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1. Contextualizando

Este trabalho é parte de um programa de estudos sobre a interação em

contextos mais institucionalizados, tais como interações acadêmicas, foco da nossa

pesquisa atual (Processos de (im)polidez e preservação da faces em interações sociais

entre acadêmicos, CNPq Proc. 307162-2012). A literatura indica que interações mais

institucionalizadas – na realidade, interações que ocorrem em contextos mais

institucionalizados – são mais assimétricas. Isso leva a várias questões complexas, entre

elas a de identificar como a assimetria se revela nessas interações.

Muitos analistas da interação em medicina interpretam a ocorrência de dadas

estruturas linguísticas como decorrentes da assimetria existente entre os participantes,

mas poucos estudos se voltam para as formas pelas quais os de menor status, no caso,

os pacientes, tentam monitorar a situação de desvantagem. É nesse sentido que o

presente estudo se insere: nas análises mais adiante tentamos desvelar recursos

conversacionais que pacientes utilizam para colocar em pauta tópicos de seu interesse.

A maioria dos estudos que focam a interação entre médico e paciente segue a

metodologia da Análise da Conversação (AC), que, como se sabe, prioriza identificar e

analisar aspectos organizacionais da interação. A unidade básica, a conversação, é vista

como um jogo de estratégias em que cada parte busca monitorar a conversa pelo

controle dos turnos, do tópico etc. O modelo clássico busca padrões de comportamento

universais e, em decorrência, poucos analistas se preocupam com a busca de parâmetros

de variação. Este estudo parte de um conjunto de trinta interações médico – paciente

coletadas em Postos de Saúde da Família no interior do estado de Pernambuco. O

Programa de Saúde da Família (PSF) guarda certas peculiaridades: segundo o discurso

oficial, trata-se de um serviço focado na atenção básica e integral aos pacientes; os

postos são voltados para a comunidade local onde estão implantados; muitos dos

atendentes são jovens doutores em início de carreira. As circunstâncias, portanto,

favorecem que pacientes sintam-se mais próximos do médico. Os resultados parecem
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demonstrar a necessidade de estudos que utilizem aparatos de análise de outras

perspectivas teóricas, além dos da AC de linha etnometodológica, para a concretização

de análises mais singulares.

Em decorrência do foco nas ações dos médicos – fala-se sempre em interação

entre médico e paciente e nunca o contrário, paciente e médico – a literatura identifica

como principais fases de uma consulta as avaliações das condições da saúde do

paciente, a identificação de sintomas, o diagnóstico de doenças e a recomendação de

tratamento. A partir de pressupostos e conceitos da Etnografia da comunicação e da

Sociolinguística interacionista, aqui procede-se a uma análise situada que procura

explicar estratégias conversacionais de médicos para atenuar e minimizar problemas

mencionados durante a consulta que ele não considera focais no momento. Por outro

lado, os pacientes constantemente atualizam formas para exacerbar sintomas e

mencionar doenças e, assim, garantir a atenção de seus interlocutores para obter o

máximo de proveito dos encontros. Em outras palavras, as clássicas etapas descritas em

estudos prévios acima quase nunca ocorrem, dadas as características particulares das

interações.

O objetivo é, portanto, descrever e analisar as interações médicas nos PSF

selecionados para reconstruir, com base nas pistas e indícios desvelados pelos

participantes, a natureza e alcance das práticas que médicos e pacientes utilizam para

monitorar atividades sociais, buscando atingir suas (diferentes) metas. Ao mesmo

tempo, pleiteia-se que análises de interações médicas carecem de descrições situadas

que considerem padrões de variação e que as clássicas etapas descritas na literatura nem

sempre correspondem ao que realmente ocorre.

2. Conceitos envolvidos nas análises e estudos sobre interação médica

2.1. Sobre os pressupostos e conceitos centrais

Em trabalho seminal sobre o ensino de marcadores conversacionais,

Edmondson & House (1981) dizem utilizar o termo estratégia conversacional /

interativas como

forma de interpretar os meios pelos quais os falantes fazem uso de

estruturas conversacionais a fim de alcançar seus objetivos

conversacionais ... Central à noção de estratégia ... é a noção de

antecipação. (Edmondson & House, 1981:45-46)
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Embora não tenhamos utilizado o modelo global para análise da interação de

Edmondson & House, que se baseia na categoria lance (daí a noção de antecipação) a

definição aqui apresentada serve à nossa análise. Não se trata de categoria estável,

definida independentemente da análise, mas de ‘meios’ de monitoramento da interação,

localmente identificados na dimensão sequencial em que se apoia a AC para dar conta

da compreensão intersubjetiva que se instala entre os participantes ao longo da

interação.

Como conceito bastante próximo ao de Edmondson & House, Ventola

(1978:48) usa o termo estratégias de condução da conversação (conversational

management devices) como “os meios lexicalmente expressos de condução da

conversação entre os interactantes numa conversação casual”. Algumas das funções das

estratégias apontadas por Ventola são: direcionar o discurso numa direção desejada;

funcionar como processo de negociação para o desenvolvimento da conversação;

direcionar a troca de mensagens entre o falante e o ouvinte; garantir a textualidade da

conversação, i.e., assegurar e regular assim como modificar o diálogo atualizado.

Assim, para efeito deste trabalho, o termo estratégia conversacional é tomado no

sentido das definições de Edmondson & House e Ventola, com as funções listadas por

Ventola.

Em trabalho sobre o uso de mitigação1 na corte, Martinovsky (s/d) assume que

é “a vulnerabilidade ... que causa o fenômeno da mitigação” (p. 2). Assim, o fenômeno

da mitigação é descrito como um processo complexo que envolve aspectos cognitivos,

emocionais, pragmáticos e discursivos com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade nas

interações.

Briz (2013) define atenuação como

uma atividade argumentativa (retórica) e estratégica de minimização

da força ilocutória e do papel dos participantes na enunciação, para

conseguir chegar-se com sucesso à meta prevista... (Briz, 2013:3).

O autores lembra, com razão, que são cada vez mais frequentes os trabalhos

sobre polidez / cortesia que fazem referências ao conceito de atenuação e que, embora

muitas vezes os dois termos sejam usados como sinônimos, esta é uma postura

1 O termo mitigação é aqui usado como equivalente a atenuação.
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inadequada. Concorda-se com tal afirmação pois parece evidente que

conversacionalistas podem usar a atenuação como forma de ser polido, mas que a

atenuação cumpre várias outras funções distintas da expressão de polidez. Se atenuar

fosse sempre cortesia – argumenta Briz (2013:2), não atenuar seria descortesia, o que

certamente é falso.

Como seria de se esperar, na literatura mais conhecida, o estudo da atenuação

em interações médicas tem se concentrado nas estratégias utilizadas pelos médicos para,

após o diagnóstico, informar aos pacientes sobre suas doenças graves ou terminais. Não

obstante a relevância dos estudos, o fato da atenuação não ter sido observada de outros

prismas deixa lacunas. Por exemplo, não se sabe se a atenuação também é usada em

casos de relatos de doenças menos graves, se o fenômeno ocorre exclusivamente na fase

do diagnóstico, se os pacientes também usam estratégias de atenuação etc. Nesses

estudos, a atenuação pode ser distinta da polidez, já que a função central é diminuir o

impacto de uma revelação chocante.

No presente estudo, no entanto, o uso de estratégias de atenuação é uma forma

de expressão de polidez. Como será visto, o médico utiliza estratégias de atenuação,

sobretudo, como forma de justificar sua não aderência aos tópicos que o paciente busca

introduzir. Para Spencer-Oatey (2005) o conceito de (im)polidez

equivale a julgamentos subjetivos que as pessoas fazem sobre a

adequação social de comportamentos verbais e não verbais. É um

rótulo avaliativo que as pessoas agregam ao comportamento, como

resultado de suas percepções sobre a adequação social. (Spencer-

Oatey, 2005:97).

Fraser (1990) complementa a noção de polidez como sendo

um conjunto particular de normas sociais ... que se traduz em regras

mais ou menos explícitas que prescrevem um dado comportamento

social, um conjunto de circunstâncias ou uma forma de conceber um

contexto. Mais que isso, a polidez é compreendida como uma

estratégia conversacional, destinada a dirimir ou mitigar conflitos,

razão pela qual os participantes buscam encontrar e selecionar aquelas

formas linguísticas que melhor conseguem manter a relação

estabelecida na interação. (Fraser, 1990:220)
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2.2. Sobre interações médicas na literatura

Nas últimas décadas, as interações médicas têm sido investigadas num

conjunto variado de situações. Como lembram Gill & Roberts (2013), o interesse inicial

vem dos analistas da conversação que buscaram ampliar os aparatos teóricos e

metodológicos idealizados para o estudo de outras formas de interações para a área da

clínica médica. A área surge quando os pesquisadores empregam a metodologia

conversacional (da AC)

para dar conta de situações institucionais como as da corte e sala de

aula, revelando como a fala ordinária é adaptada ou modificada para

realizar tarefas especializadas e como os participantes se orientam

para as identidades sociais e demandas institucionais” (Gill & Roberts,

2013:575).

Talvez venha desse procedimento de adaptação (da análise da chamada

conversa casual para a institucional) a ideia de se observar, predominantemente, o

impacto dos papeis sociais assimétricos na interação médico – paciente, embora uma

revisão de literatura evidencie que muito pouco se sabe sobre se e como o poder e o

controle são realmente exercidos nos encontros.

Como já mencionado na introdução, vários estudos da área mostram que as

principais atividades se estruturam em quatro fases monitoradas pelos médicos, que

incluem as etapas autoexplicativas: avaliações das condições da saúde do paciente,

identificação de sintomas, diagnóstico de doenças, recomendação de tratamento. Além

das características organizacionais gerais, esses estudos observam: primeiro, a

organização de atividades dentro das diferentes fases dos encontros (por exemplo, a

sequência da reconstituição da história médica do paciente); segundo, as sequências

acionadas para realizar tais atividades (tais como sequências perguntas – respostas); e,

terceiro, a construção dos turnos dentro dessas sequências (por exemplo, as formas pelas

quais as perguntas são feitas).

Retomando observação anterior, como se percebe tanto pelas fases quanto

pelas características organizacionais, os estudos são focados nas ações do médico,

categorizado como a parte dominante da interação. O foco nas ações do médico vai

determinar as perspectivas reconhecidas na literatura que não consideram os processos

interacionais envolvidos entre os participantes, mas, por exemplo, as especialidades

médicas. Os estudos buscam identificar o que está sendo conseguido e não tentam
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determinar porque os participantes de comportam de certa forma, nem consideram

fatores sociais como gênero, etnicidade, papeis sociais que afetam os encontros.

Gill & Roberts (2013) acrescentam ainda que os estudos buscam revelar

arranjos sociais tais como assimetrias de conhecimento e poder. Os participantes se

orientam por, pelo menos, três dimensões: pelas tarefas institucionais de cada

participante; pelas restrições e normas especiais que regulam os tipos de contribuições

que podem ser realizadas por cada um deles; pelas inferências específicas que podem

ser relacionadas às ações realizadas naquela situação.

3. Estratégias conversacionais em interações médicas

A grande maioria dos trinta encontros apresenta uma abertura estereotípica de

qualquer interação, com troca de cumprimentos. Como o médico primeiro examina a

ficha do paciente, a primeira parte do par cumprimento – cumprimento é realizada pelo

médico que assim sinaliza estar pronto para a consulta. Elementos comuns nas aberturas

envolve uma dupla identificação do paciente, já que o nome já consta da ficha (consulta

1, diz o teu nome; consulta 3, é: dona ** né?; consulta 6, dona ** não é?). É também

comum o médico estabelecer as condições para uma boa interação, através de ações

como fechar a porta, fazer o paciente sentar-se etc.

Consulta 1: Méd: bom dia, diz o teu nome...

Pac: (**)

Consulta 2: Méd: bom dia

Pac: bom dia

Méd: a senhora fecha a porta?

Consulta 3: Méd: olá, bom dia

Pac: bom dia

Méd: sente um pouquinho, é: dona (**) né?

Consulta 6: Méd: pode entrar viu senhora, sente um pouquinho (sai)

Méd: bom dia, dona (**), não é? Quantos anos a senhora tem?

Dona (**)?

Exemplo 12 (consulta dois; paciente mulher)

2 Como várias interações são longas (o que contraria a crença comum de que as consultas são sempre
muito rápidas), na demonstração das estratégias de médico e paciente optou-se por utilizar partes de uma
mesma consulta para facilitar a compreensão do leitor.
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[tópico pressão]

1. Méd: qual é a idade da senhora, dona **

2. Pac: (sessenta) e dois, eu tirei minha pressão deu catorze por nove

3. ...

4. Méd: a senhora toma remédio para pressão?

5. Pac: tomo

6. Méd: e pra diabetes? Tem diabetes?

7. Pac: não, tenho não senhora, agora meu remédio de pressão é comprado doutora,

no Recife, porque (?) aí, não pude me operar modo de alteração no coração, aí

passaram eu pra dr. ** (?) trinta e oito por dezessete, aí eu tomei um hoje (...)

8. Méd: certo, certo, aí passou Enalapril

9. Pac: é é

(...)

10. Méd: pelo seu cartãozinho do controle, a pressão tava dando direitinho... doze

por nove, treze por nove, catorze por nove é um pouquinho alta, mas também

não é muito alta não, tá certo?

11. (...)

12. Méd: mesmo tomando esta medicação?

13. Pac: não

14. Méd: ah...

15. Pac: esta medicação dá azia

16. Méd: ah, entendi, por isso que trocou né?

17. Pac: foi, foi, lá no Recife... aí eu tomei...

Após a abertura via cumprimentos, a médica inicia com as perguntas de praxe,

possivelmente visando cumprir as etapas já identificadas na literatura: avaliações das

condições da saúde do paciente, identificação de sintomas, diagnóstico de doenças,

recomendação de tratamento.

As análises mostram que os pacientes também são familiarizados com as

etapas costumeiras. No Exemplo 1, note-se que a paciente responde à pergunta sobre

idade e logo introduz o tópico sobre o qual quer falar, a pressão alta (linha 2); responde

à pergunta sobre diabetes (linha 6) e reintroduz o tópico pressão alta (linha 7), usando o

marcador “agora” para retomar o assunto. Aqui (linha 7) cita o cuidado do outro

médico, já que a pressão atinge 38 por 17, se não tomar o remédio; insinua doença grave
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no coração que requer cirurgia, impossível de ser realizada por conta da pressão

altíssima. A médica demonstra que não se impressiona com as informações da paciente

(linha 8). Observe-se a intolerância da paciente na linha 11: é é...,  assim como, depois,

na linha 19: foi, foi, lá no Recife... como reações à aparente impassibilidade da doutora.

Na linha 10, a médica usa recursos de atenuação para minimizar o relato da paciente

sobre a gravidade de seus sintomas: “a pressão tava dando direitinho... catorze por nove

é um pouquinho alta”. Também demonstra consideração quase maternal pela paciente:

“pelo seu cartãozinho do controle...”

Observe-se ainda que a paciente deixa clara a sua insubordinação (linhas 12 –

16) afirmando que não tomou a medicação porque dava azia. À educada pergunta da

médica “mesmo tomando esta medicação?” responde de forma direta, ríspida com

apenas um “não” (linha 13).

Exemplo 2 (consulta dois; paciente mulher) – continuação do Exemplo 1

[tópico: pedra na vesícula]

18. Pac: graças a Deus eu não sei se vai precisar ou não

19. Méd: certo

20. Pac: porque eu tô tomando um bocado de... eu tava tomando quebra-faca, aí tava

tomando semente de jerimum, que me ensinaram.

21. Méd: tomando o quê?

22. Pac: quebra-faca

23. Méd: o que é isso? Quebra-faca?

24. Pac: é um remédio

25. Méd: um remédio caseiro é?

26. Pac: é

27. Méd: e tem o quê? esse remédio? Esse Quebra-faca? quem ensinou a senhora?

28. Pac: foi um homem, lá de Santo Amaro, eu tava na fila, e ele disse que não foi

operado de (vesícula) não, foi...

29. Méd: e tem o que, esta...

30. Pac: vesícula...

31. Méd: não, esta quebra faca é o que?

32. Pac: é um pau... um caco de palheta assim... de mato... amaiga, aí eu comecei a

tomar

(...)
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33. Méd: deixe eu dar uma (olhada) no seu exame

34. Pac: aí na hora que o médico tava (chegando), (eu disse) “ô doutor tem muita”

aí, ele disse que não tem muita (?) aí eu disse oxente, eu vou parar (não precisa)

marcar não, (ter) fé em Deus, fazer qualquer coisa para me operar, né doutora?

A doutora observa o exame que lhe foi entregue. Antes da médica confirmar

que a paciente tem pedras na vesícula, a própria paciente, assumindo o papel da

interlocutora, adianta uma possível leitura do exame (linha 18): “graças a deus não sei

se vai precisar ou não”. Ao mesmo tempo em que demonstra considerar a fala da outra

(ao reagir à fala), a médica também indica que considera a observação descartável, ao

responder de forma casual: “certo” (linha 19).

Novamente, a insubordinação da paciente fica evidente por ter preterido o

remédio prescrito por uma automedicação (linhas 20), que considera melhor – ela acha

que não vai precisar operar “porque está tomando um bocado de (remédios)”, indicados

por outras pessoas que não a médica (linha 20). O conhecimento da profissional é

questionado e considerado menor que o saber de um homem desconhecido, encontrado

numa “fila lá de Santo Amaro” (linha 28). A paciente ainda parece desconsiderar a

opinião da médica ao responder de forma evasiva às perguntas sobre o ‘remédio’: por

exemplo, quando a doutora pergunta “o que é isso? Quebra faca?” (linha 23), a paciente

responde apenas: “é um remédio” (linha 24). Quando a médica insiste “esta quebra faca

é o que?” (linha 31) ela responde de forma genérica: “é um pau... um caco de palheta

assim... de mato...” (linha 32).

Pacientes usam em suas respostas, estratégias como concordar e acrescentar o

novo tópico para tentar conseguir o que desejam, quase sempre, uma série de

prescrições de exames, para eles e até para parentes e conhecidos.

“certo + aí eu tava dizendo...”;

“e dois (anos) + aí eu tirei minha pressão e deu...”;

“dois + aí eu tenho também doutora ...”

“certo + eu passei também por uma radioterapia...”;

“essa pedra não vai ficar boa por comprimido (repetição da fala da médica) +

agora doutora, sinto taanta dor nas pernas”

No serviço público, quase sempre é difícil para o paciente conseguir consulta e,

muitas vezes, ele tem dificuldade de se deslocar até o posto, razões pelas quais busca
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maximizar as consultas, solicitando a maior quantidade de exames possível. Para atrair a

atenção do médico, o paciente quase sempre exagera seus problemas, por exemplo,

enfatizando dores e indicando ter feito radioterapia (que aponta para doenças graves) no

passado.

Exemplo 3 (consulta dois; paciente mulher)

[tópico prevenção e pedra na vesícula]

1. Méd: a senhora tá fazendo prevenção?

2. Pac: tô fazendo prevenção

3. Méd: aquele exame que faz aqui no posto? O exame ginecológico, aquele que

coloca o espéculo, que faz aqui no posto, ou fez fora?

4. Pac: eu faço lá

5. Méd: ah, já faz lá, né?

6. Pac: todos anos eu faço minha revisão e faço os exames, aí ela não deixou eu

trazer não, deixou lá, aí eu falando com ela, sobre esta pedra na vesícula, ela

disse assim minha filha isso aí é no estômago...

7. Méd: é é tem problema não

No Exemplo 3, na linha 6, mais uma vez a paciente tenta monitorar os rumos

da conversa, através de enunciado reativo (respondendo à pergunta anterior, sobre o

preventivo) e iniciativo (reintroduzindo tópico de seu interesse, no caso, a existência de

pedra na vesícula). Insinua que outros médicos deram mais atenção às suas queixas

(linha 6), diferentemente de sua atual interlocutora.

Exemplo  4 (consulta dois; paciente mulher)

[tópicos hérnia e varize]

1. Pac: é é, né melhor?

2. Méd: pronto, aqui tá uma solicitação do exame de sangue, eu vou dar a

outra, viu?

3. Pac: tá certo... tem gente que não cuida mesmo, né? Sim, e ela disse que eu

tenho uma hérnia, a senhora acha que eu tenho um hérnia?,

4. Méd: a hérnia não dá para ver por aqui não, por este exame não viu? vamos

dar uma olhadinha na senhora agora, nas pernas da senhora agora? Cadê a
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perna da varize que a senhora tava dizendo? vire um pouquinho pra cá, eita é

grande mesmo né?

5. Pac: é doutora, dóói, queeima...

6. Méd: essa hérnia... essa varize já tá muito grande viu? Tem que examinar

também o médico vascular, o médico de varizes, porque às vezes (...)

Novamente, a irritação da paciente com a doutora fica evidente na linha 1 (é é).

A médica atende aos pedidos da doente e passa alguns exames (linha 2), mas a paciente

ainda quer verificar a possibilidade de ter uma hérnia. Usa, mais uma vez, enunciado

reativo (tá certo) para reintroduzir a pergunta sobre a hérnia. Lança mão do marcador

“sim” (como se estivesse lembrando do assunto naquele momento) e se apoia numa

suposta afirmação de outra médica para colocar o tópico em pauta. Enfatiza a dor das

varizes (linha 5) para conseguir mais atenção.

[tópico ‘crise na urina’]

7. Pac: sei, aí... olhe... sei não doutora, tem dias que eu não posso nem dormir,

eu fico olhando para a cama, eu tenho também problema aqui da urina, de

vez em quando me dá essa crise na urina, não sei é porque eu botei sonda,

quando eu fiz a minha cirurgia de períneo (?) aí eu tenho que ir em frente

agora...

8. Méd: vamos fazer por etapas né?

9. Pac: é

10. Méd: para não fazer tudo de um vez viu?

11. Pac: fazer a de vesícula logo, né doutora?

12. Méd: é é, não é a que lhe incomodando?

13. Pac: é o estômago

14. Méd: aqui é um encaminhamento para o vascular, viu? pro médico de

varizes, tá certo?

15. Pac: tá certo

16. Méd: tá certo? pronto, pode guardar todos os seus papéis, quando precisar,

vir aqui no posto para medir a pressão, tá certo?

17. Pac: tá certo... a urina, não vai passar remédio não, né doutora?

18. Méd: a senhora fez exame de urina recente?

19. Pac: tá em casa, eu não trouxe não
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20. Méd: me dê aí o papel do exame, que eu solicito, se tiver... depois do

resultado do exame, se tiver infecção urinária, deixe eu fazer outro, se tiver

infecção urinária também a gente trata viu?

Ao mesmo tempo que volta a enfatizar a dor de varizes – “sei, aí... olhe... sei

não tem dias que eu não posso nem dormir, eu fico olhando para a cama” – indicando

ser a dor insuportável e mostrando-se desesperançada com a doença (linha 7), a paciente

introduz um novo problema a que chama de “crise na urina”. Apoia a hipótese em outro

problema grave, que a obrigou a submeter-se à uma cirurgia, de períneo (linha 7).

Parece concordar com a doutora sobre a necessidade de tratar o mais urgente (linhas 9 e

11), consegue mais uma prescrição (linha 14) mas volta a insistir no problema da urina:

“tá certo... a urina não vai passar remédio não, né doutora?” (linha 17). A doutora cede

novamente e solicita o exame de urina (linha 20).

[tópico ‘nervoso – receita para remédio controlado’]

21. Pac: esse é o de outro, né doutora? para se operar agora eu tenho que ir na

maternidade falar com dona ** vou devagarzinho que eu estou nessa idade,

sim doutora, eu queria que... é que eu tô muito nervosa, eu queria que a

senhora um remédio de controle azepan, eu tenho medo de tudo, eu tô tão

nervosa...

22. Méd: mas a senhora já toma, é?

23. Pac: tomo, a senhora não passa pra mim? É porque, porque para pegar, (?)

tem que ter a ordem médica

24. Méd: a senhora dorme bem à noite?

25. Pac: se eu durmo?

26. Méd: sim

27. Pac: não durmo, nem como bem

28. Méd: o diazepan, ele ajuda a dormir, mas às vezes ele pode causar muita

tontura no idoso, viu? Se puder evitar, eu vou passar, mas não tome todos os

dias não viu?

29. Pac: tá certo... eu vou lá em dona ** agora, dia de hoje ela tá, né?

30. Méd: deve tá, só a senhora indo lá para saber
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31. Pac: já fui lá em Vitória (?) terça-feira, tem que marcar a consulta né

doutora?

32. ...

33. Méd: aí a senhora tem que fazer os exames.... só vai para o cirurgião depois

que fizer os exames, viu? porque aí leva juntos, já adianta, tá bom?

34. Pac: tá certo

35. Méd: até mais, viu?

36. Pac: até, obrigada viu

37. Méd: de nada

38. Pac: mas não vai passar remédio para urina não né? É pra trazer exame né?

39. Méd: faça o exame e traga pra mim

40. Pac: tá certo

[Fim da consulta: 24:28]

Na última parte do Exemplo 4 que foi deixado deliberadamente longo para que

se percebesse a importância da sequencialidade na análise em pauta, a paciente introduz

um novo tópico / problema – o ‘nervoso’ que gera a necessidade de remédio controlado,

não sem antes mencionar suas dificuldades de locomoção, como para conquistar a

simpatia da médica (“vou lá devagarinho que eu estou nessa idade”, linha 21). Na linha

25, parece pensar na resposta mais proveitosa para a questão da médica sobre se dorme

bem (na linha 24): “se eu durmo?”. E, mais uma vez, exacerba seu problema: “não

durmo, nem como bem” (linha 27). Após o ritual de despedida (linhas 35 – 37), a

paciente evidencia seu poder de insistência, na linha 38: “mas não vai passar remédio

para urina não é? É pra trazer exame né?”

4. Comentários finais

Foi dito no início deste trabalho que uma das motivações para sua realização é

repensar o conceito de assimetria em interações que ocorrem em contextos mais

institucionalizados. Especialistas da interação médica tem apontado o fato da interação

se desenvolver em sequências do tipo pergunta – resposta para caracterizar o controle

por parte do médico. Analogamente, as interações entre professor e aluno em sala de

aula têm sido insistentemente descritas como assimétricas pelo mesmo motivo:

envolvem dois grupos de indivíduos diferentemente distribuídos numa hierarquia

institucionalizada, em relação a seus papéis sociais e aos direitos que as partes têm no
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exercício do controle conversacional. No caso da aula, postula-se, a interação também

se desenvolve por padrões  linguísticos do tipo pergunta – resposta (e follow-up), o que

indica o controle do professor. Mas deve-se observar uma singularidade no uso de

perguntas nas duas situações: a pergunta do médico é genuína porque ele não sabe quais

os problemas do paciente; já na escola o professor geralmente sabe as respostas para

suas perguntas. Assim, considera-se que não se pode dizer que uma pergunta, qualquer

que seja, é ‘poderosa’ somente por se constituir numa primeira parte do par adjacente.

Na literatura sobre a interação médica há grande ênfase quanto à ocorrência de

certas etapas voltadas a identificar e tratar a doença dos pacientes. Nos dados

analisados, tais etapas não puderam ser claramente identificadas. Por tratar-se de um

PSF, em que a relação entre as partes é contínua e frequente, a estrutura do encontro

varia bastante. Alinhamentos entre pacientes e médicos se desenvolvem de formas

bastante dinâmicas ao longo das interações, devidos a parâmetros tais como tipo de

consulta (há a ‘primeira vez’, a ‘primeira vez com certo médico’, a ‘volta’, que, na

realidade são várias, e assim por diante), objetivo do paciente (obter medicamentos

controlados, solicitar exames, conseguir internações, identificar doenças) e outras

variáveis. A familiaridade faz com que categorizações se desenvolvam de forma mais

permanente, o que interfere mais diretamente no desenvolvimento da interação: assim,

há o médico chato, o bonzinho, há o paciente insistente, teimoso, desobediente,

depressivo etc.

Barbosa (2011) que coletou e analisou esses dados para uma tese de doutorado

considera que há exemplos bastante reveladores de como paciente e médico atuam neste

novo cenário social e as formas pelas quais os discursos vão sendo moldados.

Argumenta que o princípio de autoridade médica se fragiliza perante atos de um

paciente, cuja individualidade norteia suas próprias ações. Nos dados, mais

extensamente explorados por Barbosa, o autor pode distinguir três categorias de ações,

sendo elas: primeira, solicitação de medicamento pelo paciente, segunda, prescrições de

medicamento pelo médico e, por fim, terceira, insubordinação / recusa (por parte do

paciente) em atender às ordens médicas e automedicação. Os fragmentos de diálogos

mostram com precisão a forma como o paciente – repetindo o discurso oficial sobre os

PSF – interpreta o papel social do médico, i.e, muito mais como alguém cuja função é

servi-lo, quase sempre prescrevendo antibióticos, que vão desde prosaicos remédios de

vermes, ao intensamente consumido diclofenaco contra dores, até os tranquilizantes

(Barbosa, 2011).
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Autores como Mondada & Doehler (2004), analisando a interação em sala de

aula e Barbosa (2011) investigando a significação do conceito de “humanização” no

sistema SUS, apontam que há “novos” cenários em interações estereotipicamente

consideradas assimétricas. Os diálogos não necessariamente refletem a assimetria de

base institucionalizada entre médico – paciente ou professor – aluno. Os exemplos aqui

analisados, que não são considerados isolados ou atípicos, mostram que os pacientes

podem prever as perguntas dos médicos e desenvolvem estratégias sobre como conduzir

a interação para atender seus interesses. Tais estratégias permitem a participação mais

efetiva no discurso central: um recurso é usar o turno que lhe foi alocado pelo médico

para, ao mesmo tempo, responder e introduzir novos tópicos pelo uso de marcadores

continuativos, sinalizando uma continuidade tópica que não será mantida. Outras

estratégias que não foram aqui discutidas estão relacionadas ao uso de longas narrativas,

pela manutenção continuada do turno.

Observou-se também que médicos costumam utilizar recursos de atenuação

como forma de polidez, muitas vezes para minimizar a ignorância de tópicos que o

paciente tenta introduzir. Para evitar conflitos, escolhem formas que justifiquem seu

comportamento – necessário, admita-se, para que as interações cheguem ao término. Os

médicos podem demonstrar posturas consideradas mais maternais, por exemplo, dando

conselhos e recomendações (“mas você tomou direitinho? Como eu falei?”; “só vai para

o cirurgião depois que fizer os exames, viu? porque aí leva juntos, já adianta, tá bom?”)

ou acalmando o paciente (tem problema, não). O uso de marcadores do tipo “tá certo?”,

“viu?”, “tá bom?” que verificam compreensão e buscam concordância são abundantes.

A literatura aponta que os médicos tipicamente perguntam os problemas dos

pacientes na fase inicial das visitas clínicas (Heath 1981, Robinson 1998, 2006) e que a

apresentação do problema é um dos poucos momentos que os pacientes têm para falar

de sua doença em seus próprios termos (Heritage & Robinson 2006). Nossos dados, no

entanto, não confirmam tais achados.

Assim, defende-se que os estudos na área médico – paciente (ou outras

interações que se desenvolvem em contextos assimétricos) também deveriam focar a

atenção nos processos interacionais e não só concentrar-se na fala da parte considerada

privilegiada. A AC, que se interessa pela organização de atividades sociais em seus

contextos cotidianos de produção, disponibiliza ferramentas valiosas para a análise de

interações entre médico e paciente. É preciso, no entanto, aparatos e conceitos de outras

perspectivas de estudo, que permitam estudar as nuances dessa forma de interação
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social como coletivamente organizada, localmente situada e que se desdobra pela

mobilização de uma grande gama de recursos.
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