu não gosto que elas façam porque
eu me sinto constrangido de ver minha perna assim e eu não quero [...] até

141

enquanto eu puder fazer; eu peço licença para elas saírem de perto de mim
para eu poder fazer. Na verdade, eu não aceito na minha perna essa lesão.
Elas demoram muito para cicatrizar. (Participante 26; 52 anos).

O constrangimento perante o “mundo vivido” pode levar o ser a se perceber como
uma pessoa desprovida de potencialidades e, consequentemente, a se referir como uma pessoa
em condição de inutilidade. É notório e evidenciado por estudiosos de lesões que as da úlcera
venosa repercutem sobre a capacidade funcional e vida de seus portadores e sobre o modo
como percebe a si mesmo.

Eu gosto de lavar, passar [...] gosto de fazer faxina. Não posso mais fazer
meus materiais: cloro, desinfetante, amaciante [...] o médico proibiu tudo.
Estou inútil, não posso fazer nada. A pessoa que gosta de trabalhar, minha
filha, e fica assim! (Participante 34; 71 anos).

Devemos resgatar o potencial destas pessoas para que elas passem a enxergar as
cores do seu “mundo” a partir do seu “mundo vivido”, pois embora não seja possível a elas
separar as suas qualidades da sua perna lesionada, é possível reaprender a significá-las, como
nos aponta Merleau-Ponty (2011). Para ele “é preciso reaprender a viver essas cores como
nosso corpo as vive, quer dizer, como concreções de paz ou de violência” (MERLEAUPONTY, 2011, p. 285). Significa dizer que as pessoas que vivenciam a lesão precisam
reaprender a viver com a nova condição e ver que há um colorido na vida presente, sem
ignorar o “mundo vivido”, mas, para isso, é preciso se enxergar além da lesão, processo que é
difícil e faz com que muitos se percebam apenas nas lesões e isso ocorre em decorrência da
indissociação entre a consciência e o corpo.
Segundo Merleau-Ponty (2011), não há como separar o interior e exterior, a
consciência e o corpo, e por serem inseparáveis e se constituírem de modo recíproco, os
participantes do estudo ao se retratarem e a expressarem as suas vivências confundem-se com
as lesões. Estas percepções que se confundem e se entrelaçam frente à existência dos
estudados é consequência das percepções que comunicam o corpo próprio e a existência
exterior.
De acordo com Merleau-Ponty (2011, p. 473-474):

Em torno do corpo percebido cava-se um turbilhão para onde meu corpo é
atraído e como que aspirado: nessa medida, ele não é mais somente meu, ele
não está presente somente a mim, ele está presente a X, a esta outra conduta
que neste começa a se desenhar. O outro corpo já não é mais um simples
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fragmento do mundo, mas o lugar de uma certa elaboração e como que de
uma certa "visão" do mundo. Ali se faz um certo tratamento das coisas até
então minhas.

Deste modo, o corpo lesionado se faz presente não apenas para quem vive com a
doença, mas as pessoas do “mundo”; e porque o corpo é o canal por onde as percepções são
sentidas, as pessoas que vivem com as lesões das úlceras venosas crônicas se percebam como
a própria lesão, pois é esta a percepção que a existência exterior lhe concedeu. Assim sendo, a
“visão do mundo” sobre o indivíduo e a percepção que este tem sobre esta “visão” resultarão
em marcas que lhe levaram a se confundir com o objeto.
Figura 23 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 06; 62 anos

Legenda:
Participante representa sua
lesão sob a forma de uma
árvore.

Fonte: Participante 06, 2016.

Na figura acima (figura 23), a representação da lesão sob o formato de uma árvore
denota o sentido de enraizamento que as lesões da úlcera venosa crônica promovem no corpo
físico e metafísico; essa simbologia demonstra que as lesões desencadeiam marcas profundas
que se apresentam fincadas no ser. O registro sob a cor vermelha representa a intensidade, a
dureza, a emoção e a agressividade provocadas pelo viver com as lesões, ressaltando as
marcas vivenciais que estas acarretam naqueles que as experenciam.
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Nas figuras abaixo (figuras 24 e 25), os participantes também representam suas
lesões, mas de forma associativa. A associação “eu sou a lesão e a lesão sou eu” fica clara ao
percebermos a expressividade que emana do fato de um participante colocar o seu nome
associado às feridas e de o outro participante deixar claro o tamanho da sua lesão, ou seja, o
tamanho da sua marca. Essas representações demonstram o quanto a experiência perceptiva
ao “mundo-da-vida” faz com que os indivíduos se confundam com o objeto (úlcera venosa).
Figura 24 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 11; 47 anos

Legenda:
Participante se percebe
como a ferida, sendo esta
representação realizada sob
o desenho da forma da
lesão, que é percebida
como marca existencial e
que é ressaltada pela
descrição “tamanho da
ferida”, demonstrando que
a
ferida
metafísica
apresenta
grandes
dimensões tal como a ferida
física.

Fonte: Participante 11, 2016.

O registro acima ser efetuado sob a cor azul carrega em si o sentimento profundo de
se ver como a própria lesão, legitimando o comprometimento que as feridas físicas promovem
na dimensão metafísica do ser.
Figura 25 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 16; 75 anos
Legenda:
Nome do participante
referenciado e omitido pela
pesquisadora.
Participante expressa a sua
narratividade do corpo por
meio da representação das
lesões que possui.
Fonte: Participante 16, 2016.
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A cor verde utilizada no registro acima ressalta o desejo de recuperação do bem-estar
para que, por conseguinte, se alcance a cicatrização da ferida metafísica.
Destarte o exposto, ressaltamos a necessidade de as pessoas acometidas pelas úlceras
venosas crônicas se enxergarem além da lesão, e para este desvendar é preciso o
companheirismo dos afetos.

6.3.2 Categoria 2: O ser além da lesão e a afetividade

A 2ª categoria emergente durante a análise das unidades significativas diz respeito ao
modo como as pessoas que vivem com as lesões das úlceras venosas crônicas são percebidas
por seus laços afetivos. Nomeei a categoria de “O ser além da lesão e a afetividade”, por
compreender que estas pessoas necessitam ser enxergadas pelas pessoas que lhe podem
denotar, em algum momento, afetividade.
As falas expressam que as pessoas que vivem com as lesões das úlceras venosas
crônicas têm as lesões colocadas à frente de si por seus companheiros, o que pode gerar
reclusão e privação do direito de ser e de se sentir amado. Por vezes, o indivíduo passa a
perceber que o “mundo dos afetos” existe, mas não para si, pois em muitos relatos os laços de
afeto são rompidos após o surgimento da doença. Quando estes são mantidos através da
família e amigos, no entanto, servem de amparo e possibilitam que as pessoas acometidas
pelas úlceras venosas crônicas se percebam como um ser de potencialidades.
De acordo com Veríssimo (2014), a experiência perceptiva recebe marcas inerentes à
ancoragem corporal em um ponto de vista no mundo, ou seja, os relatos dos participantes da
pesquisa evidenciam as marcas vivenciais das experiências perceptivas próprias do seu mundo
da vida.

Pessoas veem. Eu quero me relacionar, mas a pessoa me olha com a perna
enrolada e não se interessa. (Participante 1; 65 anos).

É preciso enxergar além da perna envolvida por ataduras; é preciso compreender que
há um ser habitando o corpo lesionado que apresenta sentimentos e qualidades, e que deve ser
amado como uma pessoa sem lesões aparentes, pois todos nós carregamos em nosso “mundo”
feridas ocultas.
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O lado estético das relações se mostra forte quando se evidencia na fala dos
participantes a ausência de relacionamento em decorrência da ferida, bem como a mudança
em seu próprio caráter perceptivo, em que o indivíduo passa a ter a índole afetada.
As marcas do “mundo vivido” com a ferida são tão profundas que ao afetar a índole,
afeta também a sexualidade, passando o indivíduo a opor-se a existir aos relacionamentos, por
ser através do “mundo vivido” que as experiências e ações vivenciais ocorrem.
O “mundo vivido” não é um puro objeto do pensamento, mas o conjunto de todas as
percepções possíveis (MERLEAU-PONTY, 2015b), ou seja, o conjunto de nossas
experiências do ser sensível e dos homens (MERLEAU-PONTY, 2014).

Relacionamento do dia a dia, de conversação [...] não tem diferença por eu
ter a lesão não. Não afeta não. O que afeta é minha índole. Me decepa,
entendeu? (Participante 8; 67 anos).

Relacionamento eu parei. Aposentei de relacionamento faz 15 anos [...]
Namoro só de olho. (Participante 9; 60 anos).

Ao opor-se a existir no que se refere a relacionar-se afetivamente, o indivíduo busca
a segurança da vida de solteiro por medo de ser magoado. Para Merleau-Ponty (2011), ao ver
como um objeto ou um ser põe-se a existir para nós pelo desejo ou pelo amor,
compreenderemos melhor como objetos e seres podem, em geral, existir. E esta existência no
caso de pessoas com lesões é reclusa e repleta de vivências por vezes dolorosas de serem “reacordadas”.
De acordo com Schakarowski e Oliveira (2014), a percepção corporal obtida pelo
contato com o mundo pode ser veículo de expressão de sentimentos, sendo por vezes
vivenciado como um obstáculo em relação aos afetos, causando separação.
Merleau-Ponty (2011, p. 214) aponta que “o doente quase não abraça e o beijo não
tem para ele valor de estimulação sexual”; o filósofo aponta ainda que “é preciso que exista,
imanente à vida sexual, uma função que assegure seu desdobramento, e que a extensão
normal da sexualidade repouse sobre as potências internas do sujeito orgânico” (MERLEAUPONTY, 2011, p. 215). Mas ouso ir além da questão meramente sexual. O indivíduo que
vivencia a doença precisa de companheirismo, precisa ter, em seu “mundo”, experiências
positivas e de afetividade que lhe levem a prosseguir, sentindo-se seguro e amparado. É óbvio
que a vida sexual se faz importante, mas esta só se fará presente e efetiva ao indivíduo que
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apresenta lesões se a pessoa que compartilha com ela a vida lhe enxergar em profundidade e
passar a valorizar a pessoa e não a lesão.
Ouvir relatos de laços afetivos desfeitos por causa da lesão me provocou grande
impacto, pois antes de ouvir a narrativa dos depoentes já conseguia enxergar a beleza do ser
humano que se encontrava diante de mim, com seus medos e anseios. Questionei-me por
inúmeras vezes durante os depoimentos, em silêncio, como isso era possível e o quanto há
crueldade neste abandono descabido que denigre o ser e o resume a uma perna lesionada.

Em relação à família mudou muito; hoje em dia sou separada, né? Tem 5
anos que estou separada. Mas quando começou esse problema eu era
casada, tinha minha vida normal. Depois disso aí foi ficando de um jeito que
me deixou muito triste. Porque aquela mulher acostumada com corpo bom,
acostumada a usar um salto 15, botar uma meia fina e, de repente, passar
isso! Eu lembro que meu companheiro falava assim: “não deixa abrir não!”
Mas o que eu vou fazer para não deixar abrir? Surgiu uma mancha mais
escura que meu tom de pele, ressecou e coçando [...]; eu passando
hidratante ali, do nada, virou uma ferida, e aí? O que eu ia fazer?
(Participante 17; 56 anos).

A mulher se afastou de mim devido à lesão, mas os outros não [...] minhas
filhas; tenho 4 filhas que me amam. (Participante 18; 61 anos).

Deparei-me com relatos sobre seres humanos cruéis, ou por que não dizer incapazes
de lidar com as diferenças e com o padrão imposto pela sociedade de companheiro ideal? As
descrições apontam a tentativa de se manter sem a ferida, para de algum modo atingir o
desejado pelo companheiro e deixar de lado o “querer por si” e não “pelo outro”, visto que
com a abertura da lesão houve a abertura do relacionamento. Mas há declarações de que por
mais que houvesse o abandono, os laços de união como, por exemplo, com os filhos, são
primordiais e minimizam a ruptura decorrente da condição clínica.
A desvalorização do outro por consequência da lesão também é um ponto muito
relevante a ser abordado nesta categoria, contexto que reafirma a importância de mostrar às
pessoas que vivenciam esta realidade o quanto elas apresentam valor, o que repercutirá na
autoestima destes indivíduos.

Ás vezes, meu marido chegava e eu falava: “Poxa. Tô mal! Não comi nada
hoje. Não aguentei pisar no chão, mas eu creio no Deus que sigo. Creio no
meu Deus que eu posso estar lá em baixo, lá no fundo do poço, mas eu vou
levantar. Eu vou ficar boa!”. Teve um dia que ele respondeu assim para
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mim: “Ah você está desse jeito, você vai perder tua perna, você vai isso,
você vai aquilo”. (Participante 36; 65 anos).

Os relatos evidenciam que os companheiros põem a condição clínica acima da
capacidade de amar e se relacionar; sobre isso, Merleau-Ponty (2011, p. 215) nos aponta que:
“A patologia põe em evidência, entre o automatismo e a representação, uma zona vital em que
se elaboram as possibilidades sexuais do doente, assim como acima suas possibilidades
motoras, perceptivas e até mesmo suas possibilidades intelectuais”.
O filósofo aponta ainda que o que desaparece no indivíduo doente “é o poder de
projetar diante de si um mundo sexual, de colocar-se em situação erótica ou, uma vez
esboçada a situação, de mantê-la ou de dar-lhe uma sequência até a satisfação” (MERLEAUPONTY, 2011, p. 215).
Nos relatos dos participantes desta pesquisa, no entanto, percebeu-se que o desejo
sexual continua, o que nos leva a afirmar que o “mundo da vida” do indivíduo pode apresentar
uma perspectiva diferenciada dos achados do filósofo. Quer-se dizer que a experiência é
individual e também dependente dos laços afetivos que se constituem e se mantêm durante a
jornada de cuidados clínicos, os quais podem auxiliar que a pessoa que vive com a lesão da
úlcera venosa crônica reencontre suas potencialidades em seu corpo modificado pela doença
Este pensamento corrobora com a pesquisa desenvolvida por Mendes et al. (2014)
pautada nos pensamentos do filósofo Merleau-Ponty, de que as alterações existenciais em
decorrência do fenômeno doença e saúde variam de acordo com as relações interpessoais,
visto que relações permeadas por confiança e amizade são capazes de contribuir com a
recuperação do doente.
A existência corporal das pessoas que vivenciam as lesões das úlceras venosas
crônicas pode, em muitos casos, ser vazia e desprovida de amparo, o que indica a importância
do um amparo familiar/amigo durante o processo de recuperação da doença e o quanto este
apoio é valorizado por quem a recebe, sendo vislumbrado como um amparo na imensidão do
“mundo-da-vida”.
Merleau-Ponty (2011, p. 228) “aponta que a existência corporal nunca repousa em si
mesma”, deste modo, viver a trajetória de vida com a doença, sabendo que há pessoas com
quem se pode contar, fornece um refrigério e alento aos que encaram esta jornada de vida.

Ás vezes minha irmã me ajuda porque ela também é enfermeira. Ela
consegue material pra mim. Meu pai já teve também o mesmo sofrimento
que eu tive, ele também já teve. A minha tia também já teve. Só nós três que
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tivemos, meus irmãos nunca tiveram isso. Aí, em matéria de rejeição,
nenhuma, porque meu pai já passou por isso. E nós somos uma família
unida. Aí é isso, não é ruim não. (Participante 2; 56 anos).

O amparo advindo de pessoas que compreendem o “mundo” no qual o participante
está inserido, seja por apresentar conhecimento técnico científico sobre o assunto ou por já ter
vivenciado uma trajetória de vida semelhante, faz com que o sentimento de compreensão se
faça presente.

Meu marido faz mais as coisas em casa. Ele cuida mais do almoço, da casa,
bota a roupa na máquina para lavar. Toma conta dos outros no trabalho
dele. Ele trabalha numa barraca. Ele faz tudo sozinho, praticamente sozinho
porque eu já tenho um problema de saúde e, infelizmente, isso aqui me
deixou muito nervosa; muito nervosa. Eu não consigo dormir à noite. Às
vezes quando eu durmo é de dia e ele sai. (Participante 5; 46 anos).

A família me trata muito bem. Realmente aderiu a coisa com maior
facilidade, né. E correspondem realmente muito bem; meus filhos [...] meus
três filhos, minha esposa, companheira maravilhosa. E é isso aí.
(Participante 12; 66 anos).

Meus familiares, ah! eles me ajudam. Se não fossem eles, eu não existiria.
Quem faz o curativo é minha esposa. Sempre fui muito bem cuidado.
(Participante 32; 75 anos)

Entretanto, de nada vale o amparo se o ser que vivencia este universo de
significações atribuídas à lesão não se torna cumplice de si mesmo, pois, como nos relata o
Merleau-Ponty (2011, p. 229): “A existência corporal que crepita através de mim sem minha
cumplicidade é apenas o esboço de uma verdadeira presença no mundo”.
Ser cúmplice de si requer assumir a sua “existência pessoal” e não lançar aos que lhe
amparam a função de suporte como se a eles fosse dada a função de viver pela pessoa que é
amparada. A pessoa que vive a lesão deve compreender que é necessário se reencontrar
corporalmente e que este reencontro ajuda a dar sentido ao “mundo percebido”. Não obstante,
o que evidenciamos em muitos são marcas das “feridas metafísicas” que são mantidas sem
cicatrização devido às feridas físicas. Logo, as pessoas que apresentam as lesões das úlceras
venosas esperam a cicatrização do corpo físico, esperando que assim terão recuperadas as
suas potências, e que a úlcera metafísica se cicatrizará.
Sobre o reencontro da potência, Merleau-Ponty (2011, p. 229) nos mostra que:
“Posso muito bem ausentar-me do mundo humano e abandonar a existência pessoal, mas é
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apenas para reencontrar em meu corpo a mesma potência, dessa vez sem nome, pela qual
estou condenado ao ser”.
Se o reencontro consigo mesmo não é efetuado ao longo da vivência com a lesão, os
episódios de indiferença podem trazer ainda mais prejuízos se traduzidas como episódios de
solidão, que omitem o fato de se estar sozinho ou de sentir-se sozinho as dores das “úlceras
metafísicas”.

Ninguém me trata diferente; todo mundo me trata direito. Quase não saio de
casa também, né. Só minha família que sai. Ninguém me trata mal não,
diferente não. Eu que me sinto enjoada porque a gente fica dentro de casa
parada, sem fazer nada. Eu gosto de sair e não saio, ver minha mãe (choro),
o dinheiro não sobra porque ele (marido) é aposentado [...] Eu quero ficar
boa [...] Eu não saio de casa, não posso trabalhar, curtir meu neto que tem
dois aninhos. (Participante 7; 63 anos).

Com relação à família, infelizmente eu tenho uma família numerosa, mas
como digo, assim (pensativo) indiferente. Aquelas pessoas para quem eu
sempre fui o esteio, o mais forte, mas acontece que nesse sentido a minha
família acaba me ajudando, porque eles veem um esteio mais forte em mim.
Eles não veem o doente em mim, entendeu? Então, para eles: “Ah, eu nunca
vi o senhor reclamando; nunca vi o senhor [...]”. Entendeu? Então eu acabo
ajudando eles passando uma mensagem forte. Mas totalmente [...]
(pensativo) né! (Participante 10; 65 anos).

Segundo Merleau-Ponty (2011), o corpo exprime a existência e a fala o pensamento.
Deste modo, se não há comunicação quanto ao que se sente verdadeiramente, os “habitantes
do mundo” da pessoa que vivencia a lesão não captam os sintomas e marcas existenciais da
doença e acreditam, por vezes, que a pessoa afetada pela lesão se encontra bem. Logo, é
preciso refletir sobre o “ser doente”.
“A reflexão arrebata-se a si mesma e se recoloca em uma subjetividade invulnerável,
para aquém do ser e do tempo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 5), ou seja, a subjetividade
permitirá a ruptura do “ser em si” dos “habitantes do mundo” e estes passam a introduzir-se
em uma perspectiva “não-ser” sobre o ser afetado pela lesão. Deste modo, a pessoa acometida
pelas lesões passa a compreender que o interior e o exterior são inseparáveis; assim, se há
marcas externas evidenciadas pelo “mundo”, existirá também marcas internas relativas à
percepção.
A ruptura do “ser em si” pelos “habitantes do mundo” do indivíduo que sofre pode
ocorrer, mas o ser afetado pela lesão pode permanecer incompreendido e sob a ótica do “nãoser”. Frente ao exposto e como consequência do receio do que virá (como será compreendido
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pelos “habitantes do mundo”), podemos evidenciar um resguardar-se frente ao mundo
percebido. Este resguardar-se pode vir atrelado à percepção de falta de apoio.

Minha família não me apoia; minha irmã está apoiando agora, mas sempre
corri atrás; sempre lutei sozinho. Eu estou tratando aqui agora, estive muito
ruim. Internei duas vezes. (Participante 14; 72 anos).

Este ponto nos direciona a pensarmos que o mundo onde vivemos é permeado por
relações e estas ocorrem em um espaço, sendo este preenchido por “habitante do espaço” com
o seu “meio familiar”.

Os meus familiares apoiavam-me durante um tempo. Só que depois de um
tempo começa a criticar. “Ah, porque você não vai ver isso?” E a gente vai
ver; mas é a correria do dia, o trabalho e essas coisas. As contas não
esperam, quando você pede uma vez é legal, mas quando você pede na
segunda vez já vem uma piada e na terceira vez mais piadas, então você
para. Então você tem que trabalhar e se cuidar e, ao mesmo tempo, muitas
das vezes você não concilia, e aí as bactérias elas não esperam.
(Participante 19; 41 anos).

Olha, meus familiares, todos, não têm situação tão boa para ajudar né. Vê
que a única que me ajuda é esta que estava comigo (filha) e me traz porque
eu vinha sozinha. Depois que eu fiquei ruim, tive um problema, ela passou a
me acompanhar porque eu não posso estar andando sozinha. Mas na
financeira, não. (Participante 23; 75 anos).

As relações ocorrem no espaço denominado por Merleau-Ponty (2011) de espaço
existencial. Neste espaço encontra-se ancorado o vivido, mas ele não existe sem o espaço
claro da percepção, sendo este denominado de “espaço natural”. De acordo com o filósofo, o
“espaço existencial” funda o “espaço natural”, sendo o espaço existencial responsável pela
espacialidade geral do ser, onde o espaço claro e os seus objetos observáveis encontram-se
cravejados.

Os familiares me apoiam porque a gente olha e parece que não tem nada
né! Não senti que se afastaram de mim não (silêncio). (Participante 24; 75
anos).

A minha família mora distante; ela agora está morando comigo (irmã), vai
morar lá no quintal. Quer dizer! (pausa), mas eles não têm [...]. Um mora
aqui no Paraíso, tudo mora distante. Vão às vezes me visitar, né! Quando eu
posso vou visitar eles; quer dizer [...]. Não vou a lugar nenhum; eu gosto
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mais é de ficar em casa, ficar na minha. Entendeu? (Participante 29; 88
anos).

Quando as relações não se fazem próximas, evidencia-se a necessidade de ampliação
das redes relacionais, de modo que torne o “mundo” da pessoa que vivencia a lesão da úlcera
venosa crônica um lugar familiar, fazendo com que ela se sinta amparada. Estas redes
relacionais podem ser também vislumbradas através de redes de apoio que podem ser
desenvolvidas em igrejas, organizações não governamentais (ONG), grupos de apoio, entre
outros.

Meus familiares me ajudam [...]. Eu moro no meu trabalho mesmo; eles que
me ajudam. Ele (patrão) veio me trazer. Se eu vou ao posto para fazer
curativo, ele vai me levar. Vai buscar. (Participante 33; 64 anos).

De acordo com Merleau-Ponty (2011, p. 84), “o objeto percebido e o sujeito que
percebe devem sua espessura ao sentir, sendo ele o tecido intencional que o esforço do
conhecimento irá decompor”. Ou seja, é através do sentir que o indivíduo que vivencia a lesão
realizará sua análise reflexiva e encontrará seu entendimento sobre a sua percepção de viver
com a lesão, ser amparado e se perceber como um ser de potencialidades.
A análise das unidades significativas identificou o desejo dos entrevistados de
permanecerem ativos laboralmente, percebendo-se como seres de potencialidades mesmo
mediante as evidências de absenteísmo (BELCZAK et al., 2011) e inabilidade laboral em
decorrência dos sinais e sintomas da insuficiência venosa crônica que levam às lesões
ulcerativas.
Perceber-se como um ser de potencialidades, faz com que a percepção das pessoas
que vivenciam a doença ultrapasse a lesão percebida, passando este indivíduo a se enxergar
como um “ser-para-si”, dando sentido a experiência de se viver com a lesão e elevando-se a
esta.

Eu estou sem rendimento. Eu tenho que fazer biscate. Mas que tipo de
biscate que eu não tenho grandes estudos? Só braçal. E braçal para
trabalhar com essa perna? Não tem cabimento, não posso. Eu moro na roça,
6º distrito de Itaboraí é roça. Que trabalho se não tem? Sei trabalhar de
balcão, sei fazer uns tipozinhos de comida, mas requer ficar muito tempo em
pé. Como que eu vou ficar muito tempo com essa perna? Não posso!
Trabalhar no balcão eu posso. Posso trabalhar um pouco, descanso, sento,
refresco, volto. Isso eu posso, mas do contrário não. Eu queria depender de
mim mesmo. Eu quero trabalhar. (Participante 1; 65 anos).
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É muito difícil; é muito difícil. Isso me tira algumas possibilidades [...] de
tudo, até de trabalho. Entendeu? É isso. (Participante 8; 67 anos).

Perceber-se como “ser-para-si” requer percorrer o “cogito” que há em si. Para
Merleau-Ponty (2011), o “cogito” designará a dimensão na qual a filosofia recolhe o sentido
da experiência, elevando-a a categoria de “conhecimento definitivo”. De acordo com o
filósofo, o “cogito tácito” será o responsável pela “presença de si a si”, reconhecendo-se em
situações limites (MERLEAU-PONTY, 2011), sendo, no caso estudado, o afastamento, a
impossibilidade de exercer as atividades laborais.

Eu não tenho mais a minha vida. Eu deixei de trabalhar. Sou cabeleireira.
Gosto do meu trabalho. Não posso trabalhar. Não posso fazer nada. Até
serviço de casa. Assim, eu estou lavando a louça ou fazendo almoço, boto
uma cadeira, boto o pé em cima. Você fica com o emocional abalado. Você
fica com o seu emocional abalado porque dói demais. É horrível.
(Participante 13; 54 anos).

Significa que não pode arranjar trabalho. Não pode nada, né! Como vou
arranjar trabalho com as pernas assim? Ninguém vai querer. Eu queria
estar trabalhando ainda. Até a perna sarar não posso ir a lugar nenhum
quase. Até da Igreja estou afastada. (Participante 16; 75 anos).

Ao perceber-se como “ser-para-si” no que se refere às potencialidades laborais, os
pesquisados compreendem-se como capazes de “ser-no-mundo”, e percebem suas
capacidades de contribuir para o seu “mundo da vida”.

Querem colocar uma pessoa em casa para me ajudar e eu nunca aceitei.
Enquanto eu puder levar eu vou levando. Ainda ontem a minha nora até
falou: “a senhora não pode andar. Até quando a senhora vai resistir?” Aí
eu disse: “Até enquanto eu aguentar!”. Enquanto eu aguentar eu vou me
movimentando. (Participante 30; 78 anos).

Mesmo com essa lesão eu trabalhei fora. Eu trabalhei em firma, já
encostada [...]. Custei para me aposentar. Eu entrei pelo INSS. Eu
trabalhava, cozinhava. Depois saí da firma porque minha perna piorou e eu
fiquei em casa. Aí do nada eu cismei e falei assim: “Vou abrir um
restaurante na minha casa”. Tinha uma garagem enorme. (Participante 36;
65 anos).

Perceber suas potencialidades faz com que os pesquisados sejam motivados a
continuar em plena atividade e a se reinventar, buscando atividades condizentes a sua
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realidade de vida. O brilho nos olhos dos entrevistados que permanecem em plena atividade
demonstra a importância de se pensar ocupações que sejam plausíveis de serem realizadas
pelos que vivenciam a patologia, mantendo-os ativos e com domínio do seu “mundo”.

6.3.3 Categoria 3: A volta ao passado e o atual isolamento social
A 3ª categoria foi nomeada de “A volta ao passado e o atual isolamento social” por
ter sido vislumbrada, através da análise das unidades significativas, o desejo dos participantes
de voltar a viver o que lhes era possível antes de serem acometidos pelas úlceras venosas
crônicas. Os achados também evidenciaram a presença da espiritualidade como sustentáculo
para o enfrentamento da condição clínica e do isolamento social que decorre desta vivência.
Ao longo da realização das entrevistas foi possível perceber que ao serem remetidos
ao passado, anterior às lesões, os participantes sentiam-se leves e demonstravam sentimentos
de alegria e saudade ao recordar.
Os relatos e expressões referentes à narratividade do corpo deixam claro que as
repercussões dos sinais e sintomas da patologia, principalmente no que se refere à
diminuição/perda da capacidade funcional, levam muitos participantes a deixarem de
vivenciar situações antes prazeirosas e esta nova existência remete os indivíduos a expressar a
saudade do vivido.
A saudade das vivências que abandonaram por causa da patologia demonstra que as
experiências que participam da construção dos sentidos são por vezes impossibilitadas de
ocorrer, pois é através do corpo que o sujeito é inserido no “mundo”, sendo também por ele
que lhe é possível vivenciar certas situações. Sobre este fato, Merleau-Ponty (2011, p. 547)
nos informa que: “o sujeito que sou, concretamente tomado, é inseparável deste corpo-aqui e
deste mundo-aqui”. Assim sendo, quando o sujeito se encontra acometido por situações que
marcam o seu “corpo-mundo-vida”, as marcas repercutem sobre a sua percepção, trazendo
reflexos ao “mundo” e ao “corpo” vivido.
As marcas da vida com a lesão foram expressas como empecilhos para vivenciar
situações cotidianas como sair de casa, cuidar do animal doméstico e das plantas; estes
registros encontram-se expressos na figura 26 e 27 e reverberam o quanto as marcas do
“mundo” vivido reencontram as memórias e se fazem subjetividade em temporalidade.
Conforme nos aponta Franco e Mendes (2015), o corpo ocupa e vive o tempo,
fazendo com que a sua relação com o mundo seja viver e significar o tempo sem apagar o
passado e que as vivências e experiências marquem o corpo como cicatrizes.
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Figura 26 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 07; 63 anos

Legenda:
Participante expressa sua
saudade de poder sair de
casa sem as dificuldades
impostas pelo viver com a
lesão, bem como a saudade
de cuidar das suas plantas e
do seu animal doméstico
(gato);
atividades
que
deixaram de ser realizadas
em
decorrência
dos
sintomas da patologia.

Fonte: Participante 07, 2016.

O registro da figura 26 aponta a intensidade do sofrimento que as lesões trazem ao
ser, constatada pela cor vermelha, e o desejo de cura para voltar a executar todas as atividades
que deixaram de ser realizada, que é trazido à tona pela cor verde.
Figura 27 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 30; 78 anos
Legenda:
Participante
expressa
a
saudade de manipular a terra e
cuidar das suas plantas e
flores; as atividades deixaram
de
ser
realizadas
em
decorrência dos sintomas da
patologia e do medo de que a
terra encoste na lesão, mesmo
que o membro lesionado esteja
envolto em ataduras.
Fonte: Participante 30, 2016.

Na figura 27, a cor laranja utilizada para efetuar o registro da expressão artística
carrega consigo a alegria de recordar o passado, recuperando as memórias afetivas de antes da
lesão.
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As marcas do “mundo” vivido ao reencontrarem as memórias nos fazem
compreender que o “mundo” e o corpo ontológico são indivisíveis. Sobre este pensamento,
Merleau-Ponty (2011, p. 547) nos afirma que: “O mundo e o corpo ontológicos que
reconhecemos no coração do sujeito não são o mundo em idéia ou o corpo em idéia, são o
próprio mundo contraído em uma apreensão global, são o próprio corpo como corpocognoscente”.
Nesta compreensão, o percebido ante às lesões das úlceras venosas crônicas é
expresso através do “corpo-cognoscente”, que é o corpo que expressa os desejos da vida
perceptiva. Assim, ao perceber-se como impossibilitado de exercer atividades anteriormente
possíveis, o “corpo-cognoscente” do ser expressará este desejo, o qual se insere em um
mundo histórico, social e discursivo, como podemos verificar por intermédio das expressões
das figuras 28, 29, 30 e 31.
Na figura 28, o participante expressa os sonhos de ir à praia, tomar banho de mar
sem sentimento de discriminação dos outros por possuir uma lesão e de poder voltar a praticar
esportes, tal como registrado por outro participante na figura 29.
Na figura 28, o participante usa as cores azul e preta para registrar sua percepção. A
preta foi utilizada para relatar o sonho de voltar a fazer atividades que lhe traziam felicidade,
o que implica dor e tristeza de não poder executá-las. Porém, ao desenhar a rede de vôlei, a
bola e o mar com a cor azul, o mesmo participante representa a vivacidade desse seu sonho
mais profundo de voltar a praticais tais atividades.
O sentimento de discriminação referenciado no registro da figura 28 nasce das
percepções captadas pelo corpo e, neste contexto, Merleau-Ponty (2015, p. 133) nos afirma
que: “O olhar remetido de um a outro percebe um contorno que nasce entre todos eles, como
acontece na percepção [sem grifo no original]”.
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Figura 28 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 10; 65 anos

Legenda:
Participante expressa através
do desenho e do registro
escrito seu desejo de voltar a
frequentar a praia e praticar
esporte. Seu relato escrito
evidencia como marca do
vivido a discriminação: “Meu
sonho é poder tomar banho de
praia sem sentimento de
discriminação dos outros”.

Fonte: Participante 10, 2016.

Figura 29 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 18; 61 anos

Legenda:
Participante expressa através
do registro escrito seu desejo
de voltar a praticar esporte.

Fonte: Participante 18, 2016.

Na figura acima, o participante utiliza a cor verde para a sua expressão, fornecendo o
ao seu registro o desejo de retornar a ter saúde para retornar às suas práticas esportivas.
O desejo de que os olhares da sociedade sejam destituídos de discriminação também
se encontra presente no registro expresso na figura 30. O participante descreve seu desejo de
ir à praia e poder andar de bermuda, fazendo alusão ao fato de que as pessoas portadoras das
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lesões das úlceras venosas crônicas escondem seu membro acometido por vestimentas longas
como, por exemplo, calças compridas.
Ao realizar o registro sob a cor azul, o participante ratifica seu sonho imerso no
sentimento profundo de realizar atividades sem os olhares preconceituosos da sociedade.
Figura 30 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 32; 74 anos

Legenda:
Participante expressa, por
meio do registro escrito, seu
desejo de voltar a frequentar a
praia e usar bermuda.
Fonte: Participante 32, 2016.

O desejo de retomar o mundo histórico, social discursivo, também se faz presente no
registro expresso pela figura 31. Neste registro se expõe o desejo de retomar às atividades
religiosas, como ir à igreja, interrompidas em decorrencia das dores constantes e edemas que
a lesão acarreta. Ademais, o registro sob a cor rosa aponta o sonho da participante de retornar
ao convívio com seus pares.
Figura 31 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 31; 74 anos

Legenda:
Participante expressa, através
do desenho e do registro
escrito, seu desejo de voltar a
frequentar a igreja. No registro
realizado consta o desenho da
igreja e a descrição de que a
mesma é linda.

Fonte: Participante 31, 2016.
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Este desejo de retomar o mundo histórico traz, segundo Merleau-Ponty (2011, p.
465), marcas da ação humana:

Não tenho apenas um mundo físico, não vivo somente no ambiente da terra,
do ar e da água, tenho em torno de mim estradas, plantações, povoados, ruas,
igrejas, utensílios, uma sineta, uma colher, um cachimbo. Cada um desses
objetos traz implicitamente a marca da ação humana à qual ele serve. Cada
um emite uma atmosfera de humanidade que pode ser muito pouco
determinada, se se trata de algumas marcas de passos na areia, ou ao
contrário muito determinada, se visito todos os cômodos de uma casa recémdesocupada.

Deste modo, podemos apreender que o mundo no qual se está inserido não é apenas
resposta ao mundo físico. As repercussões do mundo físico afetam o metafisico e levam o ser
a deixar de exercer as atividades que antes das lesões fazia, por medo de que a ferida que se
instalou no mundo metafísico lhe cause mais dor. Porém, posso dizer que lembrar o passado e
as atividades antes possíveis de serem exercidas proporcionou refrigério aos participantes,
como se através das lembranças fosse lhe dada a liberdade.
De acordo com Telles e Moreira (2014), a liberdade proporciona um encontro do
interior com o exterior, ou seja, um encontro do homem com o mundo. Assim sendo, a
retomada da própria história e a possibilidade de “re-acordar” as percepções fornece um novo
sentido aos pesquisados, que nada mais é que o próprio pensamento que passa a apresentar
novo significado, já que as vivências saem do “mundo” da indiferença.

Aí tem vezes que não consigo passear mais, ir ao shopping, ir ao parque, ir
à festa junina que eu gosto de ir e não posso mais porque tem que ficar
muito tempo em pé e agora no frio, né, piora mais ainda, dói mais e agora
não consigo mais sair de casa, aí fica ruim por isso. Mais o que agora?
(Pensativo) Pra passear na casa dos outros aonde eu vou tenho que levar
curativo, aí fazer curativo na casa dos outros a gente fica meio sem jeito. Aí
não tem como, aí eu fico [...] eu fico sem jeito. (Participante 2; 56 anos).

Para Merleau-Ponty (2011, p. 59)
[...] o ato de atenção acha-se enraizado na vida da consciência, e
compreende-se enfim que ela saia de sua liberdade de indiferença para dar-se
um objeto atual. Esta passagem do indeterminado ao determinado, essa
retomada, a cada instante, de sua própria história na unidade de um novo
sentido, é o próprio pensamento.
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Ao sair do “mundo” da indiferença, a pessoa que vivencia a liberdade passa a
promover relatos do seu “mundo” e do que a lesão representa ao “mundo percebido”. Para
Merleau-Ponty (2011), isso se deve ao fato de que tudo o que somos, somos sobre uma
situação que de fato é nossa e que acabamos por transformar sem cessar.
Para Merleau-Ponty (2011), a liberdade faz parte da constituição fundamental do “si”
que se encontra em situação, bem como se encontra no reduto de não ser. Assim sendo, a
liberdade é a capacidade de conservar-se em relação a qualquer situação de fato. O filósofo
ressalta que a liberdade do “si” só pode ser entendida por meio das inseparáveis liberdade e
temporalidade. Isto porque a temporalidade é o verdadeiro nome do ser, já que nada existe,
tudo se temporaliza, implicando a este conceito o sentido de ser no mundo; e a subjetividade
por ser o mundo, o núcleo do tempo, o próprio tempo (DUPOND, 2010; MERLEAUPONTY, 2011).
Schakarowski e Oliveira (2014) apontam que, para Merleau-Ponty, cada sujeito
atribui um sentido existencial à vida, que é originado do presente e do passado em sua
coexistência.

Para mim isso representa muita coisa, porque isso daí, para mim é uma
penitência. Então, eu não posso ir a uma praia, ir á uma praia pra uma
pessoa ver e me molhar, não tem liberdade nenhuma. Eu quero ir à praia e
dar um mergulho, eu quero sentir a água, eu mesmo entrando. Mas, de um
modo geral infelizmente não posso e estou privado há quase onze anos.
(Participante 3; 73 anos).

Eu nunca mais fui o mesmo, entendeu? Eu tinha uma vida, tinha maior
liberdade, saía de manhã, voltava de noite, aposentado. E agora eu estou
restrito, só saio acompanhado de alguém, entendeu? Pra vir aqui no
hospital, pra ir a outro médico. Dificilmente eu estou saindo. Só saio por
causa do meu filho, uma vez ou outra. A gente está tocando a vida como ela
deve ser tocada, mas não é a mesma coisa. (Participante 4; 68 anos).

Ser liberto do cárcere da ferida é retomar para as atividades em suspenso; a liberdade
é a parte da constituição fundamental do “si” que se encontra “em situação”, sendo também
um “reduto de não ser”, ela é a capacidade de se conservar atuante no mundo e em qualquer
situação (MERLEAU-PONTY, 2011).

Eu fico dependendo [...] muito limitado, entendeu? Deixei de jogar bola.
Mas eu também deixei de fazer muita coisa, por exemplo, aproveitar o lazer.
Passear, sambar [...] que eu gosto muito. São oito anos sem calçar um
sapato. É muito difícil. Limita muito. Eu mudo a vestimenta para esconder a
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lesão; deixei de usar bermuda, uso calça comprida exatamente por isso. Eu
fico constrangido; não sinto que me olhem diferente por eu estar de
bermuda; eu não percebo, é de mim mesmo. Eu não percebo que me olham
diferente não. (Participante 8; 67 anos).

A dependência que a lesão provoca em decorrência das limitações funcionais
provocadas pelos sinais e sintomas da úlcera venosa crônica acabam por interferir diretamente
na liberdade das pessoas que vivem com a lesão.

Eu procuro não deixar de fazer nada por causa da úlcera, mas não me sinto
muito à vontade não. Uma vez eu fui à praia com o meu irmão depois de
anos. Aí meu irmão disse: “Ah, vamos ficar ali?”; Aí eu disse: “Não! Pelo
amor de Deus”, “Vamos ficar ali perto dos barcos. Eu não quero exibir
nada não, além de não querer exibir minhas gorduras, não vou exibir
minhas úlceras!”. Eu estava de curativo. Aí ele: “Ah, você tem vergonha de
tudo”. Aí eu disse: “Tenho mesmo!” Aí eu fiquei escondidinha. Quase não
peguei sol, não peguei nada. Fiquei escondidinha. Escondida mesmo. É
assim, mas eu não gosto disso. Eu não gosto. Então, às vezes, eu tento
aproveitar, mas não é como eu queria, ou melhor, como deveria, né! Eu não
me sinto à vontade não, entendeu? (Participante 17; 56 anos).

Deixei de ir na praia, nessas coisas assim [...]. Acho que só praia mesmo,
porque com a perna machucada para ir na praia fica difícil, né? Não tenho
momentos de lazer. Agora, estando sem dor, a lesão não me impede de ter
momentos felizes não. Está tranquilo; eu estou aprendendo a conviver, pois
é muito difícil isso aqui. É uma prova. (Participante 18; 61 anos).

Deixar de fazer atividades que antes eram prazerosas provoca o sentimento de
ausência de liberdade, pois, segundo Merleau-Ponty (2011), não existe liberdade atenuada,
isto é, ou não existe liberdade ou ela é vivenciada em totalidade.
No caso das pessoas que apresentam úlceras venosas, a ausência de liberdade pode
levar o indivíduo a evitar atividades sociais, chegando a se afastar de pessoas com o objetivo
de não se expor e de expor as suas fragilidades. Esta reclusão ao “mundo da vida”, por
consequência de experiências do ser sensível e do homem, leva a dores nas chamadas “úlceras
metafísicas”.

Eu não sinto que as pessoas se afastam de mim porque, particularmente, eu
que me afasto. Assim, certos lugares, em certos tipos de passeio. Aí, eu evito
de ir para não [...]. Eu sei que vai doer a minha perna. Dói! Então, eu
mesmo me privo de sair. Praia nem pensar! É muito difícil. (Participante 26;
52 anos).
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Deixei de fazer muitas das coisas que eu fazia. Bem, eu gostava de sair com
a família. Hoje não saio. Eu fico com vergonha, com a perna amarrada.
(Participante 28; 66 anos).

Coisa ruim, né! Não consigo fazer nada. Eu gostava de limpar minha
casinha, gostava de ir na rua. Eu não vou na rua nunca! Tem um ano que
não vou na rua. Não ando, não ando; eu não posso andar. Não posso andar
com essa ferida. (Participante 31; 74 anos).

O sentimento de impotência como argumento contra a liberdade por consequência
das dores oriundas das lesões é uma marca que também se faz presente nas pessoas que
vivenciam a úlcera venosa.

Ah! eu saia muito. Eu saia para passeios, excursão [...] Com isso tudo eu
parei. Não fiz mais. Com dor, no meio das pessoas, incomoda os outros, né!
Então eu prefiro ficar só [...] me isolei. Me isolei de muita coisa. Por causa
da [...] desse problema das pernas. (Participante 35; 64 anos).

Para Merleau-Ponty (2011, p. 584), a impotência da vontade é um argumento
verdadeiro sobre a ausência de liberdade:

Freqüentemente cita-se a impotência da vontade como um argumento contra
a liberdade. E com efeito, se posso voluntariamente adotar uma conduta e
me improvisar guerreiro ou sedutor, não depende de mim ser guerreiro ou
sedutor com facilidade e "naturalidade", quer dizer, sê-lo verdadeiramente.
Mas também não se deve procurar a liberdade no ato voluntário que é,
segundo seu próprio sentido, um ato fracassado. Só recorremos ao ato
voluntário para ir contra nossa verdadeira decisão, e como que com o
propósito de provar nossa impotência. Se verdadeiramente tivéssemos
assumido a conduta do guerreiro ou do sedutor, seríamos guerreiro ou
sedutor. Mesmo aquilo que se chama de obstáculos à liberdade são na
realidade desdobrados por ela.

Com vistas a minimizar as marcas que a ausência de liberdade traz, muitas das
pessoas que vivem com lesões das úlceras venosas crônicas se amparam na espiritualidade
para prosseguir nas condutas clínicas e reduzir as dores oriundas das “úlceras metafísicas”
expostas pelas experiências de vivenciar a doença.
A análise das unidades significativas aponta a presença de pontos que remetem à
espiritualidade como auxilio a vivência e compreensão do corpo, visto ser através da
corporalidade que a relação do homem com o meio torna-se singular e, assim, os participantes
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buscam compreender a si e ao outro. Sobre este aspecto, Merleau-Ponty (2011, p. 8) nos
aponta que:
Não existe dificuldade para se compreender como Eu posso pensar o Outro
porque o Eu e, por conseguinte, o Outro não estão presos no tecido dos
fenômenos e mais valem do que existem. Não há nada de escondido atrás
destes rostos ou destes gestos, nenhuma paisagem para mim inacessível,
apenas um pouco de sombra que só existe pela luz.

A espiritualidade é evidenciada como transversal ao decorrer dos relatos,
demonstrando que, na doença crônica (úlcera física e metafísica), a condição conservadora do
ser frente às adversidades associadas à doença é o cuidado espiritual, sendo este “cuidado
mantenedor” fundamental quando se trata de uma doença crônica, no caso deste estudo, a
úlcera venosa.
De acordo com Kremer, Ironson e Porr (2009), espiritualidade relaciona-se com a
busca que cada indivíduo apresenta em exercer uma conexão com o sagrado. Esta experiência
é individual e não se limita à religião ou crença, ela pode se arraigar em questões relativas ao
significado da vida e da razão de viver (GASPAR et al., 2011).
A espiritualidade é uma força criativa e unificadora, capaz de interligar Deus, eu, os
outros e a natureza, que se assume como um fator importante na vida das pessoas, dando a
elas um significado, um propósito (MOLZAHN et al., 2012), que gera um conforto por ser
associada a uma percepção de melhoria de vida, sensação de bem-estar (MORA; MIRA,
2012).
Para Trasmontano (2015), a espiritualidade é um fenômeno que não apresenta
explicação definitiva, por ser complexo e transcender o tempo, o corpo e o espaço, porém, de
acordo com a autora, o referido fenômeno é passível de compreensão.
Nos relatos que se seguem, a questão da espiritualidade vai além das úlceras
metafísicas, elas se configuram como responsáveis por fornecer alimento à alma, sustentando
e mantendo o indivíduo sem esmorecer mediante a sua condição clínica e suas percepções
existenciais. A espiritualidade é, então, fortalece a pessoa.
A expressão relatada na figura 32 retrata o sentimento de se viver com a lesão, bem
como a confiança no divino de que seu pedido de obter a cura seja atendido. Ao realizar o
registro sob a cor azul, evidencia-se a presença do desejo de cura atrelado aos sentimentos de
paz e amor que a busca pela espiritualidade proporciona.
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Figura 32 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 13; 54 anos
Legenda:
Participante
expressa
o
sentimento de viver com a
lesão e o desejo de ser curada:
“Essa úlcera para mim é um
pesadelo, fico pedindo a Deus
para ficar curada”.
Fonte: Participante 13, 2016.

A espiritualidade tem sido evidenciada na área da saúde como um efeito positivo sob
a melhora da saúde e qualidade de vida em pessoas que vivenciam as doenças crônicas
(TUCK; THINGANJANA, 2007), e funcionam como um apoio fundamental ao
enfrentamento de situações frustrantes, de sofrimento, de desafios, de prolongamento da vida
e de compreensão/elaboração das perdas existenciais (SALDANHA; ARAÚJO; SOUSA,
2009).
Destarte, a espiritualidade no cuidado à saúde auxilia o exercício do cuidado integral,
devendo os profissionais de saúde possuir conhecimento acerca do tema para exercer o
cuidado também sob esta perspectiva. Para Trasmontano (2015), a espiritualidade exercida
nas Ciências da Saúde pela Enfermagem promove uma assistência respeitosa e um cuidado
humanizado ao ser.
Nesta tese, a presença de apoio para o enfrentamento da doença também é percebido
na procura de amparo nas escrituras bíblicas, demonstrando que através da busca da
espiritualidade os participantes encontram conforto e auxílio para vivenciar as demandas e as
percepções advindas do tratamento da lesão.
O registro da figura 33 sob a cor verde traz à tona o sentimento de bem-estar, paz,
tranquilidade, segurança, equilíbrio, esperança, serenidade, suavidade, crença, coragem,
firmeza, desejo e descanso que a espiritualidade proporciona aos que se ancoram nela para
seguir frente às adversidades de se viver com a lesão.
Figura 33 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 34; 71 anos
Legenda:
Participante expressa seu
amparo na espiritualidade
através da escritura bíblica:
“Eu gosto da Bíblia”.
Fonte: Participante 34, 2016.
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A busca de amparo na espiritualidade pode ser resultado de se considerar a saúde
como algo inabalável antes do acometimento pela doença e das lesões que dela resultam.
Destarte, Merleau-Ponty (2015a, p. 135) nos aponta que:

Vivemos num meio de objetos construídos pelos homens, entre utensílios,
em casas, ruas, cidades e, na maior parte do tempo, não os vemos senão por
meio das ações humanas das quais eles podem ser os pontos de aplicação.
Habituamo-nos a pensar que tudo isso existe necessariamente e é inabalável.

Deste modo, os pesquisados apontam a presença da espiritualidade no vivenciar
temporal da patologia. Este vivenciar temporal é responsável pelo vínculo existente entre o
sujeito e o mundo, a alma e o corpo, o ego e o alter ego (DUPOND, 2010). Assim, viver a
experiência da doença e todas as questões a ela envolvidas faz com que o indivíduo tente
vivenciar o “tempo em si mesmo”, e, deste modo, faz com que a ideia de sujeito seja refeita
por si.

[...] Mas isso aí, graças a Deus, não está afetando minha vida. Não. Não
está não. Estou encarando com naturalidade porque Deus não dá um fardo
maior que a gente pode carregar, né? Tenho certeza que daqui a pouco vou
recuperar. (Participante 12; 66 anos).

Eu rezo para essa perna curar e fechar e não abrir mais. Quando eu penso
que vai fechar, daqui a pouco abre tudo de novo. (Participante 13; 54 anos).

Para Merleau-Ponty (2011), a compreensão do sujeito encontra-se na intersecção de
suas dimensões, assim, é preciso compreender o sujeito em suas dimensões biopsicossociais
e, para isso, se faz necessário considerar o tempo em si mesmo para através da dialética
interna ser capaz de refazer a ideia preconcebida sobre o sujeito.

Quando eu tenho que sair, quando tenho que vir aqui [...] eu já não saio
mais para não “gastar muito a perna”. Prefiro ficar em casa. Mas se Deus
quiser vou voltar a ir à igreja de novo. Ninguém nasceu assim, né? Com a
ajuda de Deus. A gente olhando bem tem gente pior, né? Tem gente que não
anda mais. (Participante 16; 75 anos).

Ela (a lesão) era assim (mostrando o tamanho com as mãos). Ontem que
deu esse negócio preto, mas nunca apareceu isso. Creio que isso já foi obra
de Deus para tirar aquilo que poderia me afetar pior, né! Então, Graças a
Deus está tudo bem. (Participante 36; 65 anos).

165

Perceber a espiritualidade como ferramenta para continuar os desafios é assumi-la
como fonte de sensibilidade do ser. Para muitos pesquisados a temática da espiritualidade
chega e se dispersa como um lampejo em meio aos seus relatos. Este lampejo perceptivo é
sinalizado por Merleau-Ponty (2011, p. 496):

Uma percepção sensível ou um raciocínio não podem ser fatos que se
produzem em mim e que eu constato. Quando depois eu os considero, eles se
distribuem e se dispersam cada um em seu lugar. Mas isso é apenas o rastro
do raciocínio e da percepção que, tomados em sua atualidade, deviam, sob
pena de se desmancharem, envolver de um só golpe tudo aquilo que era
necessário à sua realização e, conseqüentemente, estar presentes a si mesmos
sem distância, em uma intenção indivisa.

A espiritualidade retratada na fala dos pesquisados perpassa pelo “cogito”, fazendo o
indivíduo sair do pensamento da lesão para que seus pensamentos sejam libertados da
“prisão” que a patologia insere, corroborando com Merleau-Ponty (2011, p. 499):

É finalmente com Deus que o Cogito me faz coincidir. Se a estrutura
inteligível e identificável de minha experiência, quando a reconheço no
Cogito, me faz sair do acontecimento e me coloca na eternidade, ela me
libera ao mesmo tempo de todas as limitações desse acontecimento
fundamental que é minha existência privada, e as mesmas razões que
obrigam a passar do acontecimento ao ato, dos pensamentos ao Eu, obrigam
a passar da multiplicidade dos Eus a uma consciência constituinte solitária e
me proíbem, para salvar in extremis a finitude do sujeito, de defini-lo como
“mônada”.

Um ponto que merece destaque é a espiritualidade associada ao sentimento de
gratidão. Apesar de vislumbrarmos o pedido de cura e a busca de amparo na espiritualidade e
na leitura bíblica, também evidenciamos a gratidão dos participantes por conseguirem, ainda
que de maneira difícil, executar os movimentos da perna lesionada e poder, deste modo, andar
sem auxílio ou suporte de andadores, por exemplo.
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Figura 34 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 29; 88 anos

Legenda:
Participante
expressa
gratidão a Deus mesmo
diante da enfermidade:
“Atrapalha a minha vida,
mas agradeço a Deus por
estar andando”.
Fonte: Participante 29, 2016.

No registro da figura 34 o participante utiliza a cor preta para expressar a sua dor,
mas ao mesmo tempo evidenciamos o suporte espiritual para lidar com a patologia e todos os
sentimentos que advém de se viver com ela, o que incute a ideia de que há um temor a Deus e
que, mesmo assim, há um sentimento de que Ele lhe ampara mediante às adversidades.
Os sentimentos de gratidão dos participantes se encontram associados à esfera da
espiritualidade, sendo estendida aos profissionais que lhe conferem atendimento. Esta
extensão demonstra que os participantes reconhecem a importância daqueles que lhe
conferem cuidado, assim como leva à compreensão de que o profissional estar bem e
amparado espiritualmente será benéfico para a recuperação da sua condição clínica.
As figuras 35 e 36 expressam a gratidão que os participantes têm sobre os
profissionais de enfermagem que lhe prestam cuidados, bem como promovem o retorno à
espiritualidade repleta de valores para as experiências vivenciais humanas.
Ao se utilizar da cor preta para realizar seus registros, o participante que realizou a
expressão da figura 35 também demonstra seu temor a Deus, corroborando com o registro 34.
Enquanto que no registro da figura 36, apesar de também verificarmos a presença da
espiritualidade, ela é registrada por intermédio da cor vermelha denotando força, vigor, glória,
emoção e paixão pelo divino.
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Figura 35 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 12; 66 anos

Fonte: Participante 12, 2016.

Legenda:
Participante expressa
sua
gratidão
aos
enfermeiros
que
atuam no setor onde a
pesquisa
foi
desenvolvida e pede
que
estes
sejam
abençoados: “Que o
senhor abençoe estes
enfermeiros, que eles
prosperem em sua
atividade profissional.
Amém!”.

Figura 36 – Expressões relacionadas à narratividade do corpo: Participante 24; 75 anos

Legenda:
Participante expressa sua
espiritualidade e gratidão aos
enfermeiros que atuam no
setor onde a pesquisa foi
desenvolvida: “Jesus me
ama, tudo posso suportar.
Obrigada por ter pessoas que
trabalham com amor”.

Fonte: Participante 24, 2016.

Os sentimentos de gratidão aos profissionais de enfermagem que prestam cuidado às
lesões da úlcera venosa crônica pode ser traduzida como liberdade, visto que, para os
participantes da pesquisa, ter a lesão cicatrizada significa se libertar de uma vida envolta em
situações limitantes e que trazem repercussões expressas através das “úlceras metafísicas”.
Assim sendo, expressar o que se sente através do registro das expressões relacionadas à
narratividade do corpo significa, para os participantes, libertar-se e lançar-se em tela os seus
desejos, sentimentos e percepções. E sobre esta liberdade, expressa em tela e em cores,
Merleau-Ponty (2015a, p. 149) nos aponta que:
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É no mundo ainda, numa tela, com cores, que lhe cabe realizar sua liberdade.
É dos outros, do assentimento deles que deve esperar a prova de seu valor.
Eis por que ele interroga esse quadro que nasce sob suas mãos, e espreita os
olhares dos outros postos em sua tela. Eis por que nunca parou de trabalhar.
Não abandonamos nunca nossa vida. Nunca vemos a ideia nem a liberdade
face a face.

Nota-se que os participantes esperam que através da cicatrização da ferida, presente
em seu membro, haja o aceite de si pela sociedade e, assim, as percepções negativas,
vivenciadas por apresentarem a lesão da úlcera venosa crônica, sejam dissolvidas como
fumaça que se dissipa no ar, devolvendo a eles a liberdade.
A seguir, faremos uma viagem sobre o compreendido. Assim, convido os leitores a
apreciarem a leitura e vislumbrarem o nascimento do constructo teórico acerca das “úlceras
metafísicas”, sendo ele constructo subsidiado pelos resultados do desvelar dos participantes.
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7 O COMPREENDIDO: NASCIMENTO DE UM CONSTRUCTO TEÓRICO E DE
UM MODELO CONCEITUAL

A presença de fatores de risco ou de determinantes genéticos que predispõem o
acometimento por doença crônica não transmissível atua sobre as pessoas sem lesões da
úlcera venosa, as quais se encontram em situação de vulnerabilidade. Tais fatores podem
ocasionar um quadro de insuficiência venosa que resultará em hipertensão venosa e esta, por
sua vez, levará a úlcera venosa crônica. A pessoa com úlcera venosa crônica passa, então, a
desenvolver sinais e sintomas relacionados a sua condição clínica, que são representados
como marcas de uma vida.
A marca de uma vida com a doença da úlcera venosa crônica é sentida inicialmente
por quem a vivencia por intermédio dos sinais e sintomas clínicos (dor, edema, secreção) que,
ao serem experienciados, provocam marcas profundas que perpassam o corpo físico,
atingindo o metafísico2.
A percepção existencial de se viver com a lesão das úlceras venosas crônicas
transcorre pelo “corpo fenomenal” que ora é habitado por um ser nada ativo e ora se encontra
participativo. Tal alternância vivencial é decorrente da condição clínica relatada pelos
pesquisados como limitante/incapacitante evidenciada pelo “mundo”.
A evidenciação (coisas a serem percebidas) de como o “mundo” a vê retorna, então,
às pessoas que apresentam a lesão através da percepção. Logo, é através da percepção que a
compreensão existencial se apresenta. Nesta tese, frente aos resultados encontrados e
produzidos, evidenciamos que a compreensão existencial das pessoas que vivem com as
lesões das úlceras venosas crônicas perpassa sobre o olhar que o “mundo” lança a elas.
O olhar do “mundo” sobre as pessoas que vivem com úlceras venosas crônicas é
repleto de significados, e pauta-se na premissa cartesiana de que o sujeito é visto de modo
fragmentado. Assim, as pessoas que apresentam a lesão passam a ser segregadas pela
sociedade, tornando-se invisíveis, isto é, toda a sua existência é resumida à lesão.
Sendo o corpo responsável pela abertura e acolhimento do homem ao “mundo”,
quando este passa a ser fonte de atenções segregativas, ocorre o que chamo de “perda do
mundo”, percepção que é registrada no mundo metafísico e faz com que as pessoas sejam
submersas e entregues a um caos de sensações e sentimentos de tristeza, angústia, impotência,
Metafísico: significa, literalmente, “aquilo que está além da física, que transcende” (JAPIASSÚ;
MARCONDES, 2006, p. 185-186), sendo originado etimologicamente do latim medieval
metaphysĭcus e definido, de acordo com o dicionário Michaelis (2016), como relativo ao que
transcende os limites da experiência possível; transcendental, transcendente.
2
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infelicidade, frustração, constrangimento, inutilidade, de dificuldades relacionadas às
limitações físicas impostas pela condição clínica, e de conformismo com as complexidades de
cicatrização das lesões.
Destarte, as pessoas que vivenciam a lesão passam a se ver de modo negativo frente
ao existir com a úlcera venosa crônica, ficando esta percepção dependente do estímulo
exterior, que é captada do “mundo”, que é escondida, por que não dizer reclusa, no âmago do
ser.
Ao compreender que as lesões das úlceras venosas crônicas sobrepõem a sua
existência, as pessoas passam a sofrer com as perdas que as lesões lhe acarretam, dentre as
quais, o isolamento social, a laboratividade restrita, a baixa autoestima e a pouca afetividade,
que, segundo os relatos, decorrem especialmente do caráter estético das lesões.
De tal maneira, os olhares que emergem da sociedade de modo desigual carregam
consigo preconceitos sobre o ser que vivencia a vida com a referida lesão, levando o
indivíduo a apresentar, em si, a percepção de que só será aceito de modo igualitário pela
sociedade e família, que se fazem presentes em seu “mundo”, quando a lesão cicatrizar. É
desse modo que emergem em si as chamadas “úlceras metafísicas”.
As “úlceras metafísicas” são resultado das percepções obtidas pelo ser sobre a sua
existência, as quais perpassam sobre vários campos existenciais, os quais, no caso desta tese,
são representados pelo se viver com os sinais e sintomas como marcas de uma vida, que
acabam por trazer em si a invisibilidade social que repercute sobre o modo como este
indivíduo se vê.
Considerando o apresentado, inaugura-se o constructo teórico da úlcera metafísica,
entendendo que esta não se encontra ligada apenas às pessoas que apresentam as úlceras
venosas crônicas, mas a todos os indivíduos que apresentam marcas existenciais no mundo
metafísico.
Os achados desta tese também apontam que a família, os amigos, os profissionais de
saúde e a espiritualidade apresentam papel extremamente importante de suporte ao cuidado,
tendo em vista que são eles os sustentáculos utilizados pelos participantes para enfrentar a
patologia e o “mundo da vida”.
Mediante as marcas perceptivas (úlceras metafísicas), o indivíduo passa a almejar ser
percebido além da lesão, bem como visa à recuperação da afetividade que pode ter sido
perdida em decorrência dela; por isso, o indivíduo, que se sente desamparado, passa a buscar
acolhimento e apoio nas pessoas próximas, isto é, na família e nos amigos.
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Nesse entendimento se ratifica a relevância da família e do ciclo de amigos no
auxílio às pessoas acometidas pelas lesões estudadas a recuperar a sua autoestima, a tornar-se
cúmplice de si, assumindo a própria “existência pessoal” no processo de recuperação, e a se
perceber como um ser repleto de potencialidades que não são reduzidas em consequência das
úlceras venosas crônicas.
Ao reconhecer suas potencialidades, o indivíduo passa a vislumbrar melhor sua
existência com a doença e a não requerer o isolamento social, tão comum às pessoas que
vivem com essas lesões já que tentam esconder as feridas físicas e, consequentemente, as
“úlceras metafísicas” que se formaram ao longo do processo de adoecimento físico.
Diante disso, e em busca de aceitação e liberdade existencial, as pessoas que
vivenciam a experiência existencial de viver com as lesões das úlceras crônicas no campo
físico e metafísico buscam a espiritualidade como sustentáculo existencial para viver com a
ferida crônica.
Por intermédio dos resultados, demostrou-se, aqui, que a espiritualidade apresenta
um papel chave no processo de aceitação do diagnóstico, de enfrentamento da doença e de
perspectiva de vida para além da ferida, o que expõe, então, a transversalidade da questão
estudada. Isto, pois os pacientes acometidos pela patologia buscam, através da espiritualidade,
o enfrentamento do diagnóstico clínico e a recusa das percepções sobre o “mundo” por
sofrerem com as questões captadas pela lente vivencial que apresenta sentido a cada
indivíduo, ou seja, sentido em si mesmo.
A espiritualidade é buscada por estas pessoas no sentido de transcender as coisas
percebidas e sentidas, dando um novo sentido à vida para além do que se vive no momento,
ou seja, busca-se a possibilidade de uma existência bela, onde as questões percebidas por
viver com a lesão da úlcera venosa não sobreponham à existência do ser em sua essência.
Portanto, a espiritualidade tem papel extremamente importante na transcendência do mundo
percebido quando este se apresenta de modo doloroso ao ser.
As compreensões obtidas com o desenvolvimento desta tese comprovam os achados
da tese de doutoramento do filósofo Maurice Merleau-Ponty, publicada em 1945, denominada
de “Fenomenologia da Percepção”, no que se refere aos conceitos de fenomenologia;
percepção (empirismo, intelectualismo, unidade do mundo vivido); intelectualismo; mundo
vivido; corporeidade; comportamento; ser humano; tempo; o outro (o mundo social); e arte,
os quais, ao serem aplicados ao público estudado, desvelaram ainda mais. Conseguimos ir
além e formular o constructo que é o aporte ao modelo conceitual da existência das “úlceras
metafísicas”.
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O constructo é uma abstração ou representação mental inferida a partir de situações
ou comportamentos que estão sob investigação (POLIT; BECK, 2011). Ele permite o resumo
dos fatos observados, promove a progressão da observação, bem como serve de base para
previsão e explicação dos fatos (ABBAGNANO, 2007).
Neste estudo, o constructo da úlcera metafísica permitiu evidenciarmos o surgimento
de um modelo conceitual que fornece uma perspectiva conceitual relativa a fatos interrelacionados, garantindo a compreensão do fenômeno, refletindo as suposições e visões
filosóficas de quem os desenvolveu, e fornecendo para o campo da enfermagem explicações
sobre o que é a disciplina e como o processo de enfermagem se envolve em determinado
conceito (POLIT; BECK, 2011).
O constructo aqui apresentado é a transcendência do pensamento relativo ao senso
comum, prezando-se pela compreensão do objeto. Logo, esta definição se enquadra nesta tese,
pois se evidencia, ao longo do material, que o “mundo-da-vida” das pessoas que vivem com
úlceras venosas foi descrito; e, através desta descrição, foi possível demonstrar as percepções
de se viver com a doença; e, pautada nesta demonstração, compreender como essas pessoas se
percebem e explicar a existência das “úlceras metafísicas”.
Afirmamos, também, que o material desenvolvido auxiliou na formulação do
conceito das “úlceras metafísicas”, pois se conseguiu, mediante as estratégias de coleta de
dados, adentrar no mundo percebido dos participantes e, por isso, enxergar o seu passado e o
seu presente e entender as projeções de futuro que eles apresentam.
Ao acessar o “mundo-da-vida” dos participantes e conseguir captar as suas
percepções de passado, presente e futuro, se obteve um grande alcance perceptivo diante das
esferas vivenciais. Dessa maneira, conseguimos explicar os amplos segmentos da experiência
humana e descrever a existência das “úlceras metafísicas”.
Frente ao exposto e mediante os resultados e discussão apresentados, por intermédio
do constructo e modelo conceitual firmados, defendo o conceito das “úlceras metafísicas”.
Defende-se, a partir da fenomenologia da existência, que através da compreensão da
percepção existencial das pessoas que vivem com úlceras venosas crônicas, pautada em uma
perspectiva merleaupontiana que prioriza as experiências vividas, é possível identificar a
presença das “úlceras metafísicas”, sendo estas confirmadas não por demonstração, mas pela
expressão dos fenômenos no “mundo-da-vida” dos participantes desta pesquisa. Trata-se de
considerar o relevante papel das Ciências do Cuidado em Saúde em dirimir o sofrimento de
todos aqueles que se sentem alvejados pelas suas úlceras metafísicas.
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Com vistas a uma melhor compreensão do desenvolvimento/evolução das “úlceras
metafísicas”, apresenta-se, a seguir, o Modelo conceitual da trajetória existencial de
desenvolvimento / evolução para as úlceras metafísicas (esquema 5).
Esquema 5 – Modelo conceitual da trajetória existencial de desenvolvimento / evolução para
as úlceras metafísicas

Fatores de risco ou determinantes genéticos da predisposição
à doença crônica não transmissível

Pessoa sem úlcera
venosa crônica

Vulnerabilidade

Hipertensão
venosa.

Insuficiência
venosa

Úlcera venosa
(lesão física)

Pessoa com úlcera
venosa crônica

Sinais e sintomas
clínicos

Úlcera
metafísica

Coisas a serem
Percepção

percebidas

Causas: sinais e sintomas da doença;
invisibilidade social; ausência de afetos; falta de
apoio da família e amigos; se perceber sem
potencialidades devido à lesão; se confundir
com a lesão devido às percepções captadas no
mundo e /ou isolamento social.

Legenda:
Mundo
Espiritualidade
Fonte: A autora, 2017.

Suporte ao cuidado:
família,
amigos,
profissionais
de
saúde
e
espiritualidade
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Com as evidencias científicas desta tese, constatamos a necessidade de quebra do
paradigma cartesiano no que tange à assistência às pessoas acometidas pelas úlceras venosas
crônicas.
Os dados expõem a fragilidade existencial que estas pessoas apresentam ao serem
acometidas pela referida patologia e que, mediante a esta nova condição, suas percepções do
“mundo-da-vida” se fazem dolorosas, porque não dizer dilacerantes, ao ponto de provocarem
reclusões físicas e psicológicas, que tendem a comprometer a existência do ser e a sua
qualidade de vida.
Assim, torna-se estritamente necessário cuidar deste público para além das lesões
físicas: é preciso preocupar-se com a cicatrização das úlceras metafísicas – o que tende a
auxiliar o enfrentamento da doença –, e com o reestabelecimento da condição de “ser-nomundo” destas pessoas.
Os profissionais de saúde devem auxiliar no processo cicatricial da lesão, mas o
cuidado precisa ser holístico. Neste papel de cuidar, o enfermeiro ao prestar a assistência a
este público deve, além de prestar assistência curativa, compreender o ser para auxiliá-lo no
seu reconhecimento e projeto existencial. Para tanto, precisa realizar o atendimento pautado
no acolhimento, escuta sensível e apoio emocional, fornecendo ao indivíduo o suporte que ele
necessita no momento do atendimento.
O enfermeiro também deve estar atento à necessidade de encaminhar a pessoa sob
seus cuidados a outros profissionais de saúde (médico, psicólogo, assistente social, terapeuta
ocupacional, nutricionista, entre outros), pois é ele o profissional responsável por prestar um
cuidado rotineiro a este público. O encaminhamento precisa ser visto como instrumento de
cuidado, uma vez que os resultados deste estudo apontam que os pacientes necessitam de um
acompanhamento multiprofissional para uma melhor aceitação e seguimento do tratamento
proposto. Nesse entendimento, o psicólogo assume relevância, já que ele é o profissional
capacitado a ajudar as pessoas a superarem e gerenciarem seus problemas e reconhecer o
sentido da sua existência.
Ao defender o construto teórico das “úlceras metafísicas”, apresento um aporte
teórico para as disciplinas que podem utilizar-se dos achados aqui disponibilizados para
traçarem planos assistenciais com vistas ao holístico, pois evidenciamos que as úlceras físicas
promovem comprometimento das esferas biopsicossociais, espirituais e existenciais. Assim,
aponta-se a necessidade emergencial de prestar um cuidado a este público, contando com a
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contribuição de outras profissões para a retirada do efeito cartesiano que ainda impera no
cuidado prestado a esta população.

176

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo permitiu a descrição e a análise compreensiva à luz da fenomenologia de
Merleau-Ponty de como as pessoas com úlceras venosas percebem a própria existência.
Mediante as evidências encontradas, confirmamos a tese de que através da compreensão da
percepção existencial das pessoas que vivem com úlceras venosas crônicas, pautada em uma
perspectiva merleaupontiana que prioriza as experiências vividas, é possível identificar a
presença das “úlceras metafísicas”. Essa descoberta auxilia a produzir, em coexistência, o
cuidado a partir do contexto sociocultural, contribuindo para o fortalecimento das Ciências do
Cuidado em Saúde, o que confirma as relevâncias deste estudo previstas no início deste
documento.
Os resultados apontam que as características sociodemográficas predominantes nos
participantes do estudo são: o sexo feminino, a faixa etária correspondente ao público idoso, a
etnia negra, a baixa escolaridade e o estado civil casado. Ademais, a maior parte dos sujeitos
residem na cidade de Niterói/RJ, e tem como fonte de renda a pensão da aposentadoria, com
renda familiar média de um a dois salários mínimos.
A caracterização clínica dos participantes demonstra que há a predominância de
participantes com mais de cinco anos de tratamento, com recidivas entre uma a quatro vezes,
o que ratifica a dificuldade de cicatrização deste tipo de lesão que leva ao prolongamento do
tratamento proposto.
Em relação à captação da percepção dos participantes do estudo sobre como viver
com as lesões da úlcera venosa, realizada pelo registro em aparelho de gravação de voz e por
intermédio do registro das expressões relacionadas à narratividade do corpo em folha de
papel, evidenciou-se que só é possível compreender o mundo vivido de pessoas portadoras de
úlceras venosas crônicas se lhe dermos voz. Isto, pois, somente quem vivencia o fato é capaz
de descrevê-lo, já que a percepção só pode ser lida através dela mesma. Assim sendo, não há
como se conjecturar sobre a vida de quem apresenta a existência marcada pelas lesões das
úlceras venosas sem dar voz, de fato, aos que experienciam a existência com as lesões.
A descrição do mundo vivido pelos participantes aponta que o olhar que a sociedade
lança às pessoas que apresentam as lesões das úlceras venosas crônicas nada mais é que um
reflexo do pensamento objetivo, que vai ao encontro do senso comum e ao pensamento
cartesiano, sem preocupar-se com o mundo dos fenômenos. E, embora este olhar emitido pela
sociedade esteja impregnado do senso comum e do cartesianismo, o modo como o
entendimento deste olhar ocorre é única para cada indivíduo, pois é ele quem o recepciona.
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Este entendimento nada mais é do que a percepção, sentido único. E, por isso, as pessoas que
apresentam pensamentos objetivos são incapazes de compreender o sujeito o qual, neste
estudo, me propus a compreender.
A incompreensão decorrente do pensamento objetivo que o mundo lança às pessoas
que apresentam as lesões das úlceras venosas crônicas leva ao pensamento de que a
incompletude corporal não lhe possibilita existir em plenitude, gerando neles constrangimento
perante o “mundo vivido”. Este constrangimento resulta em sentimento de impotência e de
inutilidade, e faz com que os sujeitos acometidos pela referida patologia não consigam ter sua
existência dissociada do membro lesionado, provocando provoca marcas profundas no corpo
metafísico, que denominamos de “úlceras metafísicas”.
A indissociação faz com que muitos se vejam como a própria lesão, ou seja, a “visão
do mundo” sobre o indivíduo e a percepção apreendida passa a ocupar a mesma posição de
objeto (perna lesionada). Assim, ao perceber-se como objeto e evidenciar que o “mundo” lhe
trata de modo diferenciado por apresentar a lesão, as pessoas que vivem com as lesões das
úlceras venosas crônicas passam a sentir saudade do vivido no tempo em que eram sãs;
saudade esta que é envolta em tristeza e melancolia.
Deste modo, torna-se necessário que a sociedade e as pessoas que fazem parte do
“mundo vivencial” das pessoas que tem as úlceras venosas crônicas as enxerguem além das
lesões e das ataduras que as envolvem; é preciso compreender e, assim, aprender a respeitar o
ser que habita o corpo lesionado, pois este ser é dotado de sentimentos e qualidades que
devem ser percebidas e enaltecidas em um “mundo” onde o ser com ferida muitas vezes não
tem vez e nem voz.
As marcas inerentes ao mundo percebido são, em muitos casos, amenizadas pela
espiritualidade, que serve de amparo e suporte para enfrentar as condutas clínicas, o “mundo”
e as percepções que se fixam no mundo metafísico e acarretam lesões (“úlceras metafísicas”),
as quais até podem ser cicatrizadas após a cicatrização da lesão física, mas que jamais terão
suas marcas apagadas ou minimizadas sem o auxílio de profissionais especializados.
Deste modo, ao percebermos a existência das pessoas que apresentam as úlceras
venosas além da lesão, permitiremos que elas se reencontrem corporalmente, dando um novo
sentido ao “mundo percebido”, minimizando, ou melhor, cicatrizando as “úlceras metafísicas”
originadas da incompreensão do mundo ao ser que se encontra com a lesão.
Os pensamentos do “mundo” sobre as pessoas que apresentam as lesões das úlceras
venosas deve ultrapassar o campo físico, pois só assim elas serão vislumbradas como seres de
potencialidades e terão suas qualidades enaltecidas e reconhecidas, fazendo com que se
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enxerguem como “seres-para-si”, passando, deste modo, a se compreenderem como capazes
de “ser-no-mundo” e, consequentemente, aptos a contribuir para a construção perceptiva do
seu “mundo da vida” e ter domínio sobre este “mundo”.
Diante da constatação de que, através da compreensão de como as pessoas adultas e
idosas que vivem com úlceras venosas percebem sua existência frente às lesões, o mundo da
vida desta população apresenta “úlceras metafísicas”, recomenda-se a adoção de suporte
psicológico para as pessoas que se encontram em tratamento clínico para as referidas lesões, a
fim de auxiliá-las no enfrentamento da doença.
Em síntese, evidencia-se que as percepções existenciais das pessoas que vivem com
úlceras venosas crônicas perpassam pelo corpo físico e metafísico, sendo necessário destinar o
cuidado a estes dois corpos concomitantemente, pois sendo a “úlcera metafísica” originada
das percepções de se viver com a úlcera física, podemos concluir que a cura do metafísico
ajudará o indivíduo no enfrentamento da patologia e das questões existenciais. Isto, pois, a
cicatrização da lesão física não é suficiente para a eliminação das marcas perceptivas
presentes na existência do ser.
Como dificuldade metodológica para a realização desta pesquisa, aponta-se a
ausência de uma sala próxima ao ambulatório de reparo de feridas para a realização da coleta
de dados, sem ruídos exteriores, e que pudesse proporcionar melhor privacidade aos
participantes. Durante a inserção no campo de pesquisa para familiarização com os futuros
participantes, até viabilizou-se uma sala no prédio anexo ao hospital que pertence à Escola de
Enfermagem Aurora de Afonso Costa, mas a necessidade de deslocamento dos participantes
até o local inviabilizaria a pesquisa por estes queixarem-se de dores durante a deambulação.
As limitações a serem consideradas no desenvolvimento do estudo dizem respeito a
seleção amostral ter ocorrido por exaustão, pois trata-se de um método de seleção intencional,
sem randomização.
Também se aponta a necessidade de os resultados serem vistos com cautela, dado
que foram originados em apenas um cenário, o que pode caracterizar a homogeneidade no
perfil dos pesquisados e nas vivências experienciadas por eles.
Outra limitação encontrada diz respeito a escassez de artigos em bases nacionais e
internacionais que viessem a contribuir para a discussão dos objetivos propostos. Esta
limitação ressalta a importância de serem desenvolvidas novas pesquisas de cunho
fenomenológico com pessoas com úlceras venosas, proporcionando maior acervo aos
pesquisadores, profissionais e estudantes da área da saúde, já que as úlceras venosas
apresentam elevada incidência e prevalência populacional.
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Mediante o exposto, constatamos que o estudo não se esgota com a conclusão desta
pesquisa. Também ressaltamos que os resultados proporcionaram estímulos para a produção
de um protocolo multiprofissional a ser construído no desenvolvimento da educação
permanente, na modalidade de pós-doutorado, bem como fomentou reflexões a serem
adotadas para a construção de políticas públicas destinadas aos pacientes com úlceras venosas
crônicas.
O conceito das úlceras metafísicas originado por intermédio da percepção existencial
de pessoas adultas e idosas que vivem com úlceras venosas crônicas fez com que
evidenciássemos a necessidade da aplicabilidade deste conceito por outros profissionais, em
outros cenários. Também consideramos a necessidade de estudos que avaliem a repercussão
do suporte psicológico na vida destes pacientes.
Sugere-se, ainda, a realização de pesquisas que abordem a percepção dos familiares
sobre como a referida condição patológica é enfrentada pela família e de estudos
fenomenológicos que abordem a percepção dos profissionais de saúde envolvidos com o
atendimento a este público.
Pelo exposto, a continuação destes estudos através do constructo teórico das úlceras
metafísicas pode resultar em uma teoria de enfermagem que possibilite uma percepção do
cuidado autêntico às necessidades dos grupos sociais.
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11 APÊNDICES

11.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Dados de identificação

Título do Projeto: A percepção das pessoas que vivem com úlceras venosas frente à própria
existência: um estudo em Merleau-Ponty.
Pesquisador Responsável: Enf.ª M.ª Fabiana Lopes Joaquim
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense
Telefones para contato: (21) 9865-1037

Nome do voluntário: _____________________________________________________
Idade: ____ anos

R.G.: __________________________

Responsável legal: _______________________________________________________
R.G. Responsável legal: _________________________

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A percepção das
pessoas que vivem com úlceras venosas frente à própria existência”, de responsabilidade da
pesquisadora Enf.ª Mª. Fabiana Lopes Joaquim. A úlcera venosa trata-se de uma lesão cutânea
associada à insuficiência venosa crônica que acomete os membros inferiores, e atinge grande
parte da população brasileira, provocando dificuldades relacionadas ao autocuidado e ao
convívio social, visto que as pessoas acometidas pela doença alteram sua rotina diária, o que
resulta em reflexos negativos na qualidade de vida. Logo, a justificativa desse estudo está na
necessidade de compreender como a percepção existencial das pessoas que vivem com
úlceras venosas crônicas reflete na sua qualidade de vida. O presente estudo tem como
objetivos: compreender como as pessoas que vivem com úlceras venosas percebem sua
existência frente às lesões das úlceras venosas; descrever como as pessoas com úlceras
venosas percebem à própria existência; e analisar como as pessoas com úlceras venosas
percebem e veem o seu corpo. O cenário deste estudo é o Ambulatório de Reparo de Feridas
do Hospital Universitário Antônio Pedro, Niterói (RJ). A coleta de dados ocorrerá através de
um instrumento de protocolo de pesquisa; de uma entrevista, na qual será realizada a seguinte
pergunta: Como é para o(a) senhor(a) viver com a(s) lesão/lesões da úlcera venosa?, sendo a
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entrevista gravada por um aparelho de gravação de voz do tipo MP3 player; do instrumento de
registro das expressões relacionadas à narratividade do corpo, no qual o participante
expressará seus sentimentos sobre como é viver com a(s) lesão(ões) da(s) úlcera(s) venosa(s),
por meio de expressões artísticas de livre escolha, como desenho, música, poesia, entre
outros; e pela observação não estruturada. Este estudo não prevê riscos à dimensão física,
psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual aos participantes em qualquer fase da
pesquisa. No entanto, o participante poderá sentir cansaço ou desconforto emocional durante a
realização da pesquisa. Caso isso ocorra, a pesquisadora poderá intervir, interrompendo a
entrevista e oferecendo-lhe acolhimento, escuta sensível e apoio emocional. Caso haja
necessidade, o participante poderá contar com o apoio da psicóloga Rose Mary Costa Rosa
Andrade Silva, que estará à disposição para atendê-lo, em horário e dia previamente acordado.
Espera-se como meta que este estudo promova melhor enfrentamento da patologia, adoção de
comportamento de adesão terapêutica e consequente possibilidade de redução da ferida por
intermédio do ensino de habilidades sociais e enfrentamento, bem como melhora da qualidade
de vida. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de
qualquer dúvida acerca dos procedimentos relacionados à pesquisa. Os resultados da pesquisa
serão tornados públicos em trabalhos e/ou revistas cientificas. A retirada do consentimento e
permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga
prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas à
privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este documento será elaborado em duas
vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo
pesquisador. Contando com sua colaboração, obrigada pela atenção. Os participantes de
pesquisa e comunidade em geral poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter
informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações:
E-mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________,
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa
acima descrito.

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________,
responsável

legal

por

____________________________________,

RG

nº
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_____________________, declaro ter sido informado e concordo com a sua participação,
como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.

Niterói, _____ de ____________ de _______

__________________________________

__________________________________

Nome e assinatura do paciente ou seu Nome e assinatura do responsável por obter
responsável legal

______________________________
Testemunha

o consentimento

___________________________
Testemunha
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11.2 ROTEIRO DA ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA
NOME: _________________________________________________________________
IDADE:_______ PRONT:____________



Como é para o(a) senhor(a) viver com a(s) lesão/lesões da úlcera venosa?
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11.3 REGISTRO DAS EXPRESSÕES RELACIONADAS À NARRATIVIDADE DO
CORPO

NOME: _________________________________________________________________
IDADE:_______ PRONT:____________



Expresse no quadro abaixo seus sentimentos sobre como é viver com a(s)
lesão(ões) da(s) úlcera(s) venosa(s).
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12 ANEXOS

12.1 CARTA DE ACEITE PARA A ESTÂNCIA NA UNIVERSIDADE DE GRANADA
(ESPANHA)
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12.2 VISITA AO DISTRITO SANITÁRIO GRANADA METROPOLITANO E AO
CENTRO DE SAÚDE ZAIDÍN-SUR
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12.3 JORNADA DE FORMAÇÃO PRÁTICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO VIRGEN
DE LAS NIEVES EM GRANADA (ESPANHA)
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12.4 DECLARAÇÃO DE INVESTIGADORA MEMBRO E COLABORADORA DO
GRUPO DE INVESTIGAÇÃO “CTS-436: ASPECTOS PSICOSOCIALES Y
TRANSCULTURALES

DE

LA

SALUD

UNIVERSIDADE DE GRANADA (ESPANHA)

Y

LA

ENFERMEDAD”

DA
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12.5 CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DA ESTÂNCIA JUNTO À UNIVERSIDADE DE
GRANADA (ESPANHA) POR INTERMÉDIO DO COLÉGIO DOCTORAL
TORDESILLAS DE ENFERMERÍA
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12.6 PROTOCOLO DE PESQUISA
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
Hospital Universitário Antônio Pedro
Cicatrizar PROPP/UFF e CNPq – Coord. Profª Drª Beatriz Guitton
PROTOCOLO I B- ADAPTADO
AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM ÚLCERA VENOSA

Data:

/

/

I. IDENTIFICAÇÃO
Nome

Nº Prontuário

Data de Nascimento

Idade

Escolaridade _____ grau
( ) completo ( ) incompleto

Cor
Estado Civil

( ) analfabeto

Ocupação

Endereço

Tel. (

Bairro

)

Sexo ( ) F
( )M

Cidade

CEP

Fonte de renda: ( ) aposentado ( ) pensionista ( ) empregado
Renda familiar: ( ) < 1 salário mínimo

( ) de 1 até 2 salários mínimos

( ) > 2 até 4 salários mínimos
Diagnóstico Médico –
Identificado no prontuário

( ) sem renda

( ) > 4 salários mínimos

( ) sim

( ) não

( ) IVC ( ) Hipertensão venosa ( ) Úlcera venosa
Tempo de
tratamento
( ) < 30 dias
( ) > 3 meses a
6 meses
( ) > 1 a 5 anos

Número de recidivas

( ) 31 dias a 3 meses
( ) > 6 meses a 1 ano
( ) > 5 anos

( ) 1 vez
( ) 2 vezes
( ) 3 vezes

( ) 4 vezes
( ) 5 ou mais
vezes

212

12.7 TERMO DE COMPROMISSO DA PESQUISADORA
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12.8 CARTA DE COMPROMISSO DA PSICÓLOGA
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12.9 DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA

215

12.10 FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

216

12.11 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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218

219
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12.12 RETIFICAÇÃO DO PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

221

222

