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RESUMO  

 

Essa pesquisa propõe discussão sobre o tema de pesquisa “judicialização de saúde”. Sob a 

premissa de que as políticas públicas atuam na promoção da saúde, prevenção de 

ocorrência de agravos e recuperação dos doentes, merece destaque a importância da 

Psicologia no âmbito do sistema de saúde. Isso porque, partimos do pressuposto, que não 

se deve ater apenas ao direito que o sujeito faz jus em detrimento de seu próprio ser, suas 

emoções, a representação que este faz de sua doença e da possibilidade de cura, ou de 

melhorias no bem-estar que o levem a ter, de fato, qualidade de vida. Não há de ser 

considerada tão só a doença, mas a existência e o sofrimento do sujeito para a consecução 

da integralidade da assistência, mais precisamente voltada ao diabético. A doença e seus 

desdobramentos são responsáveis por dois terços da carga de doenças no mundo, o Brasil 

está no 4° lugar no ranking dos países com maior número de pessoas com a doença. Assim, 

presente pesquisa se propõe compreender as implicações psicossociais do processo de 

judicialização da saúde para a identidade das pessoas com diabetes e como a aquisição de 

insumos e medicamentos para tratamento da diabetes, através da justiça, pode contribuir para 

o processo de inclusão psicossocial da pessoa com diabetes. Ainda, analisar 

comparativamente processos de inclusão psicossocial de pessoas contempladas e não 

contempladas pela ação judicial, e, por fim, compreender como a pertença a grupos de 

diabéticos (físico ou virtual) contribui para identidade grupal das pessoas com diabetes e 

para defesa das necessidades e direitos dos diabéticos. Para tanto foi proposta a realização 

desse estudo com as pessoas que entraram na justiça, os chamados sujeitos judicializados. 

Considerando que a APD de São João del-Rei é um espaço onde se encontram ou deveriam 

se encontrar tais sujeitos, buscou-se realizar a pesquisa com os associados que vivenciam a 

judicialização. A Associação é local de referência para os diabéticos da cidade. Ele é 

marcado por diversas ações sociais coletivas. No que se refere às estratégias metodológicas 

utilizadas para a produção dos dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

os sujeitos judicializados, observação participante durante as reuniões realizadas na APD 

e diário de campo. Os resultados produzidos foram agrupados em categorias e subcategorias 

temáticas de análise, as quais possibilitaram constatar que o envolvimento dos sujeitos com 

a questão da judicialização fez com que eles pudessem vivenciar um processo de produção 

de uma nova identidade. O que ocorreu não apenas no sentido de sair da condição de 

assujeitado para sujeito, mas, senão sobretudo, de personagem-sem-assistência para 

personagem-sujeito-judicializado. Isso em se tratando de ganho, pois quanto às implicações 

da negativa dos pedidos estas produziram a figura do personagem-moribundo. Quanto à 

pertença a grupos, virtuais ou físicos, constatou-se que os sujeitos os tomaram como 

referência para suas concepções de vida e para definição de sua própria identidade. A 

experiência de um ao ser compartilhada com o outro faz com que o sujeito se mova em prol 

da busca das melhores condições para ter qualidade de vida. 

 

Palavras chaves: Judicialização de Saúde; política pública; diabetes mellitus, saúde pública; 

identidade.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This research proposes a discussion on the research theme “judicialization of health”. Under 

the premise that public policies act in health promotion, prevention of the occurrence of 

injuries and recovery of patients, the importance of Psychology in the scope of the health 

system deserves to be highlighted. This is because, we start from the assumption, that one 

should not stick only to the right that the subject is entitled to the detriment of his own being, 

his emotions, the representation that he makes of his illness and the possibility of cure, or 

improvements in well-being. be that lead you to have, in fact, quality of life. Not only the 

disease should be considered, but the subject's existence and suffering to achieve 

comprehensive care, more precisely aimed at the diabetic. The disease and its consequences 

are responsible for two thirds of the disease burden in the world, Brazil is in the 4th place in 

the ranking of countries with the highest number of people with the disease. Thus, this 

research aims to understand the psychosocial implications of the process of judicialization 

of health for the identity of people with diabetes and how the acquisition of supplies and 

medicines for the treatment of diabetes, through justice, can contribute to the person's 

psychosocial inclusion process with diabetes. Also, comparatively analyzing processes of 

psychosocial inclusion of people contemplated and not contemplated by the lawsuit, and, 

finally, understanding how belonging to groups of diabetics (physical or virtual) contributes 

to the group identity of people with diabetes and to the defense of needs and rights diabetics. 

It was proposed to conduct this study with the people who went to court, the so-called 

judicialized subjects. Considering that the São João del-Rei DPA is a space where such 

subjects are or should be found, we sought to carry out the research with the subjects who 

experience judicialization. The Association is a reference place for diabetics in the city. It is 

marked by several collective social actions. With regard to the methodological strategies 

used for the production of the data, semi-structured interviews were carried out with the 

judicialized subjects, participant observation during the meetings held in the APD and the 

field diary. The results produced were grouped into thematic categories and subcategories 

of analysis, which made it possible to verify that the subjects' involvement with the issue of 

judicialization made it possible for them to experience a process of producing a new identity. 

What happened not only in the sense of leaving the condition of subject to subject, but, above 

all, from character-without-assistance to character-subject-judicialized. This when it comes 

to gain, because as for the implications of denying requests, these produced the figure of the 

dying character. As for belonging to groups, virtual or physical, it was found that the subjects 

took them as a reference for their conceptions of life and for the definition of their own 

identity. The experience of one when being shared with the other makes the subject move in 

search of the best conditions to have quality of life. 

 

Keyswords: Health Judicialization; public policy; diabetes mellitus, public health; identity. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, tem-se observado um ritmo acelerado no crescimento de ações 

judiciais com finalidade de garantir a efetivação do direito à saúde, através do acesso a 

tratamentos médicos e/ou da aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos para 

tratamento de determinadas doenças. Tal fenômeno é conhecido como judicialização da 

saúde. Podemos dizer que por um lado é sinal de progressivo reconhecimento pela população 

dos seus direitos, mas, por outro indica a incapacidade do governo em prover os serviços 

necessários para que os cidadãos possam usufruí-los (Fleury & Faria, 2014).  

O reclamo social tem se feito presente nas ações judiciais e nos movimentos sociais 

coletivos. De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF/88) “a saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196), contudo questiona-se o fato 

das pessoas terem que recorrer à justiça para efetivar seu direito. 

As reinvindicações, muitas vezes, se justificam pela ausência ou negação da 

distribuição gratuita de determinado remédio ou insumo pelo próprio Sistema Único de 

Saúde (SUS), órgão incumbido para tanto. Assim, comprovada a necessidade do pedido, o 

judiciário pautado no referido direito pode acatá-lo obrigando, por conseguinte, o Estado a 

concedê-lo.  

No caso da presente pesquisa serão tratadas as reivindicações judiciais em prol do 

fornecimento de medicamentos, insumos ou materiais para tratamento da diabetes. A escolha 

dessa patologia se deu tendo em vista que atualmente é considerada uma epidemia global, 

atingindo diversos países (Sociedade Brasileira de Diabetes [SBD], 2017). Segundo a 

Federação Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation [IDF], 2017) ela está 

entre as dez causas mundiais de morte por doença. 

O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países com maior número de pessoas adultas 

com a enfermidade, atrás da China, Índia e Estados Unidos. Cerca de 14,3 milhões de 

brasileiros estão diabéticos, quase 10% da população. Houve um aumento de 61,8% de 

pessoas acometidas da doença, bem como da taxa de mortalidade, pois, segundo a IDF 

(2017) ocorre uma morte a cada oito segundos, proporção essa maior que o número de mortes 

por doenças infecciosas como a AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome – Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida), tuberculose e malária na década de 80.  Vale ressaltar que 

algumas entidades de saúde consideram que estes índices já são maiores. 
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A diabetes é uma doença de natureza crônico degenerativa em função da qual o corpo 

não produz o hormônio insulina que controla a quantidade ideal de glicose no sangue ou 

passa a produzi-lo em quantidade insuficiente, ou, ainda, não consegue empregá-lo 

adequadamente. O corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose obtida através dos 

alimentos como fonte de energia (SBD, 2017-2018). Existem 3 tipos principais de diabetes 

conforme destaca a IDF (2017), quais sejam: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes 

gestacional. Na falta de tratamento ou na sua ineficácia, a pessoa pode apresentar uma série 

de complicações, sendo as mais comuns a retinopatia (doença nos olhos), a nefropatia 

(doença nos rins) e a neuropatia (problemas nos nervos periféricos) (IDF, 2017). 

Muitos países e sistemas públicos de saúde não se conscientizaram da relevância da 

doença. O Brasil é o 6º no ranking de países com maior gasto com a diabetes, porém não 

aparece entre os 10 que tem maior investimento médico por indivíduo com a doença (IDF, 

2017). Dessa forma, devido a este problema é que surgiu a preocupação com o tema e a 

necessidade de realizar essa pesquisa.  

Questiona-se o aumento do número de pessoas acometidas pela doença, vez que vai 

de encontro às ações positivas do Estado, já que segundo o artigo 196 da CF/88 as políticas 

públicas devem visar a redução do risco de doença e de outros agravos (acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação) e não o contrário. E 

mais, se o SUS é o garantidor da distribuição gratuita de medicamentos e insumos para 

tratamento da diabetes consoante dispõe a Lei Federal n° 11.347/2006, indaga-se porque 

existem inúmeras reivindicações judiciais em prol destes. 

Pelo exposto, partimos do pressuposto de que a judicialização é, em última análise, a 

manifestação democrática da contradição entre o direito legalmente assegurado e seu 

exercício, institucionalmente denegado. Assim, observando a judicialização como exercício 

da cidadania pretende-se compreender as implicações psicossociais do processo de 

judicialização da saúde para a identidade da pessoa com diabetes mellitus (DM). 

Isso porque parte-se da premissa de que o acesso ao medicamento e/ou insumos para 

tratamento da doença pode contribuir, entre outros, para a inclusão psicossocial da pessoa 

doente. Dessa forma, entendemos que não se deve ater apenas aos direitos aos quais os 

sujeitos fazem jus em detrimento de seu próprio ser e suas emoções. É preciso considerar 

a dimensão existencial do indivíduo, pois cada um possui sua subjetividade, devendo assim 

ser visto, neste contexto, como parte indissociável do trinômio das implicações 

psicológicas, biológicas e sociais.  
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Nesse sentido é que propomos como campo de pesquisa os “sujeitos judicializados”, 

a fim de investigar se as pessoas acometidas da doença diabetes encontram no processo de 

judicialização da saúde a possibilidade de acessar sua realidade interna e, assim assumir um 

novo papel social. Vale destacar que o termo “sujeitos judicializados ”se refere às pessoas 

que ajuizaram ação na justiça. Quando falamos de justiça nos referimos ao Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais (TJMG) sediado na cidade de São João del-Rei, estado de Minas 

Gerais. Vale destacar que o referido recorte se fez necessário não apenas em termos de 

tamanho da amostra, mas, também, para alcançar os objetivos propostos. 

Como local de investigação escolheu-se a Associação dos Portadores de Diabetes de 

São João del-Rei (APD-SJDR), popularmente conhecida como grupo APD ou grupo “Doce 

Vida”, pois é onde se encontram ou poderiam/deveriam se encontrar as pessoas acometidas 

da doença diabetes. A Associação foi marcada por diversas ações coletivas em prol da 

concretização dos direitos das pessoas com diabetes, as quais lhes possibilitaram diversas 

conquistas. Ela foi, inclusive, reconhecida como entidade de utilidade pública através da 

sanção da Lei Municipal nº 2.987/1993 (Oliveira, 2012). A escolha do grupo se deu, pois, 

não apenas por ser local de referência para as pessoas com diabetes, mas também, um local 

de representação social dessas.  

 Superadas as questões acima, torna-se necessária a elaboração de estratégias 

metodológicas para alcançar os objetivos propostos e responder às indagações 

apresentadas, ou até mesmo buscar mais perguntas que aprofundem a discussão. 

Primeiramente, vale destacar que o presente estudo tem como objetivo compreender 

algumas questões teóricas, bem como intervir na situação com o intuito de modificá-la. 

Trata-se da chamada pesquisa-intervenção psicossocial, sendo esta a metodologia, como 

afirma Machado (2004), utilizada em inúmeros trabalhos em que a psique (sentimentos, 

emoções e percepções) e o social (sociedade, contexto social) estão intrinsecamente 

imbricados um no outro. 

 As estratégias metodológicas utilizadas foram àquelas próprias da pesquisa 

qualitativa. Diante do objeto de pesquisa julgou-se importante a utilização da observação 

participante com o grupo APD, da entrevista individual semiestruturada com os sujeitos 

judicializados e da confecção do diário de campo. Foi realizado, também, levantamento de 

dados acerca do número de ações judiciais existentes no TJMG da Comarca de São João del-

Rei/MG em prol da aquisição de medicamento e/ou insumos para tratamento da diabetes de 

forma a subsidiar a pesquisa na discussão dos resultados. 
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Buscou-se analisar os dados de forma qualitativa com o intuito de compreender as 

implicações psicossociais advindas do sucesso ou não das ações judiciais, identificando de 

que maneira contribuem ou não para o envolvimento dos diabéticos com as buscas por saúde.  

O uso desse método de pesquisa se justifica pelo fato de proporcionar uma visão mais 

complexa e enraizada do fenômeno de forma a responder o problema de pesquisa 

apresentado, bem como articular Direito e Psicologia. 

Este trabalho está organizado em vários capítulos mais as considerações finais. O 

primeiro capítulo trata da revisão bibliográfica acerca dos referenciais teóricos que 

subsidiaram a pesquisa. Foram abordados conceitos como saúde, direito social à saúde e 

judicialização da saúde, valendo-se de autores tanto do campo do saber do Direito como da 

Psicologia. Ainda, foi abordado o conceito quanto à doença utilizando-se da definição 

proposta pela SBD (2017) e pela IDF (2017). E por fim, algumas categorias da Psicologia 

social, tais como: identidade, processo grupal, grupo e participação social. 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram descritos em um capítulo 

específico. Após, no penúltimo capítulo, foram apresentados os dados produzidos por meio 

das técnicas metodológicas propostas. Os dados produzidos foram analisados, 

proporcionando os resultados da pesquisa. Eles foram agrupados em categorias de análise 

temáticas, as quais se desdobraram em subcategorias.  

Por fim, no capítulo relativo às conclusões, foram apresentadas as considerações finais 

da pesquisadora buscando responder suas questões de pesquisa e considerando as vivências 

que os sujeitos de pesquisa apresentaram em seus relatos, a respeito de suas práticas 

cotidianas com a atenção à diabetes. Problematizamos a relação pesquisador/pesquisados e 

questões que envolveram todo o processo de pesquisa. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 – Identidade  

 

 Para tratarmos do conceito identidade remetemo-nos, a priori, ao clássico ensaio de 

psicologia social de Ciampa (1987), no qual considera a identidade como sendo um processo, 

denominando-o de metamorfose/movimento no sentido de ser algo mutável que está em 

constante produção e transformação. Logo, a identidade de uma pessoa está muito além do 

seu físico, ou do seu nome. Ela é uma construção permanente, que diz respeito às suas 

particularidades, as quais possibilitam reconhecê-la e diferenciá-la dos demais. Moreira, 

Capelle e Carvalho-Freitas (2015), assim também entendem, valendo-se do termo “dinâmica 

identitária” para se remeter a essa ideia de constante movimento da identidade, mais 

precisamente quanto sua dinâmica de (re) construção. 

 De acordo com Ciampa (1987) à medida que a pessoa, ao longo da vida, assume (os 

mais variados) papeis sociais ela também assume, concomitantemente, diversos personagens 

que “ora se conservam, ora se sucedem; ora coexistem, ora se alternam. Estas diferentes 

maneiras de se estruturar as personagens indicam como que modos da produção de 

identidade” (p. 156). A identidade, porquanto é (re) produzida e (re) significada ao longo da 

existência do sujeito como um produto e não como uma constante. Em outras palavras, a 

identidade constitui a história pessoal do sujeito e é constituída por essa própria história, ou 

seja, ela transcende sua individualidade.  

 Nesse sentido, para compreender como se produz a identidade de um sujeito se faz 

necessário conhecer seu processo de produção, levando em consideração a estrutura social e 

o momento histórico em que o sujeito se encontra. Isso porque “o que caracteriza a 

metamorfose não é a mudança pura e simplesmente, mas o caráter sócio-político da mudança 

rumo a uma superação de identidade pré-concebida e sustentada” (Oliveira, 2012, p. 26). 

Ademais, partimos do pressuposto que o homem é um ser social produzido historicamente 

(Ciampa, 1987). Já dizia Lane (1984, p. 15) “se o homem não for visto como produto e 

produtor, não só da sua história pessoal, mas da história de sua sociedade, a Psicologia estará 

apenas reproduzindo as condições necessárias para impedir a emergência das contradições e 

a transformação social”.  

 Assim, temos que “o desenvolvimento da identidade de alguém é determinado pelas 

condições históricas, sociais, materiais dadas, aí incluídas condições do próprio indivíduo”, 

o que significa dizer que o processo de produção identitária acontece no âmbito das relações 
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sociais, dos grupos humanos e da sociedade. “As identidades, no seu conjunto, refletem a 

estrutura social, ao mesmo tempo que reagem sobre ela, conservando-a (ou transformando-

a) ” (Ciampa, 1987, p. 198 e 171). 

 Logo, a identidade é vista como um fenômeno social, ou seja, ela é carregada de 

valores e histórias de um ou vários indivíduos que se entrelaçam a de outro (s). Ciampa 

(1987) destaca que “ao comparecer frente a alguém eu me represento. Apresento-me como 

o representante de mim mesmo. O mesmo pode ser dito do outro frente ao qual compareço 

(e que comparece frente a mim)” (p. 170).  

 

Com isso estabelece-se uma intricada rede de representações que 

permeia todas as relações, onde cada identidade reflete outra 

identidade, desaparecendo qualquer possibilidade de se estabelecer 

um fundamento originário para cada uma delas. (Ciampa, 1987, p. 

171).   

 

 Bauman (2005), pensador da atualidade, também comunga da premissa exposta por 

Ciampa, na medida em que compreende ser a identidade algo que se modifica com o tempo 

em decorrência dos papeis e relações sociais que o homem estabelece, bem como ser o 

processo de produção identitária permeado por questões sociais. O autor destaca que o 

movimento da identidade no mundo moderno se metamorfoseia mais rápido, por conta da 

“modernidade líquida”, e que, talvez, seria mais prudente, no cenário atual que vivemos, se 

remeter à identidade como “um manto leve pronto a ser despido a qualquer momento” (p. 

36). 

 Ciampa (1987) e Bauman (2005) pontuam que as relações sociais e as convivências 

grupais facilitam o processo de produção identitária, visto que o jogo de reflexões múltiplas, 

onde uma identidade reflete outra, estrutura as relações e é mantido pela atividade dos 

indivíduos (Ciampa, 1987, p. 171). Assim, podemos dizer que: 

 

Uma identidade concretiza uma política, dá corpo a uma ideologia. 

No seu conjunto, as identidades constituem a sociedade, ao mesmo 

tempo em que são constituídas cada uma por ela.  

A questão da identidade, assim deve ser vista não como questão 

apenas científica, nem meramente acadêmica: é sobretudo uma 

questão social, uma questão política (Ciampa, 1987, p. 127). 

 

 Além da identidade individual retro apresentada, vale destacar outra referência a esse 

conceito/categoria, qual seja, a identidade grupal apresentada por Martín-Baró (1989) e 

Vieira-Silva (2000). Esses autores destacam que identidade de um grupo é mais que a soma 
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das identidades individuais, pois os indivíduos tomam o grupo (identidade grupal) como 

referência para sua própria identidade. Vieira-Silva (2000) explica que:  

 

A identidade de um grupo condiciona e transcende a identidade de 

cada um de seus membros. O nome que se coloque em um grupo 

não é algo socialmente insignificante; representa um carimbo que 

testemunha a realidade grupal, um cartão de visitas que dá crédito 

ao grupo como tal, diante da consciência coletiva. Um nome sonoro 

ou atrativo de nada serve se não expressa uma realidade social, uma 

entidade que se diferencie e se contraponha a outras entidades 

grupais (p. 17).  

 

 Ainda, pontua que a identidade grupal “é uma produção coletiva, que tem muito mais 

a ver com a trajetória do grupo em torno de suas atividades, objetivos, história coletiva, do 

que com uma “nomeação” que tenha sido proposta para o grupo” (Vieira-Silva, 2000, p. 16). 

Ou seja, a identidade grupal não é pensada apenas como algo homogêneo onde exista apenas 

comunhão de particularidades, ela é marcada também pelas diferenças e dificuldades dos 

sujeitos. E mais, ela requer a existência de uma totalidade, “uma unidade de conjunto, e que 

esta totalidade tenha uma peculiaridade que permita diferenciá-la de outras totalidades” 

(Martin-Baró, 1989, p. 209). 

 Nesse sentido, para conhecer um grupo deve-se levar em consideração suas 

características, dentre elas seus ideais, objetivos, lutas e movimentos coletivos. Isso porque, 

o grupo expressa tanto uma dimensão de realidade referida a seus membros (dimensão 

pessoal) quanto uma dimensão mais estrutural, referida à sociedade em que se produz, e estas 

estão intrinsecamente ligadas entre si (Martin-Baró, 1989). Um grupo ou melhor um 

processo grupal, assim considerado por Lane (1984) e Vieira-Silva (2000), devido à 

magnitude do fenômeno, é mais que uma denominação, é uma experiência histórica, visto 

que “está a todo momento em construção, processo, avaliando e produzindo sua história, a 

partir da história de cada um e de suas implicações na história coletiva” (Vieira-Silva, 2000, 

p. 16). 

 Dessa forma, dialogando com os autores acima acerca do conceito de identidade 

individual e coletiva ou grupal é que se propõe investigar as pessoas acometidas da doença 

diabetes e o grupo APD, no qual se encontram ou poderiam/deveriam se encontrar, pois, o 

grupo é referência para os diabéticos da cidade e região. Isso porque acredita-se que os 

sujeitos diabéticos encontram no processo de judicialização da saúde a possibilidade de 

acessar sua realidade interna e de, a posteriori, assumir um novo papel social e, assim, uma 

nova identidade.  



 
 

22 
 

 Quanto ao grupo APD vale destacar a importância de sua história, a qual foi narrada 

pelos próprios sujeitos membros e analisada e descrita por Oliveira (2012) em sua 

dissertação de mestrado. Oliveira aponta diversos movimentos do grupo, tais como 

discussões promovidas no contexto de saúde municipal, ações sociais, abaixo-assinados, 

reivindicações por meio de documento organizado e contatos estabelecidos com as 

Secretarias de Saúde, Municipal e Estadual, que possibilitaram aquisição de medicamentos 

gratuitos para tratamento da doença diabetes, convênio com a Santa Casa de Misericórdia 

de São João del-Rei, atendimento médico com profissionais especializados, entre outros. 

Ainda, Oliveira (2012) aduz que as consequências positivas de algumas dessas ações, 

embora tenham perdurado por pouco tempo, fizeram com que o grupo teimasse em continuar 

sendo grupo. Essa teimosia é uma das marcas revelada pela sua história e pelo seu 

movimento permanente de ser um grupo. Vejamos: 

 

Teimosia que movimentou o grupo em sua busca por melhores 

condições e superação do contexto de ausências, faltas e limitações. 

Em sua longa trajetória, o grupo aprendeu a se organizar 

coletivamente em torno de seus objetivos, estabelecendo 

importantes parcerias. Criou vínculos com a comunidade e 

compromisso social de retorno por meio de prestação de diversos 

serviços. A informação é um importante instrumento de luta e poder 

que confere qualidade, sobretudo à participação do grupo. A 

associação se tornou um grupo de convivência e também um espaço 

coletivo para a produção cotidiana da experiência política (p. 84). 

 

 Oliveira (2012) pontuou através da observação participante, da análise de 

documentos e das oficinas de grupo que a Associação é referência não só por ser um espaço 

de interação entre os membros, troca de experiências, partilha de interesses individuais e 

coletivos, como também referência para a comunidade e para os próprios profissionais de 

saúde locais, que reconhecem o desenvolvimento pela associação, de práticas grupais de 

prevenção e promoção em saúde. Ainda, segundo a autora, essas relações que os associados 

estabelecem uns com os outros, com outros grupos e com a comunidade constituem o 

processo de construção da consciência política do grupo.  

 Para Rezende (2017) o fato de o sujeito diabético “estar em grupo e compartilhar 

experiências com pessoas que vivenciam situações similares é uma forma de fortalecer a 

identidade individual e de grupo, o que tem se mostrado significativo para o processo de 

tomada de consciência” (p. 107).  

 Nesse sentido, acredita-se que o movimento coletivo do grupo APD em prol dos seus 

direitos (acesso a medicamentos, insumos e tratamentos) possibilita pensar a identidade 
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grupal emancipada, uma vez que o reconhecimento pelos sujeitos de seus direitos pressupõe 

uma tomada de consciência e elaboração grupal que produz uma percepção crítica da 

realidade social.   

 

Um grupo de identidade emancipatória seria composto por sujeitos 

autônomos, conscientes criticamente das condições que tanto 

favorecem como impedem sua organização política coletiva rumo a 

processos emancipatórios, sujeitos conhecedores e usufruidores de 

seus direitos, participantes de processos decisórios, formadores de 

conhecimento, ou seja, cidadãos. (Oliveira, 2012, p. 31) 

 

 Parafraseando Oliveira (2012) e Ciampa (1987), temos que a identidade 

emancipatória em comento nos possibilita defini-la como um deslocamento da condição de 

“ser” do sujeito para “fazer-se” sujeito e, nesse caso, político, cidadão ativo. Nessa 

perspectiva vale destacar o trecho final da estória do Severino apresentada por Ciampa 

(1987) que, diante da impossibilidade dele se apresentar, “de dizer quem é, uma vez que 

nada o distinguia e o singularizava ele percebeu que não deve permanecer como substantivo 

ou como adjetivo; precisa se fazer verbo, fazer-se ação”, momento em que seu personagem 

passou a ser atuante, e nessa empreitada identificou-se com vários personagens, até encontrar 

o que buscava: vida (p. 24). 

 Nesse sentido, tendo em vista que a condição de diabético não sai da pessoa diabética, 

acredita-se que essas pessoas buscam por qualidade de vida e o grupo APD seria o espaço 

social formalizado, onde eles podem ou devem fazer-se presentes, atuantes, desenvolvendo 

o comportamento político de exercício da cidadania. “Todas as ações humanas que 

produzem algum efeito sobre os objetivos dos grupos sociais ou sobre as regras de 

convivência são de natureza política” (Dallari, 1984, p. 81 citada por Oliveira, 2012, p. 37).    

 Vale destacar a fala de dois associados quando foi realizada uma das oficinas de 

grupo por Oliveira (2012, p. 81), em sua dissertação de mestrado, momento em que 

relacionaram a diabetes ao casamento. A associada CA. disse: “a diabetes não aceita 

separação, vive com a gente até morrer, tem que aprender a conviver”. E, o associado BN 

afirmou “o pior é que não tem jeito de separar, eu já fui lá na igreja pedir o dinheiro do meu 

casamento de volta, mas o diabetes tem jeito não”.   

 Segundo Oliveira (2012) a experiência do grupo APD em ser grupo perpassou por 

constantes (re) construções, destacando que ele:   
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... se tornou ao longo desses anos um espaço de interação, diálogo sobre os 

problemas pessoais do enfrentamento do diabetes, partilha de interesses 

coletivos, necessidades individuais e de questões públicas como a 

necessidade de informar a população acerca da patologia e dos problemas 

relacionados à gestão Municipal de Saúde. Assim, o grupo se tornou um 

espaço coletivo para a produção cotidiano da experiência política (Oliveira 

(2012, p. 55). 

  

2.2 – Do direito social à saúde e sua dimensão conceitual  

 

 A Constituição Federal reconheceu a saúde como um direito social fundamental, 

individual e coletivo, em seus artigos 6º e 196, sendo este reconhecimento fruto da evolução 

histórica do movimento sanitarista ocorrido no Brasil na década de 1970. Nesse sentido 

ressalta-se, portanto, a histórica 8ª Conferência Nacional da Saúde, realizada em março de 

1986, a qual foi o pilar para a elaboração da seção “Da Saúde” na Constituição brasileira 

(arts. 196 a 200). Nesta, a saúde assumiu conceituação ampla voltando-se ao ideário da 

promoção da saúde, o qual fora concebido como a expressão de uma ação coordenada entre 

o Estado e a sociedade, bem como firmou-se como direito de toda população.  

 

Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições 

de alimentação, habitação, educação, renda, meio-ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da 

terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o 

resultado das formas de organização social da produção, as quais 

podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida.  

Direito à saúde significa a garantia pelo Estado, de condições dignas 

de vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de 

promoção, proteção e recuperação de saúde, em todos os seus níveis, 

a todos os habitantes do território nacional, levando ao 

desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade.  

Esse direito não se materializa, simplesmente pela sua formalização 

no texto constitucional. Há, simultaneamente, necessidade do 

Estado assumir explicitamente uma política de saúde consequente e 

integrada às demais políticas econômicas e sociais, assegurando os 

meios que permitam efetivá-las. Entre outras condições, isso será 

garantido mediante o controle do processo de formulação, gestão e 

avaliação das políticas sociais e econômicas pela população (Brasil, 

1986). 

 

 De acordo com Bliacheriene, Rubim e Santos (2014, p. 335) “a CF/88 foi o final de 

um ciclo (o da normatização das demandas trabalhadas pelo movimento sanitarista), mas 

também o início de outro (o da construção do maior sistema público e universal de saúde 

pública do planeta: o SUS) ”.  Em 1990 foi sancionada a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 

que passou a regular especificamente sobre as ações e serviços de saúde em todo território 
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nacional dispondo sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

bem como sobre a organização e o funcionamento do SUS. Vale dizer que a portaria n° 1.559 

de 1° de agosto de 2008 institui a Política Nacional de Regulação do SUS. Essa lei 

consolidou no Brasil o movimento da reforma sanitária em defesa do direito à saúde. 

 O direito à saúde está intrinsecamente associado ao primado direito à vida (art. 5º da 

CF/88) e ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º da CF/88), isso porque “vida 

com dignidade implica saúde ou, para quem não dispõe de saúde, de tratamento de saúde 

adequado, digno e com o menor sofrimento possível” (Freitas, 2014, p. 63). Dessa forma, na 

medida em que se efetiva o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana é respeitada 

(Sarlet, 2002).  

 Além da saúde são também direitos sociais a educação, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

entre outros (artigo 6º da CF/88). Segundo Dresch (2014, p. 29) os direitos sociais 

“constituem prestações positivas para o Estado e a sociedade, que devem ser inseridas nas 

políticas públicas”. O autor ainda destaca que esses direitos: 

 

estão voltados para a dimensão social do ser humano, destinados à 

garantia da vida e da dignidade de toda a coletividade e, ainda, 

representando o interesse público, este que é definido por São 

Tomás de Aquino como aquilo que é necessário para que os homens 

não apenas vivam, mas vivam bem (itálico do autor, p. 29). 

 

Nesse mesmo sentido, destaca Sarlet (2010): 

 

Os direitos sociais dizem respeito tanto à pessoa quanto à 

comunidade, destacando-se a ideia de grupo social, e tendo a 

coletividade assumido a titularidade de sujeito do direito 

fundamental. Os direitos sociais apresentam uma dualidade, sendo 

individuais e também coletivos, pois protegem bens jurídicos cuja 

incidência é simultaneamente individualizada e coletiva. 

(Bliacheriene, Rubim e Santos, 2014, p. 337). 

 

Assim, temos que o direito à saúde se constitui como um direito de todos sem 

quaisquer distinções ou privilégios (pobres ou ricos) e dever do Estado em prover serviços 

médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, implementar políticas públicas 

preventivas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos 

de doenças e às medidas necessárias para promoção, proteção e recuperação, assegurando o 

acesso universal e igualitário, ou seja, isonômico, no tratamento e acesso às ações e serviços 
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(arts. 5º, 196 e 198 da CF/88). Essas garantias foram reafirmadas pelo artigo 2º da Lei nº 

8.080/90, vejamos: 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 

aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade. 

 

 O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, durante uma votação em 

sede de Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n° 607.381, pontuou que a intenção 

do art. 196 da CF/88 é, em última análise, garantir a efetividade ao direito fundamental à 

saúde, de forma a orientar os gestores públicos na implementação de medidas que facilitem 

o acesso da população à prestação aos serviços médico-hospitalares e fornecimento de 

medicamentos, além de políticas públicas para prevenção de doenças (Brasil, STF, 2011). 

Para ele a “Constituição Cidadã” confere os instrumentos suficientes para que o Estado, 

dentro da possibilidade e razoabilidade, assegure aos cidadãos acesso a um sistema público 

de saúde de qualidade. 

 Ainda, ele destaca que o “direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, 

e quem procura a tutela estatal para receber medicamentos está, via de regra, padecendo de 

algum mal, que, dependendo do caso, poderá levar à diminuição da qualidade de vida ou até 

mesmo ao óbito” (Brasil, STF, 2011, p. 214). Dessa forma, portanto, uma vez reivindicado 

determinado medicamento indispensável ao tratamento de uma doença este deve ser 

concedido ao indivíduo de modo a atender ao princípio republicano da dignidade da pessoa 

humana, individual e coletivo. Em outras palavras, o Estado não pode/deve mostrar-se 

indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de ficar ameaçado como tal 

(instituição) uma vez que haja quebra entre ele e o sujeito.  

Nesse mesmo sentido assevera o Ministro Celso de Mello durante uma votação em 

sede de Agravo no Recurso Extraordinário n° 271.286-8, onde dispôs que a garantia do 

direito à saúde não pode ser apenas uma promessa constitucional inconsequente de forma 

que a expectativa depositada no Estado pela coletividade seja frustrada pelo simples fato do 

mesmo substituir o cumprimento do seu dever de assegurar o pleno exercício desse direito 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria lei de 

Estado (Brasil, STF, 2000). Para ilustrar a dimensão da importância do Estado em assegurar 
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a efetividade do direito à saúde tomamos como exemplo a decisão do ministro a favor de 

uma pessoa acometida do vírus HIV/AIDS que reivindicou medicamento ao Poder Público: 

 

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de 

distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive 

àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (art. 5º, caput, e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e 

solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente 

daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de 

sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. (Brasil, 2000, 

p. 1.410). 

 

Visto a importância da saúde enquanto direito passamos a explorar seu conceito, 

uma vez que a saúde é acima de tudo uma condição que está ligada a vida do ser humano. 

A princípio destaca-se que o termo saúde, do ponto de vista etimológico tem vários 

significados. De acordo com Almeida Filho (2011) “saúde’ em português, salud em 

castelhano, salut em francês e salute em italiano (estes últimos com uma conotação 

específica de saudação) derivam de uma mesma raiz etimológica: salus”. De origem latina 

que significa “o atributo principal dos inteiros, intactos, íntegros” (p. 15). Significa ainda, 

“conservação da vida”. Assim, ter saúde ou estar com saúde significa exercer, 

normalmente, todas as funções dos órgãos do corpo humano (Canova, 2004, p. 1).  

A discussão acerca do conceito de saúde permeia a história, inexistindo um conceito 

exato do termo, tendo em vista as variações histórico-culturais referentes à própria 

evolução do homem e às organizações humanas. Almeida Filho (2011) destaca que:  

 

Saúde é um problema simultaneamente filosófico, científico, 

tecnológico, político e prático. Diz respeito a uma realidade rica, 

múltipla e complexa, referenciada por meio de conceitos, 

apreensível empiricamente, analisável metodologicamente e 

perceptível por seus efeitos sobre as condições de vida dos sujeitos. 

Essa linha de problematização e as hipóteses dela decorrentes se 

desdobram num debate atual e oportuno a propósito das bases 

filosóficas, científicas e práticas do conhecimento sobre fatos e 

fenômenos, ideias e processos relativos a saúde (p.15). 

 

Muito mais que ausência de doença, de acordo com a concepção médica, a saúde é 

fenômeno complexo, pois “por mais que tentemos, não conseguiremos reduzir essa 

multidimensionalidade a explicações simplistas, regras rígidas, fórmulas simplificadoras 

ou esquemas fechados de ideias” (Mariotti, 2000, p. 87 e 88), tampouco a um termo 
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científico (Canguilhem, 1990). Isso porque entende-se ser a saúde reflexo da dimensão 

social, econômica, política e cultural de determinada organização social. 

Nesse sentido, vale destacar alguns dos autores que se recusam ao uso de 

abordagens reducionistas quando se trata do conceito de saúde como, por exemplo, Buss 

(2003); Radley (1994); Czeresnia (2017); Caponi (2017); Freitas (2017); Paim (2017). 

Caponi (2017) destaca que saúde é um estado singular, impossível de ser definido e 

generalizado. Dentro do contexto da problematização da saúde a autora aponta para a 

importância em considerar as questões subjetivas do indivíduo, mais precisamente seu 

sofrimento e sentimento de impotência quando este encontra-se doente. A autora cita 

Dagognet (1996, p. 19 a 20) tomando como exemplo a pessoa acometida da doença 

diabetes, de forma a demonstrar que é possível uma definição menos restrita do conceito 

de saúde levando em conta essas questões, senão vejamos: 

 

Não é possível ater-se à dose de açúcar para afirmar um 

diagnóstico. Devemos renunciar a uma teoria puramente 

quantitativa da doença. Escutemos o doente, porque a verdadeira 

diabetes implica um ‘conjunto’ que ultrapassa a pura e simples 

glicemia. Não somente diz respeito ao pâncreas, mas também afeta 

a circulação. A doença sempre se irradia como se o organismo todo 

estivesse afetado, como se ele estivesse limitado em suas 

iniciativas. Estar doente é, então, perder a liberdade, é viver na 

restrição e na dependência (p. 61). [itálicos nossos] 

 

Nessa perspectiva Canguilhem destaca em sua obra “O Normal e o Patológico” 

(1990, p. 26 citado por Capone, 2017, p. 73), citando Lerich que “a saúde não é só a vida 

no silêncio dos órgãos, é também a vida na discrição das relações sociais”. O autor 

considera que, para a saúde, é necessário partir da dimensão do ser. 

Assim, ao pensar saúde em seu significado pleno, como salienta Czeresnia (2017) 

“está-se lidando com algo tão amplo como a própria noção de vida” (p. 50). Para a autora 

a saúde abrange tanto aspectos individuais relacionados a singularidade e autonomia dos 

sujeitos como aspectos macroestruturais, bem como sua permanente interação. Dessa 

forma “qualquer teoria é redutora e incapaz de dar conta da totalidade dos fenômenos de 

saúde e do adoecer”. 

 

Ao tentar pensar a unidade do sujeito, o máximo que se consegue 

é expressá-la como ‘integração biopsicossocial’ que não deixa de 

se manifestar de forma fragmentada, mediante conceitos que não 

dialogam com facilidade entre si (Czeresnia, 2017, p. 50). 
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A saúde, portanto, deve ser entendida em seu mais amplo sentido vez que não se 

conseguiu chegar a um conceito unitário e unívoco, aliás pelo contrário, diversas são as 

tentativas de se construir um conceito mais dinâmico, “que dê conta de tratar a saúde como 

construção permanente de cada indivíduo e da coletividade, que se expressa na luta pela 

ampliação do uso das potencialidades de cada pessoa e da sociedade, refletindo sua 

capacidade de defender a vida” (Brasil, 1997). 

Nesse sentido, vale ressaltar a importância do reconhecimento dos limites do 

modelo sanitário baseado na medicina para além da dimensão biológica e médica, ou seja, 

de forma que ele esteja integrado a outras dimensões, tais como social, psicológica, 

política, econômica, espiritual, comportamental e ambiental (Carvalho, 1996). Assim, 

acredita-se que para compreender ou transformar a situação de saúde de um indivíduo ou 

de uma coletividade deve-se levar em consideração que a saúde é produzida nas relações 

com o meio físico, social e cultural. Logo, “as ações próprias dos sistemas de saúde 

precisam estar articuladas, sem dúvida, a outros setores disciplinares e de políticas 

governamentais responsáveis pelos espaços físico, social e simbólico” (Czeresnia, 2017, 

p. 50). 

A definição de saúde dada pela Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) em 

1946, qual seja “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas 

na ausência de doença ou de enfermidade” (OMS/WHO, 1946). Em que pese partir de uma 

concepção positiva de saúde a definição é alvo de críticas e questionamentos. Para alguns 

autores a conceituação da OMS remete a um ideal, inatingível, utópico e inalcançável “para 

a realidade estrutural da maioria dos grupos sociais, não servindo a referida definição como 

meta para a organização das políticas públicas estatais de saúde” (Bliacheriene, Rubim & 

Santos, 2014, p. 335).  

Todavia, por outro lado, temos autores como, por exemplo, Araújo e Xavier (2014) 

que sustentam ser a iniciativa da OMS válida e admirável, uma vez que seu intuito era de 

estabelecer um conceito de saúde que fosse universal. Segundo eles o que a organização 

propunha era:  

 

gerar consenso entre as nações sobre o que deveria ou não ser 

considerado doença, impulsionando estudos e tecnologias e 

possibilitando o diálogo global sobre perfil epidemiológico, 

características das enfermidades, pesquisas e experimentos 

desenvolvidos.  

A amplitude da premissa da OMS permitiu também que as 

dicotomias entre corpo e mente, biológico e social, saúde e doença 



 
 

30 
 

fossem superadas ao admitir a importância das esferas social e 

psicológica para o estado pleno da saúde.   

 

 Dessa forma acredita-se que esse ideal de (suposto) difícil alcance só o é tendo em 

vista as dificuldades do poder público em colocar na prática políticas públicas eficientes, 

capazes de dar conta da complexidade que envolve a saúde. Enquanto “as relações de 

cuidado e trabalho estabelecidas entre profissionais e usuários apresentarem-se como 

extremamente individualizadas e fragmentadas” (Araújo & Xavier, 2014), mais distante se 

estará de efetivar o direito à saúde. Isso porque, partimos da premissa de que a saúde deve 

ser vista sob a ótica de uma conceituação ampla de forma a levar em conta a subjetividade, 

o contexto e a história de vida dos indivíduos, pois somente o sujeito é capaz de ver, perceber 

e significar sua vida e suas relações sociais. Nesse sentido, vale destacar a definição de saúde 

segundo Scliar (2007): 

O conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, política 

e cultural. Ou seja, saúde não representa a mesma coisa para todas 

as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe social. 

Dependerá de valores individuais, dependerá de concepções 

científicas, religiosas, filosóficas (p. 30). 

 

As formas como as pessoas percebem sua saúde e os meios como 

cuidam dela são tão diversas quanto as diferentes formas de 

significar e experimentar a vida (Radley, 1994). São formas 

perpassadas por processos de subjetivação dependentes das histórias 

de vida das pessoas, bem como da complexa rede de interações que 

fazem parte do cotidiano das mesmas (Traverso-Yépez, 2007). 

 

Desta maneira, a saúde não deve ser considerada apenas em seu sentido biomédico, 

mas em seu sentido biopsicossocial devendo o Estado implementar medidas que corrijam as 

disparidades sociais afim de elevar o nível de vida da população. Ademais, autores como 

Buss e Pelegrini Filho (2007); Nancy Krieger (2001) e Tarlov (1996) destacam a importância 

de se levar em consideração os determinantes sociais ou características sociais uma vez que 

estes afetam consideravelmente a saúde. Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes 

Sociais da Saúde (CNDSS), criada por um decreto presidencial em 2006, os determinantes 

sociais da saúde são os fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais, étnicos/raciais, 

psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus 

fatores de risco na população.  

Nesse sentido, parte-se da premissa de que o reconhecimento da complexidade dos 

problemas de saúde necessita incorporar estratégias para além de dados quantitativos, ou 

seja, é primordial “investir no desenvolvimento de abordagens qualitativas, bem como no 
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de estratégias participativas e territorializadas, identificadas com valores relacionados à 

qualidade de vida, à saúde, à solidariedade, à equidade, à democracia, ao desenvolvimento, 

à participação e à parceria” (Czeresnia & Freitas, 2017, p. 15-16). Ademais,  

 

em qualquer concepção e argumentação, estão implícitas 

premissas sobre a relação indivíduo-sociedade, acredita-se ser 

relevante a atenção a essa complexa teia de interdependências que 

perpassa as práticas relacionadas com o processo saúde-doença e 

as formas diferenciadas de intervenção (Traverso-Yépez, 2001). 

 

2.3 - Judicialização da Saúde  

 

 Nos últimos anos houve um crescimento na corrida ao judiciário para efetivação do 

direito à saúde, motivo pelo qual questiona-se a razão deste ainda não adentrar na vida dos 

indivíduos, visto que a própria lei de Estado, Democrático de Direito, tem como fundamento 

a dignidade da pessoa humana, no qual a saúde é seu núcleo básico. “Essa corrida ao 

judiciário significa que algo vai mal, uma vez que sua missão é reparar a lesão a direitos. A 

saúde já aparecia no palco do judiciário há tempo, mas de maneira mais branda e visava à 

garantia de direitos dos consumidores” e não à saúde pública (Nardi & Carvalho, 2014). Tal 

situação demonstra a existência de uma distância considerável entre o direito social 

constitucionalmente assegurado e seu exercício, pois do contrário não seria necessário 

recorrer à justiça para efetivá-lo.  

 Ademais, não se trata apenas de uma pessoa afetada, mas de uma coletividade, tanto 

é que o fenômeno da “judicialização da saúde” é assim denominado justamente pelas 

inúmeras reivindicações judiciais em prol do acesso a tratamentos e medicamentos. Segundo 

Dresch (2014) “a Constituição Federal assegura a integralidade no atendimento à saúde, e a 

judicialização é a decorrência da falha desses serviços” (p. 53).  

 É da contradição entre o texto legal e a realidade institucional que nasce a 

judicialização da política pública. De acordo com Fleury (2012) o fenômeno da 

judicialização das políticas públicas “diz respeito ao uso do recurso judicial como forma de 

exigibilidade do direito, denegado na prática pelas instituições responsáveis” (p.1). 

 As reivindicações judiciais em massa refletem o desejo da sociedade de que a lei ora 

conquistada saia do papel e seja aplicada na prática. Em outras palavras, a sociedade clama 

por mudanças e inovações legislativas com o objetivo de ver refletido no texto da lei as suas 

necessidades. Podemos dizer que “a sociedade está mais alerta em relação a seus direitos e 

ao modo de protegê-los. O reclamo social tem-se feito presente, seja nas ações judiciais ou 
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em movimentos sociais. Uma transformação social vem ocorrendo” como a crescente 

consciência dos cidadãos em relação aos seus direitos de cidadania (Nardi & Carvalho, 2014, 

p. 18).  

Segundo o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) a judicialização da saúde começou a 

ocorrer com a busca pelos medicamentos antirretrovirais, para combate ao avanço do vírus 

HIV, epidemia da década de 80. O fenômeno se popularizou por meio de liminares que 

obrigavam o Estado a fornecer gratuitamente remédios de alto custo que não constavam 

na lista do SUS. Na época o programa brasileiro de combate à AIDS teve sua imagem 

exemplar construída a partir da política pública de distribuição gratuita de medicamentos, o 

que ocorreu justamente através da judicialização. 

A sociedade civil, em especial as organizações não-governamentais de luta contra a 

AIDS, os profissionais de saúde e governos trilharam árduo caminho até a conquista de 

legislação adequada para a proteção aos direitos das pessoas vivendo com HIV/AIDS. O 

impacto nas políticas públicas de saúde advindo das ações judiciais e dos movimentos sociais 

envolvidos neste contexto, foram extremamente consideráveis para a população acometida 

da doença, pois contribuiu para a incorporação de medicamentos antirretrovirais e exames 

diagnósticos no SUS (Lei 9.313/1996), favorecendo a melhora da qualidade de vida dessas 

pessoas e, por conseguinte, o aumento de expectativa de vida (Ministério da Saúde, 2005). 

 

O envolvimento virtuoso de uma trama de atores organizados da 

sociedade civil juntamente com agências de cooperação 

internacional junto ao poder público, só resultou em uma política 

considerada modelar porque foi amparada nos marcos do sistema 

universal de proteção ao direito à saúde (Guillaume et all., 2008, 

citado por Fleury e Faria, 2014, p. 109). 

 

 Atualmente o cenário envolve outra doença objeto de reinvindicação judicial e 

clamor social, a diabetes. Está cada vez mais crescente a judicialização do fornecimento de 

medicamento e insumos para tratamento dessa doença, seja pela inexistência no rol dos 

fornecidos pelo SUS ou pela negação da instituição em fornecê-los.  

 Ao compararmos os múltiplos aspectos do contexto em que se inseriram as ações 

judiciais reivindicando medicamentos para tratamento da AIDS com o contexto da diabetes 

vemos que, assim como àquela, estão presentes: evolução da doença, mobilização da 

sociedade, algumas conquistas legislativas, dinâmica dos avanços médicos-científicos, 

velocidade das pesquisas e descobertas, aspectos administrativos e orçamentários da gestão 

governamental, entre outros. A diferença está no fato de que o complexo movimento em prol 
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da efetivação do direito à saúde às pessoas com AIDS culminou no aumento da expectativa 

e da qualidade de vida dessas pessoas, demonstrando, por conseguinte, os impactos mais 

visíveis da política de acesso universal e atendimento integral à saúde. Vejamos: 

 

No início da década de 90 foi iniciada a política de distribuição 

universal e gratuita de antirretrovirais, mas foi a partir de 1996, com 

a chegada dos inibidores da protease, que a taxa de mortalidade por 

aids no País teve uma queda significativa. Houve redução de 

aproximadamente 50% do número de óbitos no Brasil, entre os anos 

de 1995 a 2001, e queda de 80% nas internações hospitalares por 

doenças oportunistas ou sintomas graves da aids, o que gerou uma 

economia substancial de recursos. .... Observou-se que, a partir de 

1997, todos os pacientes passaram a viver mais, em virtude do amplo 

acesso à terapia antirretroviral. Daqueles que se infectaram por via 

sexual, 70% ainda estavam vivos cinco anos depois. Além disso, 

depois da disponibilização dos antirretrovirais no país, os gastos 

com aposentadoria e auxílio doença por causa da aids caíram mais 

de 25%. Houve, certamente, economia para os cofres públicos, pois 

o custo para a disponibilização da terapia antirretroviral é, em 

grande parte, compensado pela redução de gastos com 

medicamentos para tratamento das infecções oportunistas e das 

internações hospitalares (Ministério da Saúde, 2005). 

 

O direito à saúde do diabético, por sua vez, tem caminhado a passos lentos. A 

legislação existente em prol da garantia do acesso à saúde às pessoas com diabetes, é muito 

recente, pouco mais de uma década. Em 2006 que foi sancionada a Lei Federal nº 11.347, a 

qual dispõe sobre a distribuição gratuita de alguns medicamentos e materiais/insumos 

necessários para tratamento da doença. E sua implementação ocorreu em 10 de outubro de 

2007 por meio da Portaria nº 2.583, a qual define o rol de medicamentos e insumos 

disponibilizados pelo SUS aos usuários diabéticos. 

O Estado já havia reconhecido em 2002 a magnitude da doença no Brasil e os agravos 

de grande repercussão sobre a morbimortalidade da população, tendo instituído o Programa 

Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) (Portaria nº 371/2002 e 16/2002). Na mesma 

época foi aprovada a Lei Estadual de Minas Gerais nº 14.533/2002 que institui política 

estadual de prevenção do diabetes e de assistência integral à saúde da pessoa acometida da 

doença. 

 A legislação assegura atenção integral aos diabéticos, mas na prática a situação é 

diferente. No texto da Lei Federal nº 11.347 consta a garantia de que a lista de medicamentos 

disponíveis para assistência farmacêutica aos diabéticos será revista e republicada 

anualmente ou sempre que se fizer necessário, “para se adequar ao conhecimento científico 

atualizado e à disponibilidade de novos medicamentos, tecnologias e produtos no mercado” 
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(art. 1º, §2º). Se assim fosse, questiona-se por que ainda existem reivindicações de 

medicamentos por meio de ações judiciais? E ainda, porque algumas incorporações de 

remédios no SUS se dão apenas por consequência da judicialização? Como exemplo, 

podemos citar a insulina análoga de ação rápida para tratamento da DM1, nova tecnologia 

incorporada ao SUS em 2017 através das ações judiciais (Portaria SCTIE/MS nº 10/2017). 

Em se tratando de incorporação de medicamentos no SUS, implementação de 

programas e serviços de saúde cumpre destacar a importância da participação popular para 

tanto. Isso porque muitas mudanças nos serviços de saúde para atendimento das necessidades 

da população se deram em decorrência de movimentos e reivindicações sociais.  

O SUS tem como princípio fundamental, dentre outros, a participação popular da 

comunidade na formulação e controle social sobre as práticas de saúde. Existem vários 

espaços (institucionalizados ou não) de participação da comunidade no cotidiano do serviço 

de saúde além daqueles dispostos na Lei Orgânica 8.142/1990 (Conferência de saúde e 

Conselho de Saúde). Um exemplo de espaço que desenvolve comportamento político de 

exercício da cidadania é o grupo APD, tendo em vista as discussões que ele promove no 

contexto de saúde municipal. As ações coletivas da APD coadunam com o fenômeno da 

judicialização, uma vez que este se caracteriza justamente pela busca dos cidadãos para 

concretização de seus direitos. O grupo é, enquanto associação, uma personificação da 

judicialização.  

Oliveira (2012) aponta que o grupo conquistou sua participação social de forma 

gradual num cenário de muitas dificuldades, tendo diversos fatores intervenientes como, por 

exemplo, as limitações do serviço de saúde local. Ao descrever a história da APD, a autora 

pontuou que os recursos financeiros e materiais da associação eram escassos e que o serviço 

público não oferecia todas as medicações e insumos para os diabéticos. Em virtude de tal 

situação, uma das ações coletivas que marcou o grupo foi a criação de um documento 

organizado coletivamente, que culminou no ganho das primeiras insulinas gratuitas. 

Segundo Rolim, Cruz e Sampaio (2013) a participação da comunidade na saúde busca 

“assegurar que os gestores públicos se comprometam com a excelência na concepção e 

implementação dos programas, projetos, ações e serviços de saúde”. O controle social vai 

além do sentido de vigilância, envolve também o dever de cobrar e auxiliar na efetividade e 

no comprometimento dos serviços de saúde, além de ajudar na discussão dos problemas e 

nas soluções para as questões de saúde.  

Quanto maior a participação e o engajamento da população no controle social maior 

impacto haverá no Sistema de Saúde. Isso porque a partir do momento que a população toma 

http://conitec.gov.br/images/Relatorios/Portaria/2017/PortariasSCTIE-09e10_2017.pdf
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consciência dos seus direitos ela passa a reivindicá-los, seja através de ações individuais e/ou 

coletivas, ou de ações judiciais. Daí dizer que saúde e cidadania estão intrinsicamente 

ligadas. 

 A participação da população no SUS e nos grupos institucionalizados ou não evita a 

própria judicialização, pois as ações que os cidadãos exercem para monitorar, fiscalizar, 

avaliar, interferir na gestão estatal podem contribuir para elaboração de políticas públicas 

capazes de atender a demanda apresentada sem ser necessária a intervenção do judiciário. 

Como ocorreu no caso do movimento social promovido pelo grupo APD em prol da 

distribuição gratuita das insulinas. Entretanto, uma vez que o cidadão não é atendido e não 

encontra amparo no SUS, ou ainda, a partir do momento em que o acolhimento do cidadão 

diabético no SUS se mostra precário, não lhe resta alternativa senão recorrer à justiça.      

 Nesse sentido que a judicialização é/deve ser vista como a manifestação democrática 

da contradição entre o direito legalmente assegurado e seu exercício, institucionalmente 

denegado, e não como uma ameaça aos esforços governamentais para construir sistemas de 

saúde universais (Fleury & Faria, 2014). Tal fenômeno mostra de um lado, sinal de 

progressivo reconhecimento do direito à saúde pela população e de outro, incapacidade do 

governo de prover os serviços necessários para que os usuários diabéticos possam usufruir 

desse direito.  

 

A judicialização da saúde no Brasil foi vista até agora como uma 

interferência indevida sobre a capacidade de planejamento e ação do 

Executivo e também como uma ameaça à ação dos gestores locais, 

fruto do hiperativismo da procuradoria. No entanto, creio que esta 

fase está sendo superada e defendo que a judicialização é, hoje, a 

maior aliada ao SUS (Fleury 2012, p. 160)  

 

Não há dúvidas que a judicialização decorre do aumento da 

democracia e da inclusão social, representados pela positivação dos 

direitos sociais e pela difusão da informação e da consciência 

cidadã. No entanto, também é fruto das debilidades do Legislativo, 

ao manter a indefinição do arcabouço legal, e do Executivo, por 

atuar na ausência de definição de normas ou parâmetros que 

impeçam as instituições estatais, por serem tão precárias, de se 

responsabilizar pela peregrinação (Fleury, 2011) dos usuários em 

busca da atenção, como expressão do contra-direito (Foucault, 1977) 

à saúde (Fleury 2012, p. 159)  

 

 O exponencial crescimento da judicialização da saúde ocorre pelo simples fato de o 

Estado Brasileiro estar longe de efetivar a plenitude do acesso à saúde. Tal fato se dá por 

inúmeros fatores, dentre os quais podemos citar as falhas dos serviços públicos de saúde 
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(Freitas, 2014), a gestão deficiente em razão da falta de coordenação entre os serviços 

somada ao subfinanciamento do sistema (Dresch, 2014), dificuldade do governo em prover 

as condições materiais e operacionais para que os direitos na lei se transformem em direitos 

em exercício (Fleury & Faria, 2014),  falta de investimentos, variedade de normas legais e 

jurídicas que, não raras vezes, geram controvérsias que dificultam a atuação do Estado 

(Gandini, Barione & Souza, 2008), entre outros. Dessa forma,  

 

a resposta judicial deve ser entendida como uma forma de 

retroalimentação do sistema, criando condições para que a gestão e 

a prestação de serviços no setor público sejam fortalecidas e os 

direitos dos cidadãos possam ser exigidos. Esse movimento 

dialético, envolvendo tanto a execução de políticas como a 

judicialização onde houve falhas no planejamento estatal, introduz, 

a cada dia, novas formas de diálogo e novos instrumentos para a 

solução do problema que é comum a todos: o verdadeiro exercício 

do direito à saúde (Fleury & Faria, 2014, p. 121). 

  

 Assim, entende-se que a judicialização possibilita às pessoas com diabetes não só 

serem sujeitos, na medida em que exercem seu direito de cidadania, como também intervém 

nas políticas públicas de forma a promover a efetivação dos direitos fundamentais sociais. 

No caso da presente pesquisa, acredita-se que seja preciso uma política preventiva efetiva, 

pois as doenças crônicas requerem planejamento e ações a médio e longo prazo, com 

educação de profissionais de saúde na atenção básica e implantação de equipes 

especializadas nos centros de média e alta complexidade, e certamente, educação de 

pacientes e familiares. 

  

2.4 – Diabetes mellitus  

 

 Segundo a SBD (2017) e a IDF (2017) a diabetes mellitus (DM), ou simplesmente 

chamada diabetes, é uma doença de natureza crônico degenerativa, na qual o corpo não 

produz insulina, passa a produzi-la em quantidade insuficiente para as demandas do 

organismo, ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. A insulina é o 

hormônio essencial produzido pelo pâncreas, que controla a quantidade de glicose que 

obtemos por meio dos alimentos, como fonte de energia. A falta dela eleva os níveis de 

glicose no sangue, a chamada hiperglicemia que, se não for controlada ao longo do tempo 

pode causar danos a vários órgãos do corpo, levando ao desenvolvimento de incapacitação 

e complicações de saúde com risco de vida.  



 
 

37 
 

 De acordo com a IDF (2017) existem três tipos principais de diabetes, quais sejam 

tipo 1, tipo 2 e gestacional. A diabetes mellitus tipo 1 (DM1), também chamada de diabetes 

juvenil e de diabetes insulinodependente, geralmente se desenvolve em crianças e 

adolescentes. Normalmente é causada por uma reação autoimune, poligênica, onde o sistema 

de defesa do corpo ataca as células que produzem insulina na glândula do pâncreas. As 

pessoas que possuem esse tipo de diabetes são totalmente dependentes de injeções diárias de 

insulina para manter o nível de glicose adequado no sangue, já que o corpo não a produz ou 

produz muito pouco.  

Além da dose diária de insulina, é necessário o monitoramento regular da glicemia e a 

manutenção de uma alimentação saudável de forma a atrasar ou evitar que se chegue nas 

complicações associadas à doença (IDF, 2017). Dentre elas, as mais comuns são a retinopatia 

(doença nos olhos), nefropatia (doença nos rins) e neuropatia (problemas nos nervos 

periféricos).  

A diabetes mellitus tipo 2 (DM2), também conhecida como diabetes não 

insulinodependente ou diabetes tardia, segundo dispõe a IDF (2017) é o tipo mais comum e 

se caracteriza pela resistência à absorção da insulina ou pela produção insuficiente de 

insulina. O diagnóstico deste tipo pode ocorrer em qualquer idade. Muitas vezes está 

associado ao sobrepeso, obesidade, má alimentação, entre outros. Pessoas com DM2 podem 

gerenciar sua condição através da prática cotidiana de exercícios físicos e do uso constante 

de uma alimentação saudável e com controle de carboidratos, contudo, com o tempo, 

algumas precisarão de medicamentos orais e ou até mesmo da aplicação de insulina.  

Por fim, tem-se a diabetes gestacional, como o próprio nome sugere, trata-se de 

elevados níveis de glicose no sangue durante a gravidez, sintoma que desaparece logo após 

o nascimento dos filhos. Entretanto, as mulheres com diabetes gestacional e seus filhos não 

estão imunes a desenvolver a DM2 (IDF, 2017).  

Ao descrever a magnitude do problema a SBD (2014-2015) pontuou, em suas 

diretrizes, que a frequência da doença, atualmente, está assumindo proporções epidêmicas 

na maioria dos países. Cerca de 425 milhões de pessoas tem a doença, mundialmente, com 

projeção de 629 milhões até 2045 (IDF, 2017). Seguem abaixo os mapas elaborados pela 

IDF (2017), os quais mostram, respectivamente: a) figura 1: número de pessoas com diabetes 

entre 20 a 79 anos, em todo o mundo e por região; b) figura 2: a estimativa da prevalência 

da doença em adultos entre 20 e 79 anos; c) figura 3: proporção de pessoas que morrem por 

diabetes antes dos 60 anos e d) figura 4: número de mortes por diabetes entre pessoas de 20 

a 79 anos. Todos os mapas são referentes ao período de 2017 a 2045. 
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No final da década de 80, estimou-se que 7,6% da população brasileira adulta estava 

diabética, dados mais recentes apontam para taxas mais elevadas, como 13,5% em São 

Carlos/SP e de 15% em Ribeirão Preto/SP. Em Minas Gerais, frisa-se, mais de um milhão 

de pessoas estão diabéticas (Bicalho, 2016). 

A DM e seus desdobramentos são responsáveis por dois terços da carga de doenças no 

mundo. Segundo Bicalho (2016), a mortalidade e o adoecimento estão, em grande parte, 

relacionados, dentre outros, à DM. Estima-se que a glicemia elevada é o terceiro fator, em 

importância, de causa de mortalidade prematura, superada apenas por pressão arterial 

aumentada e uso de tabaco (SBD, 2017-2018).  

O número de pessoas com DM está aumentando em virtude de diversos fatores, tais 

como crescimento e envelhecimento populacional, maior urbanização, crescente prevalência 

de obesidade e sedentarismo, bem como maior sobrevida de pacientes com a doença (SBD, 

2014-2015). A maior incidência ocorre nos grupos etários mais jovens. Quanto às estatísticas 

de mortalidade e de hospitalizações por causa da doença estas subestimam sua real 

contribuição para óbitos. Atualmente, no Brasil, a maioria dos pacientes usuários de serviços 

de hemodiálise é formada por diabéticos. 
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Figura 1. Número de pessoas com DM entre 20 a 79 anos, em todo o mundo e 

por região 



 
 

40 
 

 

              Figura 2. Estimativa da prevalência da DM em adultos entre 20 e 79 anos 

 

 

 

                   Figura 3. Proporção de pessoas que morrem por DM antes dos 60 anos 
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           Figura 4. Número de mortes por DM entre pessoas de 20 a 79 anos 

 

A DM não tem cura, ela é uma doença degenerativa. A fisiopatologia da doença 

degrada o organismo com o passar do tempo, devendo-se ter maior cuidado nas três 

primeiras décadas da doença de forma a minimizar as complicações, já que ela por si só se 

complica. Dentre as complicações podemos citar doença cardiovascular, cerebrovascular, 

neuropatia, nefropatia e doença ocular, sendo as duas primeiras as principais causas de óbitos 

(SBD, 2017-2018). 

Quantificar a prevalência atual da doença e estimar o número de pessoas com DM é 

importante, pois permite planejar e alocar recursos de forma racional (SBD, 2014-2015). 

Isso porque os meios necessários para controlar a doença são demasiadamente onerosos não 

só para o sistema de saúde, mas para os indivíduos e suas famílias. Contudo, não se trata 

apenas de custos econômicos, mas também, senão sobretudo de custos intangíveis, pois a 

doença diz respeito às emoções e a qualidade de vida das pessoas acometidas, as quais 

precisam conviver com a doença para terem uma vida saudável. Em outras palavras, ela 

causa impactos profundos na vida das pessoas com a doença e seus familiares, difíceis de se 

quantificar. Dessa forma, acredita-se que não se pode ater apenas à doença, mas à existência 

e o sofrimento do sujeito, até mesmo para consecução da integralidade do SUS.  

 

É importante considerar o modo como as pessoas vivenciam a 

aflição que expressa uma síntese reflexiva entre corpo e cultura que 

se dá anterior a qualquer representação sobre a doença, e que muitas 

vezes confronta o sujeito do sofrimento com algo inesperado, 

ocorrido sem interferência de sua vontade ou entendimento (Alves 

& Rabello, 1998 citado por Francioni & Silva, 2007). 
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Nesse sentido, Francioni e Silva (2007) destacam que a diabetes não é apenas uma 

alteração do organismo, mas uma realidade social.  

 

Nesta realidade novos papéis precisam ser aprendidos. A família e 

as pessoas próximas são influências expressivas para um viver mais 

saudável. Esta influência é recíproca, uma vez que a organização 

familiar também é influenciada pela nova doença, pois as mudanças 

não se restringem, por exemplo, a necessidade da pessoa mudar sua 

dieta, mas é importante que toda a família repense sua alimentação 

de um modo a torná-la mais saudável. É também importante 

aprender como controlar as manifestações agudas e pensar na 

prevenção das complicações crônicas, sendo preciso fazer um 

acompanhamento médico regular, com visitas periódicas aos 

serviços de saúde. Todos estes cuidados envolvem a família que 

pode estar presente e ajudar a pessoa no controle da doença. 

Nesta nova realidade precisam ser criados tempos de dedicação para 

o cuidado da doença e espaços para controlar a evolução da mesma. 

 

Os elevados índices de morbimortalidade da doença são causados pela falta de 

políticas públicas de prevenção eficazes para o tratamento e acompanhamento da doença. O 

acolhimento do diabético no SUS ainda se mostra muito precário apesar da existência de 

protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e estratégias para o cuidado da pessoa com DM.  

O diagnóstico, cadastro, tratamento e acompanhamento das pessoas com DM ocorre 

no âmbito da Atenção Primária a Saúde (APS) ou atenção básica, por meio das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), que é a porta de entrada do SUS. É na atenção básica que acontece 

a abordagem inicial que funciona como base para os outros níveis de atenção em saúde, 

tendo como princípios a prevenção, promoção, reabilitação e tratamento (Starfiel, 2002).  

A atenção básica é constituída pelas UBS ou postos de saúde, pelos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), pela Equipe de Saúde da Família (ESF) e pelo Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF). O Ministério da Saúde (2009), através da Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) caracteriza a atenção básica como sendo:  

 

um conjunto de ações de saúde, nos âmbitos individual e coletivo, 

que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 

da saúde - ações que devem ser desenvolvidas por meio do exercício 

de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob 

forma de trabalho em equipe, e dirigidas a populações de territórios 

bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente nos lugares em que vivem 

essas populações. 

 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf
http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade05/unidade05.pdf
http://www.saude.rs.gov.br/upload/1383057504_NASF_set2013.pdf
http://www.saude.rs.gov.br/upload/1383057504_NASF_set2013.pdf
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Tendo em vista as necessidades da população acometida de doenças crônicas, tais 

como hipertensão arterial sistêmica, DM e obesidade, o Ministério da Saúde organizou uma 

rede específica de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas e estabeleceu diretrizes para 

organização de suas linhas de cuidado (Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014), sendo 

publicados habitualmente Cadernos de Atenção Básica de hipertensão, DM e Obesidade.  

A pessoa acometida da DM1, apesar de geralmente ser acompanhada pela atenção 

especializada, também deve ter seu cuidado garantido na atenção básica, conforme dispõe a 

Portaria conjunta n° 17 de 12 de novembro de 2019, expedida pelo Ministério da Saúde: 

 

Pacientes com DM1 devem ser atendidos e educados, 

preferencialmente, em centro de referência por médico especialista 

(endocrinologista) e equipe de saúde multiprofissional. Esses 

pacientes devem ser avaliados periodicamente em conjunto com a 

equipe da atenção primária quanto à adesão ao tratamento, ao 

conhecimento sobre a doença e o tratamento, à eficácia do 

tratamento, à necessidade de ajuste de doses das insulinas e ao 

desenvolvimento de toxicidade aguda ou crônica. 

 

Atualmente, “a prevenção primária do DM1 não tem base racional que se possa 

aplicar a toda a população. As intervenções populacionais ainda são teóricas e dependem de 

estudos que as confirmem” (SBD, 2017-2018).  

Segundo a SBD (2014-2015) a prevenção primária protege indivíduos suscetíveis de 

desenvolver a doença, tendo impacto por reduzir ou retardar tanto a necessidade de atenção 

à saúde como de tratar as complicações. Além disso, ou principalmente, o custo dos 

tratamentos cotidianos e de prevenção das complicações através de programas públicos e 

interdisciplinares de atenção aos diabéticos e familiares é muito menor do que o custo do 

tratamento dos diabéticos que já vivenciam as complicações. Acredita-se, pois, que a única 

forma da atenção à saúde ao diabético ser eficaz é através da prevenção efetiva (atenção 

primária eficiente), o que poderá proporcionar qualidade de vida e sobrevida, e 

consequentemente redução das incidências de complicações, incapacitações e mortes 

prematuras por causa da doença. 
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3 – OBJETIVOS 

 

3.1 – Objetivo Geral 

 Compreender as implicações psicossociais do processo de judicialização de saúde 

para a identidade da pessoa com diabetes mellitus. 

 

3.2 – Específicos  

• Compreender como os impactos/consequências da aquisição de insumos e 

medicamentos para tratamento da diabetes, através da justiça, podem contribuir para 

o processo de inclusão psicossocial da pessoa com diabetes; 

•   Analisar comparativamente processos de inclusão psicossocial de pessoas 

contempladas e não contempladas pela ação judicial;  

•   Compreender como a pertença a grupos de diabéticos contribui para identidade 

grupal das pessoas com diabetes e para defesa das necessidades e direitos dos 

diabéticos. 

•  Contribuir com a elaboração de políticas públicas de saúde direcionadas para o 

diabético. 
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4 - MÉTODO  

 

4.1 – Delineamento da pesquisa 

 

Apresentados os objetivos da pesquisa faz-se necessário descrever os caminhos 

percorridos para alcançá-los. Assim, diante da natureza do objeto, qual seja, compreender a 

dimensão do fenômeno estudado a partir da perspectiva dos próprios sujeitos diabéticos e da 

grandeza sociocultural expressada por eles, é que a presente investigação se valeu de uma 

abordagem qualitativa e se caracteriza como um estudo exploratório e descritivo. 

Segundo Triviños (1995), o estudo exploratório permite ao investigador aumentar sua 

experiência em torno de um determinado problema. O pesquisador parte de uma hipótese e 

aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica. Nesse mesmo sentido é o 

entendimento de Marconi e Lakatos (2009) e Selltiz, Jahoda e Deutsch (1974), na medida 

em que definem serem os estudos exploratórios aqueles que buscam desenvolver hipóteses 

e descobrir ideias e soluções, na tentativa de aumentar a familiaridade do pesquisador com 

o ambiente, fato ou fenômeno de estudo. 

Já os estudos descritivos têm como objetivo aprofundar a descrição dos fatos e 

fenômenos de uma determinada realidade (Triviños, 1995). A pesquisa descritiva observa, 

registra, analisa e correlaciona os fatos e dados pesquisados sem a interferência do 

pesquisador. Esse tipo de investigação procura descobrir, com a maior precisão possível, a 

frequência com que ocorrem os fenômenos, sua relação e a conexão com outros eventos, 

bem como sua natureza e suas principais características e, por fim os registram (Cervo, 

Bervian & Silva, 2007).  

No que diz respeito aos tipos de metodologias de pesquisa utilizadas, foram 

privilegiados procedimentos e estratégias próprias da pesquisa qualitativa. Esse tipo de 

pesquisa trata da magnitude dos fenômenos, suas singularidades e significados. 

Segundo Minayo (2001), o método qualitativo proporciona ao pesquisador mergulhar 

no mundo subjetivo das relações humanas, buscando aproximar-se e compreender de forma 

crítica os aspectos particulares reveladores da realidade social vivenciada por determinado 

grupo social. Ele trabalha 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. 

Denzin e Lincoln (2006) destacam ser a pesquisa qualitativa uma atividade situada 

que localiza o observador no mundo, ou seja, consiste em um conjunto de práticas materiais 
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e interpretativas que dão visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em 

uma série de representações, incluindo as notas de campo, as entrevistas, as conversas, as 

fotografias, as gravações e os lembretes. Os pesquisadores estudam as coisas em seus 

cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos 

significados que as pessoas a eles conferem.  

Meksenas (2007) pontua que esse tipo de pesquisa se faz em presença, ou seja, deve 

o pesquisador inserir-se no espaço social coberto pela pesquisa bem como estar com as 

pessoas e presenciar as relações sociais que os sujeitos-pesquisados vivem. Dessa forma, a 

presente investigação deu-se em parte, dentro do ambiente natural de alguns dos sujeitos, a 

APD.  

Nesse sentido, vale mencionar as características essenciais do método qualitativo, 

quais sejam: o ambiente natural como fonte direta de dados; o pesquisador como instrumento 

fundamental de produção de dados; utilização de procedimentos descritivos da realidade 

estudada; busca do significado das situações para as pessoas e os efeitos sobre suas vidas; 

preocupação com o processo e não simplesmente com os resultados e o produto, e privilégio 

ao enfoque indutivo na análise dos dados (Godoy, 1995 e Teixeira, 2003).  

Sendo assim, foram utilizadas as seguintes técnicas para produção de dados: 

observação participante, entrevista semiestruturada e diário de campo, cujos detalhes e 

procedimentos de produção e análise de dados serão detalhados a posteriori.  

A pesquisa qualitativa, muitas vezes, não se restringe à produção de conhecimento 

ou a descobertas com propósitos científicos. Com frequência, a intenção é transformar a 

realidade em torno da questão em estudo ou produzir conhecimento relevante em termos 

práticos, ou seja, contribuir para produzir ou promover soluções para problemas concretos 

(Flick, 2009). Nesse sentido, o presente estudo consiste, também em uma pesquisa-

intervenção, visto que tem o objetivo de produzir conjuntamente novas formas de existência, 

a fim de repensar e transformar práticas cotidianas, que estão em constante tensão com as 

representações hegemônicas (Rocha & Aguiar, 2003). Pode-se pensar esse tipo de pesquisa 

como espaço de problematização, mas também de elaboração de novas práticas que poderão 

se contrapor àquelas ditas hegemônicas. 

A pesquisa-intervenção pode produzir contribuições significativas para o campo de 

estudos qualitativos, considerando que os saberes construídos em conjunto são provisórios 

e mutáveis, a fim de serem instrumentos para ampliar a qualidade de vida das pessoas e 

comunidades, ao conceber que pesquisador e pesquisado fazem parte desse mesmo processo.  
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O desafio dos pesquisadores é ir além do conhecimento das 

representações estabelecidas nas comunidades investigadas, dos 

consensos que dão forma e apresentam a vida como uma estrutura 

definida nos seus valores, produções e expectativas (Rocha & 

Aguiar, 2003). 

 

Trata-se, mais precisamente, de uma pesquisa-intervenção psicossocial, uma vez que 

além de ter como objetivo compreender algumas questões teóricas, tem como finalidade 

intervir na situação com o intuito de modificá-la (Thiollent, 1985). Esse tipo de pesquisa, 

segundo Machado (2004) é utilizada em inúmeros trabalhos em que a psique e o social estão 

intrinsecamente imbricados um no outro. 

De acordo com Machado (2004) a pesquisa intervenção psicossocial visa 

compreender a transversalidade do social nas situações cotidianas vividas e, por meio de 

todas essas análises, possibilitar a solução de problemas, a transformação social, o 

tratamento e a cura do mal-estar sentido. Ela pode ser definida, ainda como um trabalho de 

produção de conhecimento sobre grupos, organizações, instituições, comunidades e 

movimentos sociais, fundado nas reflexões teóricas e descobertas da psicologia social e da 

psicossociologia (Barbier, 1985 & Lévy 2001 citados por Machado, 2004). 

Vale dizer que, de forma a subsidiar a presente pesquisa, foi utilizada a estratégia de 

levantamento de dados com intuito de responder algumas indagações, tais como: quantas 

são as ações judiciais propostas no TJMG da comarca de São João del-Rei/MG, por pessoas 

acometidas de DM? Dentre os sujeitos dessas ações, quantos são os associados à APD-

SJDR? Dentre os que entraram na justiça, quantos conseguiram receber o que pediram?!. 

Após o levantamento dessas informações foram realizadas as entrevistas com os sujeitos 

judicializados. 

A pretensão residiu em articular qualitativamente os dados produzidos de forma a 

apreender quais as implicações psicossociais advindas da resposta judicial às reivindicações 

das pessoas diabéticas, identificando de que maneira contribuem para o envolvimento dessas 

pessoas com a busca de saúde e com a melhoria da qualidade de vida. E, ainda, se o grupo 

escolhido se encontra no contexto dessas ações judiciais, tendo em vista a dimensão social 

representativa do mesmo.  

Feitas tais considerações, passaremos a discorrer sobre cada fase do presente estudo, 

o passo a passo para sua construção, dentre eles: os critérios para escolha dos sujeitos 

participantes; o local para levantamento de dados; os instrumentos utilizados para produção 

de dados e os procedimentos para análise de dados.  
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4.2 – Descrição do local de pesquisa 

 

 A pesquisa foi realizada com diabéticos associados/participantes e não 

associados/participantes da APD que ingressaram com ações na justiça para pleitear 

medicamentos e insumos (insulinas, glicosímetros, tiras reagentes, seringas, agulhas, 

bombas de infusão de insulina, entre outros) para acompanhamento e controle da diabetes. 

 A APD constituiu o campo de pesquisa uma vez que se caracteriza mais que lugar de 

interação individual e coletiva, é uma referência que existe na cidade de São João del-

Rei/MG de uma Associação que defende os interesses dos diabéticos. Em outras palavras, 

foi o grupo cenário de observação justamente por ser onde está oficializada uma associação 

de classe que detêm os atributos que se pretendeu investigar. Segundo Oliveira (2012) o 

grupo se tornou um espaço político, pois aprendeu a se organizar, mobilizar recursos, 

conquistar parcerias e traçar formas de ações coletivas em prol da garantia de direitos.  

 A APD foi fundada em 1993 através da iniciativa de Getúlio Neves, jornalista da 

cidade, juntamente com um grupo de aproximadamente mais nove pessoas. Na época, o filho 

do jornalista foi diagnosticado com diabetes insulinodependente aos nove anos de idade, e 

uma das lutas da Associação era pela conquista de insulina já que a rede de saúde pública 

não disponibilizava (Oliveira, 2012).  

 A Associação é conhecida também, como grupo Doce Vida “nome dado pelos 

primeiros estagiários que atuaram no projeto de extensão, hoje programa, desenvolvido pelo 

Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial (LAPIP). A denominação é uma 

provocação e uma proposta de tornar doce a vida, apesar do diabetes” (Oliveira, 2012). O 

grupo é formado por pessoas acometidas da DM1 e DM2, por familiares de diabéticos, bem 

como por profissionais voluntários da área da saúde tais como: médicos, endocrinologistas, 

nutricionistas, podólogas, enfermeiras, entre outros. 

 São realizadas reuniões todas as segundas-feiras, às 19h no imóvel localizado na Rua 

José Falconieri dos Santos, nº 45, apto 02, 1º andar, bairro do Matozinhos, cidade de São 

João del-Rei/MG, nas quais participam alguns dos membros associados, familiares de 

diabéticos e diversos profissionais voluntários.  

  

4.3 – Dos sujeitos participantes  

 

 Minayo (2015) e Charmaz (2006) pontuam que a amostra de uma pesquisa qualitativa 

deve estar vinculada à dimensão do objeto (extensão e complexidade), que por sua vez, se 
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articula com a escolha do grupo. Nesse mesmo sentido destacam Deslauriers e Kérisit (2014) 

que a amostra se constitui em função de características precisas que o pesquisador pretende 

analisar, ou seja, ela não é construída ao acaso e, tampouco, se constitui em um elemento 

solto no conjunto da proposta qualitativa. 

 As amostras na pesquisa qualitativa não devem ser pensadas por quantidade e nem 

precisam ser sistemáticas, mas a sua construção precisa envolver uma série de decisões não 

sobre quantos indivíduos serão ouvidos, mas sobre como serão ouvidos, sobre a abrangência 

dos atores sociais, da seleção dos participantes e das condições dessa seleção. E, no caso de 

existirem mais de uma amostra num mesmo estudo deve ser dado maior destaque ao grupo 

principal (Minayo, 2017).  

 A estratégia de amostragem adotada é a intencional, também chamada de amostragem 

por conveniência. Trata-se de uma amostra não probabilística, atendendo o desenho de 

pesquisa qualitativa, por ser constituída de um número de participantes que são escolhidos 

devido a sua relevância para o fenômeno pesquisado (Creswell, 2014; Flick, 2009; Selltiz, 

Wrightsman, & Cook, 1987; Thiollent, 2011).  

 Dessa forma, foi proposta a realização da pesquisa com as pessoas que entraram na 

Justiça pleiteando medicamentos, insumos ou equipamentos para tratamento da doença 

diabetes. Isso porque, para compreender os efeitos da concessão ou negativa dos pedidos 

judiciais na vida da pessoa acometida pela doença, necessário se fez buscar os próprios 

sujeitos judicializados. O intuito foi além de apreender se e como o envolvimento com a 

questão judicial influencia a saúde emocional da pessoa diabética, compreender como se 

estabelecem as relações entre a pessoa com diabetes e seus familiares, bem como se a pessoa 

passa a vivenciar um processo de produção de uma nova identidade a partir do seu 

envolvimento com a judicialização, partindo-se da premissa de que ela sai da condição de 

assujeitado para alcançar a condição de sujeito, em função de seu envolvimento com o 

exercício dos direitos de cidadania. Vale destacar que os sujeitos judicializados são pessoas 

de várias faixas etárias, uma vez que a doença em questão atinge desde crianças até idosos.  

 Pelo exposto, a escolha dos sujeitos ora citados como participantes da presente 

investigação se deu com o intuito de promover uma expressividade reflexiva e real acerca 

da dimensão e relevância do fenômeno estudado. Almejou-se atingir o maior número 

possível de sujeitos de forma a propiciar a reincidência e complementaridade das 

informações. Segundo Minayo (2017) a consideração de um número suficiente de 

interlocutores seria uma das precondições para se garantir uma amostra suficiente e 

fidedigna para a pesquisa qualitativa.   
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4.4 – Instrumentos de produção de dados 

 

A princípio vale destacar a reflexão de Doxsey e De Riz (2003, p. 36 apud Gerhardt 

& Silveira, 2009) quanto ao instrumento de coleta de dados, onde dispõe que: 

 

muitos fenômenos que interessam ao educador e ao cientista não 

podem ser medidos ou observados diretamente. Nas Ciências 

Humanas, precisamos estimular respostas, questionar e observar 

para produzir os nossos dados. Esses dados, então, são examinados 

para que possamos lhes atribuir significados. Interpretamos e 

analisamos as informações coletadas para discernir padrões de 

respostas, tendências e associações. É necessário, então, utilizar 

ferramentas que nos permitam chegar a coletar, organizar e analisar 

os dados. Os instrumentos são os mecanismos pelos quais 

organizamos e sistematizamos a coleta de informações.  

 

Para os autores o instrumento de coleta de dados, seja questionário, ficha de 

observação, roteiro de entrevista, entre outros, deve ser organizado de forma que sua 

aplicação não influencie, ou melhor, não interfira na natureza dos dados registrados. E ainda, 

destacam ser importante construir “instrumentos que coletem informações que 

correspondam à realidade pesquisada, ou seja, que os instrumentos sejam válidos, que 

produzam informações verdadeiras e válidas para o objetivo do estudo”. 

Assim, para a produção dos dados foram utilizados os instrumentos próprios da 

pesquisa qualitativa para o trabalho de campo, quais sejam: entrevista semiestruturada, 

observação participante e diário de campo.  

 

4.4.1 – Entrevista semiestruturada  

 

 A entrevista é uma estratégia de produção de dados e uma forma privilegiada de 

interação social que segundo Minayo (2010) é a mais usada no processo de trabalho de 

campo. A autora explica que essa estratégia é acima de tudo uma conversa a dois ou entre 

vários interlocutores que se inicia pela determinação do pesquisador. Ela tem o objetivo de 

construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo 

entrevistador, de temas igualmente pertinentes com vistas a esse objetivo. Minayo (2010) 

ainda ressalta que a inter-relação no ato da entrevista, que contempla o afetivo, o existencial, 

o contexto do dia a dia, as experiências e a linguagem do senso comum é condição sine qua 

non do êxito da pesquisa qualitativa. 
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 Assim, pretendeu-se, através da entrevista, entender não só como os indivíduos estão 

engajados na produção de sentido, como também compreender as questões retro suscitadas 

através de sua perspectiva. As circunstâncias de vida objetivas, como uma doença (no caso 

a diabetes), se tornam relevantes para a realidade, pelo menos em grande medida, por meio 

dos sentidos subjetivos atribuídos a elas e para entender esses processos de produção de 

sentido, devemos começar a reconstruir a forma como as pessoas, as instituições e as 

comunicações constroem seus mundos (Flick, 2009).  

 O tipo de entrevista utilizado foi a semiestruturada, na qual o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer o tema em questão sem se prender à indagação formulada, o que 

é muito semelhante a uma conversa informal (Minayo, 2010 e Boni, 2005). Nesta, 

combinam-se perguntas abertas e fechadas, ou seja, implicam em flexibilidade do 

pesquisador/entrevistador sobre a entrevista, na medida em que as perguntas são apenas 

ferramentas norteadoras da comunicação e não estruturas rígidas de controle sobre o que 

deve ser discutido (Nunkoosing, 2005).  

 Dessa forma a entrevista semiestruturada foi guiada por um roteiro flexível de 

questões, permitindo que outros questionamentos pudessem surgir no decorrer do seu 

desenvolvimento. As entrevistas foram devidamente gravadas e transcritas. 

 

Para Triviños (1987, p. 146) a entrevista semiestruturada tem como 

característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias 

e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os 

questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir 

das respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo 

investigador-entrevistador. Complementa o autor, afirmando que a 

entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de 

sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante 

do pesquisador no processo de coleta de informações (Triviños, 

1987, p. 152 apud Manzini, 2004).  

 

 Segundo Flick (2009) a realização das entrevistas pode contribuir para a produção de 

dados relevantes para a pesquisa qualitativa bem como proporcionar aos participantes a 

reflexão sobre suas vidas e sobre a questão que está sendo questionada. Cada individualidade 

dos sujeitos que formam um grupo é manifestação do viver de todo o grupo, embora não seja 

a totalidade do viver (Gadamer, 2008 citado por Minayo, 2017).  

 Minayo, em seu artigo sobre “Amostragem e saturação em pesquisa qualitativa: 

Consensos e controvérsias” (2017) apresentou uma indagação quanto à generalidade das 

interlocuções individuais que se obtêm no campo ser entendida como revelações do grupo e 
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explicou que a narrativa de cada indivíduo deve ser balizada pelo pensamento dos outros, 

pois é, também, reveladora do grupo em que está inserido e de seu tempo histórico, onde sua 

singularidade está entranhada de cultura. Ainda, ela comunga da ideia de Bourdieu (1983) 

de que o indivíduo se apresenta como uma síntese completa de seu contexto sócio histórico, 

dotado, portanto de uma interioridade e de uma configuração social exterior a ele [itálico da 

autora]. Logo, o instrumento de pesquisa utilizado deve permitir compreender as similitudes 

e as distinções internas do grupo de estudo.  

 

4.4.2 – Observação Participante  

 

Para os “qualitativos” conhecedor e conhecido estão sempre 

em interação e a influência dos valores é inerente ao processo 

de investigação (Alves, 1991). 

 

 A técnica de observação participante se realiza através do contato direto do 

pesquisador com o fenômeno observado para obter informações sobre a realidade dos atores 

sociais em seus próprios contextos (Minayo, 2002). Há uma série de fenômenos de grande 

importância que não podem ser registrados por meio de perguntas ou em documentos 

quantitativos, mas devem ser observados em sua realidade. Denominemo-los os 

“imponderáveis da vida real” (Malinowski, 1978, p. 55 citado por Minayo, 2010). 

 Segundo Minayo (2017) quando o investigador está em campo sua presença, sua 

interlocução, seus estranhamentos e suas indagações passam a ser vivências em 

intersubjetividade gerando um conhecimento empírico que vai muito além daquilo que ele 

pergunta. Nesse sentido, pode-se dizer que uma amostra qualitativa ideal é a que reflete, em 

quantidade e intensidade, as múltiplas dimensões de determinado fenômeno e busca a 

qualidade das ações e das interações em todo o decorrer do processo. 

 A observação participante é uma técnica de produção de dados que exige a presença 

constante do investigador no campo de pesquisa, em contato direto com os observados. Ela 

ajuda a vincular os fatos a suas representações e a desvendar as contradições entre as normas 

e regras e as práticas vividas no cotidiano do grupo (Minayo, 2010). A observação 

participante permite maior vínculo do pesquisador com os associados, facilitando-lhe menor 

incômodo ao se expressarem durante os encontros e o trabalho. 

 O investigador através da observação participante além de ter contato direto com o 

ambiente estudado, tem a oportunidade de registrar informações que não ocorreriam no 

momento da entrevista. A observação, destaca-se, é realizada ao longo da pesquisa em 
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momentos de interação com os sujeitos investigados. “A proximidade com os interlocutores, 

longe de ser um inconveniente, é uma virtude” (Minayo, 2010).  

 Dessa forma que a pesquisadora se inseriu, num primeiro momento, no ambiente 

natural dos sujeitos pesquisados, sendo devidamente apresentada como tal pelo orientador e 

ex-presidente da APD, em 13 de agosto de 2018, momento em que iniciou os trabalhos de 

observação. Foram realizadas ao todo 17 observações participantes, durante 17 reuniões do 

grupo, sendo a última em 10 de dezembro de 2018, as quais foram registradas em diário de 

campo. As observações proporcionaram algumas percepções para o trabalho de campo, 

dando respaldo para realização das entrevistas, as quais foram realizadas a posteriori. No 

momento das entrevistas foram feitas também, as observações, uma vez que a pesquisadora 

ainda estava interagindo com os sujeitos investigados. 

 

4.4.3 – Diário de Campo 

 

O diário de campo segundo Minayo (2017), Beaud e Weber (1998) consiste em um 

caderno de notas onde o investigador, dia após dia, anota os fatos que observa, os 

comportamentos contraditórios com as falas dos sujeitos, as manifestações dos 

interlocutores que se relaciona com o tema de pesquisa, registra suas impressões pessoais 

acerca dessas observações, suas angústias, percepções, questionamentos, entre outros. Trata-

se de um detalhamento descritivo e pessoal sobre os interlocutores, grupos e ambientes 

estudados (Lopes, 1993). O diário é um instrumento, pessoal e intransferível, ao qual 

recorremos em qualquer momento da rotina de trabalho que estamos realizando, desde a 

entrada em campo até o final da investigação (Minayo, 2001). 

Dessa forma, as anotações no caderno de notas foram confeccionadas durante e após 

as observações participantes com o intuito de retomar os eventos ocorridos, bem como 

avaliar pontos que acabaram sendo investigados de maneira mais aprofundada devido a sua 

relevância (Vieira, 2002). As anotações norteiam a compreensão e análise do fenômeno em 

estudo. 

 

O trabalho de campo, em síntese, é fruto de um momento relacional 

e prático: as inquietações que nos levam ao desenvolvimento de uma 

pesquisa nascem no universo do cotidiano. O que atrai na produção 

do conhecimento é a existência do desconhecido, é o sentido da 

novidade e o confronto com o que nos é estranho. Essa produção, 

por sua vez, requer sucessivas aproximações em direção ao que se 

quer conhecer. E o pesquisador, ao se empenhar em gerar 
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conhecimentos, não pode reduzir a pesquisa à denúncia, nem 

substituir os grupos estudados em suas tarefas político-sociais. 

(Minayo, 2001). 

 

 

4.5 – Procedimentos de produção de dados 

 

 A princípio foi feito um contato inicial com a APD, de forma que a pesquisadora se 

apresentasse e expusesse os objetivos da realização da pesquisa e sua finalidade, 

estabelecendo-se um vínculo inicial entre ela e os sujeitos participantes.  

Tendo em vista que o grupo faz reuniões às segundas-feiras, de forma habitual, após 

a inserção da pesquisadora no campo, foram feitas observações participantes durante os 

encontros e concomitantemente foram confeccionados os diários de campo com intuito de 

registrar todas as informações entendidas como necessárias e relevantes para se chegar aos 

objetivos pretendidos com a pesquisa. 

Os sujeitos associados formalmente à APD foram convidados a participar da 

pesquisa enquanto voluntários, e assim teve início a realização das entrevistas. O convite se 

deu por telefone propondo ao sujeito voluntário comparecer à sede da APD de São João del-

Rei, no dia e hora marcados de acordo com a disponibilidade dos mesmos. E, por motivo de 

incapacidade de locomoção do sujeito ou outro qualquer, foi marcada visita domiciliar para 

a realização das entrevistas. Tendo sido de consentimento de todos os participantes, as 

entrevistas foram gravadas em áudio, tendo como objetivo de a posteriori, retomar às 

questões discutidas.  

Para obter contato com os sujeitos associados inscritos formalmente na APD a 

pesquisadora solicitou à presidente da Associação as fichas cadastrais dos 

inscritos/associados. Uma vez disponibilizadas, foi feito contato com todos eles, através dos 

números de telefone disponíveis nas fichas. Do total de associados (150) foi possível realizar 

a entrevista com 16.  

Com intuito de alcançar maior número de sujeitos participantes, foi feito também, 

um levantamento das ações judiciais existentes na comarca de São João del-Rei/MG 

propostas por pessoas com DM, através do site oficial do TJMG1, cujo acesso é livre e 

público. O levantamento se restringiu à pesquisa de jurisprudências, ou seja, às decisões e 

interpretações pelo Tribunal acerca do tema, utilizando-se como filtro para a pesquisa as 

 
1 http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/jurisprudencia/consulta-de-jurisprudencia/#.X8T6tM1KjIU 
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seguintes palavras chave: “diabetes mellitus”, “diabetes”, “insulina”, “bomba de insulina”, 

“diabetes tipo 1”, “diabetes tipo 2”, “diabético(a)” entre outras, para um alcance maior de 

resultados. Após o levantamento de dados foi feito contato telefônico com os respectivos 

sujeitos, através do número de telefone disponível no processo, convidando-os a participar 

da investigação como voluntários, marcando-se dia e horário para a realização da entrevista.  

 

4.6 – Procedimento para análise dos dados de pesquisa 

 

Realizadas as entrevistas individuais semiestruturadas e registradas informações no 

diário de campo, os resultados produzidos foram agrupados em categorias e subcategorias 

temáticas de análise, as quais foram analisadas com base na análise de conteúdo proposta 

por Bardin (2011). 

Segundo a autora a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de 

comunicação que visa obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens (Bardin, 2010, p. 44).  Essa técnica permite interpretar o conteúdo manifesto das 

comunicações.  

Por se tratar de análise de conteúdo de entrevista o processo para tanto requer uma 

análise mais minuciosa e atenciosa por conta da presença das subjetividades, não só dos 

indivíduos como também do próprio pesquisador (Bardin, 2011; Mata-Machado, 2002 e 

Duarte, 2004).  

A análise de conteúdo parte, num primeiro momento, da leitura das falas, 

depoimentos e documentos, com o intuito de atingir um nível mais profundo, ultrapassando 

os sentidos manifestos do material. Para isso, os procedimentos presentes nesta análise 

relacionam estruturas semânticas (significantes) com estruturas sociológicas (significados) 

dos enunciados e articulam a superfície dos enunciados dos textos com os fatores que 

determinam suas características: variáveis psicossociais, contexto cultural e processo de 

produção da mensagem. Esses movimentos analíticos visam a dar consistência interna às 

operações, garantindo a validade das pesquisas (Minayo, 2010, p. 308).  

Dentre os tipos de análise de conteúdo Minayo (2010) aponta que a mais apropriada 

para as investigações qualitativas em saúde é a análise temática. Dessa forma, 

operacionalmente falando, serão seguidas as etapas de análises propostas por Bardin (2010), 

quais sejam: a) pré-análise, a qual pode ser decomposta nas seguintes tarefas: leitura 
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flutuante, constituição do corpus e formulação e reformulação de hipóteses e objetivos 

(Minayo, 2010); b) exploração do material onde o pesquisador realiza operações de 

codificação, decomposição ou enumeração de forma a encontrar categorias em função de 

regras previamente formuladas. Segundo Campos (2004) as unidades de análise são recortes 

do conteúdo das falas dos sujeitos de pesquisa, a partir de um processo de reflexão e indução 

em relação ao corpo do texto, tendo como norte a teoria e os objetivos da pesquisa; c) 

tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação momento em que são utilizadas 

operações estatísticas simples ou complexas, para tornar os resultados significativos e 

válidos, o que possibilita ao investigador fazer inferências e interpretações inter-

relacionando-as com o quadro teórico desenhado a priori ou abrindo pistas em torno de 

novas dimensões teóricas e interpretativas (Bardin, 2010 & Minayo, 2010). [Itálicos nossos] 

O uso dessa técnica de análise segundo Minayo (2010), permite ao investigador 

tornar replicáveis e válidas as inferências em relação aos dados, por meio de um conjunto de 

procedimentos científicos. 

 

4.7 – Considerações éticas 

  

 Tendo em vista que a pesquisa envolve seres humanos para a sua concretização, 

foram seguidas as orientações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), que 

estabelece normas para a realização desses tipos de pesquisas, por meio das Resoluções CNS 

466/2012 e CNS 510/2016. Portanto, o presente projeto foi previamente submetido à 

Comissão de Ética da UFSJ. Após a apreciação e aprovação pela Comissão, os sujeitos 

judicializados foram convidados a participar da pesquisa enquanto voluntários.  

De modo a garantir mais segurança ao participante e pesquisador se faz necessária a 

obtenção de consentimento livre e esclarecido dos participantes, antes de iniciar a pesquisa, 

durante e após a finalização da mesma (Ramos, Junqueira & Puplaksis, 2008). Dessa forma, 

os sujeitos participantes foram devidamente esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, bem 

como informados quanto ao direito de aceitar, recusar, ou mudar de ideia quanto à sua 

participação, sendo que, em caso de recusa, isso não lhe acarretaria nenhum dano ou ônus.  

Assim, tendo a livre concordância de se voluntariarem à presente pesquisa, foram 

entregues as solicitações para participação do estudo, formalizadas em um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo emitidos dois, um direcionado 

diretamente ao participante maior de idade e outro para o responsável do participante menor 

de idade, bem como o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TA) direcionado ao 
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menor idade, senão, ao sujeito de autonomia reduzida. Esses termos explicitam que ao longo 

da pesquisa são respeitados os critérios de sigilo, liberdade de participação e 

confidencialidade dos indivíduos, garantindo total sigilo das informações fornecidas. 

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Nas sessões deste capítulo foram apresentados os dados produzidos por meio das 

técnicas supramencionadas. Foram realizadas as observações participantes durante as 

reuniões da APD, num total de 17 encontros, começando em 13/08/2018 e finalizando em 

10/12/2018, as quais foram anotadas no diário de campo.  

Foram feitas 19 entrevistas com sujeitos judicializados associados e não associados à 

APD. Dentre eles 6 são menores de idade, sendo 4 crianças e 2 adolescentes, os quais 

participaram da entrevista representados pelos seus pais. Segue abaixo o Quadro 1 contendo 

dados de identificação e caracterização dos sujeitos participantes. 

A fim de assegurar os critérios de confidencialidade e sigilo dos sujeitos que se 

voluntariaram a participar da pesquisa, os autores das falas foram indicados por nomes 

fictícios (pseudônimos). Os menores que participaram da entrevista com seus pais também 

tiveram suas falas indicadas por nomes fictícios.  

 

Quadro 1. Identificação dos sujeitos participantes 

PSEUDÔNIMO IDADE 

TIPO DE 

DIABETES ASSOCIADO A APD 

Júlia 42 anos DM1 Não 

Camila 27 anos DM1 

Associada e membro da Diretoria da 

APD- 1ª suplente 

Carla (representando o pai diabético de 

70 anos) DM2 Não 

Cláudia 48 anos DM1 Associada 

Dalila 36 anos DM1 Associada 

Eduardo, representando a filha diabética 

de 9 anos DM1 

Associado e membro da Diretoria da 

APD - 1º Tesoureiro 

Fabiana 34 anos DM1 

Associada. Já foi membra da diretoria 

da APD. 

Fernanda 30 anos DM1 Associada 
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Joana 31 anos DM1 Associada 

Marcelo representando a filha diabética 

Jéssica, de 12 anos. DM1 

Associado e membro da Diretoria da 

APD - 1º Secretário 

Maria 50 anos DM1 Associada 

Ana 27 anos DM1 

Associada e membro da Diretoria da 

APD - 3ª suplente do conselho fiscal 

Marilda 65 anos DM1 Associada 

Michele representando a filha diabética 

de 4 anos DM1 Associada 

Paula representando o filho diabético de 

15 anos. DM1 

Associada e membro da Diretoria da 

APD -  2ª Tesoureira 

Roberto representando a filha diabética 

Cecília, de 12 anos. DM1 

Associada e membro da Diretoria da 

APD - 3ª Associada 

Sara representando o filho diabético de 

15 anos. DM1 

Associada e membro da Diretoria da 

APD - Presidente 

Sônia 62 anos DM1 Não 

João 31 anos DM1 Associada 

 

Para compor a amostra foi feito primeiramente contato com todos os membros 

associados à APD de acordo com as fichas cadastrais arquivadas em sua sede. Dos 150 

inscritos/cadastrados formalmente foi possível realizar entrevista com 16, o que equivale a 

11% do total de membros/associados. 

A fim de atingir o maior número de sujeitos judicializados foi feito levantamento das 

decisões judiciais do Tribunal acerca de pedidos por medicamentos, insumos e/ou 

equipamentos para tratamento da diabetes, através do site oficial. No sítio eletrônico, mais 

precisamente na sessão de “pesquisa por sentenças”2, foram encontrados 13 processos. 

Embora tais processos sejam públicos, não foi possível entrar em contato com os 13 sujeitos 

judicializados, tendo em vista não possuir informação nos autos dos processos de algum 

meio para contato. Ou seja, o levantamento não foi suficiente. 

Apesar disso, a pesquisadora procurou o defensor público Dr. Rosenil José Moreira 

Couto, inscrito na MADEP 0796-D/MG, já que este é o responsável por ações que envolvem 

pedidos de medicamentos, insumos e/ou equipamentos contra o Estado. Ele então 

disponibilizou os 8 processos, cujos autores são pessoas acometidas de DM. Desses sujeitos 

 
2 https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/sentenca.do 

https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/sentenca.do
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foi possível realizar a pesquisa com 5. Dentre eles, 2 já tinham sido contatados (Cláudia e 

Fabiana), pois são associados à APD. Assim, portanto, que se compôs a amostra dos 19 

entrevistados, sendo 16 associados à APD e 3 advindos da pesquisa feita com o defensor 

público.  

Os dados construídos ao longo do processo de produção foram analisados e 

produziram os resultados da pesquisa. Eles foram agrupados em categorias de análise 

temáticas, as quais se desdobraram em subcategorias. As categorias encontram-se destacadas 

em negrito nas sessões a seguir, tendo sido discutidas com base nos objetivos da pesquisa e 

nos principais referenciais teóricos utilizados. Foi um total de 5 categorias de análise 

temática, subdivididas em 11 subcategorias, a saber:  

 

5.1 Significados atribuídos ao grupo e ao processo grupal:  

5.1.1 Grupo presencial e virtual como lugar/espaço de conscientização e troca 

de informações;  

5.1.2 Nós somos uns pelos outros: Grupo como lugar de solidariedade, 

acolhimento e enfrentamento da doença;  

5.2 Falhas do programa de atenção à saúde 

5.2.1 Defasagens do SUS e despreparo dos profissionais do serviço;  

5.2.1 falta de tiras para monitoramento da doença: como você mantém uma 

qualidade de vida sem medir a glicemia?;  

5.3 Processos de judicialização 

5.3.1 Exercício da cidadania: lutar pela saúde é lutar pela Democracia 

5.3.2 Burocratização e demora excessiva na tramitação dos processos 

5.3.3 Negativa do acesso e da necessidade de maior eficácia no tratamento; 

5.4 Identidade 

5.4.1 Identidade de diabético 

5.4.2 Identidade para além da diabetes 

5.4.3 Preconceitos vivenciados em decorrência da diabetes e suas implicações 

na identidade do diabético 

5.4.4 Processos judiciais e administrativos: implicações dos ganhos e perdas 

nas identidades dos sujeitos com diabetes. 

5.5. Da implicação do pesquisador com o objeto de pesquisa às implicações de 

ser diabético para os sujeitos 
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As categorias e suas respectivas subcategorias, foram construídas com base nas 

análises das entrevistas realizadas bem como nos dados registrados nos diários de campo, 

produzidos por meio das observações participantes. Elas foram agrupadas com base em 

temas que contribuíram para alcançar os objetivos da pesquisa.  

 

5.1 – Significados atribuídos ao grupo e ao processo grupal  

 

Partindo da premissa de que o sujeito não vive sozinho e que todos têm alguma 

experiência de participação grupal é que se fez de suma importância a criação dessa categoria 

e suas subcategorias. 

A psicologia Social reconhece a importância dos grupos e compreende que conhecer 

a experiência grupal permite que se conheça melhor determinada realidade (Oliveira, 2012). 

Nos dizeres de Carlos (2005) as vivências grupais, no nosso cotidiano, nos deixam marcas 

mais ou menos profundas, de uma forma gratificante e/ou traumática, dependendo da forma 

como se dá nossa inserção e as relações que aí se desenvolvem. Assim, pensar o grupo como 

processo grupal permite captar seu movimento permanente, seu eterno vir-a-ser.  

 

5.1.1 – Grupo presencial e virtual como lugar/espaço de conscientização e troca de 

informações  

  

Nesta categoria foi discutida a participação dos sujeitos em algum grupo de 

diabéticos, seja ele presencial ou virtual, bem como seus significados para os participantes.  

 Parafraseando alguns autores que tratam do tema tais como Ciampa (1987), Lane 

(1984) e Martin-Baró (1989), temos que o termo grupo é muito mais que um nome, mais 

que a soma dos membros que o compõem, ele expressa um caráter próprio dos fenômenos 

psicossociais.  O grupo é lugar da multiplicidade, é espaço de aprendizado, troca de 

informações, experiências, trajetórias e problemas, que faz com que os sujeitos criem 

vínculos eminentemente sociais e estabeleçam uma rede de identificação e significação. 

 Segundo Carlos (2005) a inserção grupal pode ser realizada de forma consciente ou 

não, ou seja, os grupos podem ser “espontâneos”/“naturais” ou organizados com finalidades 

específicas. Para o autor “temos consciência de que participamos de alguns grupos, 

comumente aqueles que aderimos por uma opção pessoal. A participação nos demais é feita, 

geralmente, de maneira rotineira e sem nos darmos conta” (p. 199). 
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 Nesse sentido, os entrevistados foram questionados sobre a participação em algum 

grupo de diabético, principalmente quanto à APD e participação nas atividades 

desenvolvidas por ela. Foi possível perceber que a maioria dos entrevistados é associado à 

APD e 6 deles são membros da diretoria. Vale mencionar que a diretoria é composta por 12 

membros, conforme consulta à Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 05 de novembro 

de 2018. 

 Ao serem questionados sobre a participação nas reuniões realizadas toda segunda-

feira na sede da APD, a maioria disse não participar com habitualidade/assiduidade, seja por 

dificuldades de locomoção; distância; pelas limitações impostas pela própria doença, por 

questões de falta de tempo, como expõe Marilda em sua fala: eu tenho ido pouco com esse 

negócio de eu ficar viajando, fazendo tratamento fora, entre outros. Até mesmo sob a 

justificativa de que já tem conhecimento das complicações da doença e não gosta de ouvi-

las, por isso não participa das reuniões, como expõe Sônia em sua fala:  

 

Ah sei lá, eu já sei tudo que acontece se você não fizer uma dieta, se você não 

tratar. E eu tive uma depressão tem 4 anos, faço tratamento até hoje. Aí eles falam 

muita coisa, tem gente que faz muita pergunta. Eu vou ficar cego? Eu vou ficar sem 

perna? Aí eu ponho na cabeça. Então eu prefiro não ir porque quem tem depressão, 

qualquer coisa põe na cabeça. Aí eu não vou porque eu já sei de tudo. Esses 35 anos 

que eu já vivi, eu já sei tudo! 

  

 O relato de Carla, única entrevistada representando o pai de 70 anos, recém 

diagnosticado, o qual não pôde participar da entrevista, informou ser enfermeira e que por 

esse motivo, ser da área da saúde, facilita muito a vida da família, uma vez que acompanha 

a alimentação do pai e o incentiva a fazer atividade física para melhor controle da doença e 

que por isso não participa das reuniões da APD, vejamos:  

 

No caso da gente é um pouco diferente porque como eu sou da área da saúde 

eu acompanho a alimentação deles, quando eu vejo que alguma coisa tá fora do 

padrão... todo mundo lá em casa segue dieta, a gente faz atividade física 

diariamente, faz caminhada, faz academia. Sempre que pode a gente tá incentivando 

muito. Então o fato de eu ser da área da saúde eu acho que foge um pouquinho da 

maioria. ...E isso facilita muito a nossa vida. Ele faz o controle da diabetes, eu fico 

bem em cima. A mãe acha até que eu pressiono porque a gente faz o 

acompanhamento dele é no dia a dia mesmo. Meu pai é bem controlado mesmo, ele 

é muito disciplinado. ...eu tenho conhecimento da Associação porque eu sou da 

saúde. Aí quando tem alguma palestra ou alguma coisa que eu acho que convém, a 

gente leva os dois, o pai e a mãe.  
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Dentre os entrevistados, um jovem de 31 anos informou que apesar de não frequentar 

“grupos de apoios”, gosta de ajudar àqueles que precisam, vejamos sua fala: 

 

Pra te falar a verdade, nunca fui de frequentar grupos de apoio não. Gosto 

de dar apoios pra quem precisa mas nunca fui de participar de grupos. (João). 

 

Os entrevistados foram unânimes em dizer que a associação e os grupos virtuais de 

diabéticos que participam são extremamente importantes, pois significam lugar não só de 

referência acerca das questões que envolvem a doença, como também, de troca de 

experiências e de conscientização sobre a doença e o autocuidado. Como se pode perceber 

nos relatos abaixo: 

 

Você toma mais consciência do problema que você tem. Você aprende a lidar 

com alguma coisa. Eu acho importante a reunião.... é uma reunião muito boa, ajuda 

muito a gente. Às vezes você vendo a pessoa falar, o que que ele passa, você grava 

mais. É muito boa. Eu agora vou num grupo de oração, me ajuda muito também. ... 

às vezes quando eu tô lá eu fico assim: ainda bem que eu vim. No dia que eu fui na 

Dr. Andrea, passa umas coisas que você não sabia, uns detalhes simples que você 

não sabia e ela explicou lá. Ela falou sobre aplicação de insulina, dosagem, explicou 

direitinho. Falou sobre agulha, pra usar só até 5 vezes. Porque a gente não tem 

condição de usar 1 agulha por dia. (Marilda). 

 

Me ajudou muito! .... Me informei mais, porque eu não sabia tomar insulina. 

A gente aprende a tomar insulina, aprende a armazenar, aprende os cuidados que a 

gente tem que ter com a diabetes, aprende muita coisa lá. (Cláudia). 

 

Então, é troca de experiência. Porque quem tem isso na família acha que é o 

fim do mundo. Depois que você começa a trocar experiência com as pessoas tudo 

fica mais fácil. (Michele). 

 

Então eu vejo a APD hoje como de suma importância na vida dos diabéticos. 

... eu acho os grupos muito válidos. (Eduardo). 

 

Hoje com a abertura da APD em São João del-Rei ganhou-se um reforço. 

Hoje nós temos palestras, nutricionista, pessoa especializada em orientar de como 

funciona, de como fazer. Hoje a APD é tudo de bom, veio pra fazer essa mudança 

(Roberto). 

 

A APD auxilia muito na parte de esclarecimento, principalmente porque ela 

traz muitos profissionais pra falar de vários assuntos que acaba esclarecendo muita 

informação e dando a oportunidade da gente também tá se atualizando em relação 

a isso. (Marcelo).  
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Paula, não apenas indicou o grupo para outras pessoas, como também levou consigo 

uma colega de trabalho com o intuito de trocar experiências e mostrar que não apenas elas 

vivenciam a doença. Isso foi possível verificar em sua fala:  

 

Igual tem uma moça que deve ter chegado aí agora que trabalha comigo que 

é diabética, eu trouxe ela segunda-feira passada e hoje de novo. Então de certa 

forma a gente vai ajudando outras pessoas, trocando experiências porque a gente já 

passou por isso.   
 

Quanto aos grupos virtuais, mais precisamente as redes sociais digitais Facebook, 

WhatsApp, Instagram e YouTube, com destaque para o segundo, estes apareceram como 

principais ferramentas para acesso e troca de informações. Todos os entrevistados relataram 

participar de grupos virtuais de diabéticos. Entre eles merecem destaque os grupos de “tiras” 

ou “fitinhas” da APD e do “Zé Antônio”, ambos do WhatsApp, específicos para compra de 

fitas para medição de glicose. Vejamos alguns dos relatos: 

 

As fitinhas eu to comprando através do grupo do WhatsApp que eu te falei. 

... Aí eu participo desses grupos onde a gente consegue comprar os insumos por um 

custo mais acessível. Então já tem mais de 1 ano que eu compro através desses 

grupos. (Marcelo). 

 

Graças a Deus eu entrei no grupo das fitas. É um senhor, José Antônio, que 

vem de São Paulo e tem uma responsável, a Iara, que também é diabética e é da 

APD. ... aí ele vem um dia no mês trazer as fitas e a Iara repassa pra gente. ... ele tá 

fazendo a fita a 37 reais, nós estamos comprando a 37 reais. (Marilda). 

 

A fitinha eu não to ganhando porque não tá tendo. Então não é só eu, todo 

mundo. Só que tem um grupo no whatsapp onde a gente consegue comprar as tiras 

mais barato. (...) esse chama José Antônio. Já teve preços variados, teve 45, 50 e 

agora tá vendendo por 37. Se a gente for comprar na farmácia normal é mais caro. 

(Fernanda). 

 

  A APD fornece hoje pra gente as tirinhas com um preço acessível, mas eu 

consumo 4 caixas por mês, então é uma caixa por semana. Porque ela é medida de 

manhã, antes do almoço, depois do almoço, depois do café, à noite no jantar, antes 

de dormir e na madrugada às 3 da manhã. Então eu gasto em média 6 ou 7 fitinhas 

por dia. São 50, então se você multiplicar vai dar mais ou menos pra 1 semana 1 

caixinha. (Roberto). 

 

Cada caixa de fita a gente acha de 47 aqui na APD porque eles conseguiram 

um desconto com um fornecedor, se você for na farmácia comprar cada caixa de 

vidro sai a 100 reais. (Joana). 
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O grupo de whatsapp é pra trocar informação a respeito da compra de tiras. 

(Eduardo). 

 

Foi possível perceber a importância desses grupos de “fitinhas” não apenas através 

das falas dos entrevistados, como também nas observações participantes anotadas no diário 

de campo, uma vez que tais grupos proporcionam a aquisição do referido insumo por um 

valor mais acessível. O que proporciona melhor controle da doença, pois adquirindo mais 

fitas, o sujeito poderá medir mais vezes a glicose e automaticamente verificar a necessidade 

de tomar o medicamento.  

A maioria dos entrevistados ressaltou a importância de se manterem atualizados 

através das redes sociais. Fernanda, uma jovem diabética, conta como participar de grupos 

virtuais e seguir digital influencers modifica seu comportamento e amplia sua 

conscientização sobre os alimentos que proporcionam melhor controle da doença. Segue seu 

relato: 

 

Participo de alguns grupos no facebook, mas não sei se falar nomes. São 

grupos que apareceram na linha do tempo e eu fui adicionando. E sigo blogueira, 

Instagram também sigo. Algumas meninas que tem diabetes também eu sigo nas 

redes sociais porque sempre dão dicas, essas coisas. Então to sempre antenada. 

Isso me ajuda porque me incentiva e me motiva muito porque, tipo, eu vejo alguma 

coisa sobre algum alimento que ajuda a reduzir a glicose. Então já sei que tal 

alimento eu posso comer um pouquinho mais dele. Ou se não costumo ver alguma 

dica, igual veio uma mensagem um dia desses mostrando coisas que aumentavam e 

diminuíam a glicose. Por mais que a gente tenha há muitos anos a doença, tem coisa 

que passa despercebido pela gente ou às vezes a gente esquece. Então eu acho que 

acaba sendo um lembrete do que que a gente pode tá fazendo.  

 

No que tange a conscientização acerca da doença, grande parte dos entrevistados tem 

consciência não só do tipo de alimentação mais adequada quanto das possíveis complicações 

da doença, vejamos: 

 

Se diminuir muito tem as hipoglicemias. Então pode ter desmaio, perder os 

sentidos, ficar muito fraco, ter uma certa desorientação mental, coisa assim. Se a 

glicose permanecer alta por muito tempo, muitos dias, pode ter vômito, 

desidratação, pode ter outras consequências, tem a neuropatia. Igual, eu tive 

retinopatia diabética porque quando eu tomava as outras insulinas eu não tinha esse 

controle por tanto tempo igual eu tenho hoje. Eu já tive que fazer cirurgia no olho. 

Tive descolamento de retina. ... Eu acredito que foi por causa dessa glicose há 

tempos atrás descompensada por conta das insulinas. Porque não é uma coisa que 

reflete de um dia pro outro, é depois. (Fernanda). 
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A hipoglicemia é o grande medo de todo diabético. Eu brinco que o diabético 

tem dois medos: ou ela tá muito alta porque você vai ter descontrole, vai ficar cego, 

vai perder um dedo e tal; ou você tem hipoglicemia porque você vai morrer, porque 

você apaga. (Maria). 

 

Eu tenho sequela na vista, eu já fiz várias vezes de laser pra tirar, eu sofri 

muito, ainda mais da vista. Eu ia em São Paulo direto, fazia um fundo de olho e dava 

que eu tinha que fazer o laser. Então é sofrido. Agora eu dei no pé o charcô, que eles 

falam que também pode ser consequência do diabetes. Então hoje se eu ver uma 

pessoa começando a ter, eu passo a informação que eu tenho. Não abuse porque a 

consequência é pior. (Marilda). 

 

Carla, ao falar sobre seu pai destacou que ele é muito saudável e que, em suas 

palavras, ele tem medo, ele sabe que a diabetes prejudica a saúde, então ele sabe o que que 

ela pode causar. Ela destacou, inclusive, que ter consciência ajuda muito, vejamos: 

 

Então ele usa a meia dele até no meio da perna, meia que mede a compressão, 

porque sabe que é bom pra circulação. Quando ele chega em casa ele põe o pé pra 

cima. Quando é pra cortar a unha é minha mãe que corta. Se tiver qualquer 

problema ele já fica: nossa, Deus me livre de eu perder minha perna! Então ele tem 

medo das sequelas da diabetes e ele tem consciência de cada uma delas. E essa 

consciência ajuda muito, é muito fácil. (...) Hoje ele tem total consciência do que ele 

pode e do que não pode. Até com a gordura ele parou porque ele sabe que a diabetes 

anda junto com a hipertensão. Ele sabe que a diabetes pode acarretar outras 

doenças. Ele sabe que a gordura traz o AVC, sabe que o diabético é mais propício. 

Então disso tudo ele tem consciência. Ele não come mais gordura igual antes porque 

sabe que uma coisa puxa a outra. (Carla). 
 

Nesse ínterim, vale tecer algumas considerações acerca da categoria consciência, 

ainda que brevemente, pois a intenção não é esgotar o tema, mas demonstrar o quão é 

importante para a Psicologia, a começar com Lane (1989). A autora destaca que “o indivíduo 

consciente de si, necessariamente tem consciência de sua pertinência a uma classe social; 

enquanto indivíduo, esta consciência se processa transformando tanto as suas ações a ele 

mesmo” (p. 42). Lane problematiza a conscientização como algo relativo a educação, ela 

ressalta que “a consciência só poderá ser analisada, no plano individual, enquanto processo 

que envolve, necessariamente, pensamento e ação, mediados pela linguagem” (p. 42). Ainda, 

ela explica que: 

 

O homem age produzindo e transformando o seu ambiente e para 

tanto ele pensa, planeja sua ação e depois de executada, ela é 

pensada, avaliada, determinando ações subsequentes, e este pensar 

se dá através dos significados transmitidos pela linguagem 

aprendida. (1989, p. 42/43). 
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Já Martín-Baró (1998) trata a consciência como sendo um processo psicológico e 

social, “um movimento dialético, pessoal e comunitário do homem diante da realidade 

histórica em suas dimensões essenciais” (p. 138). Para ele a conscientização deve ser a 

questão central da Psicologia.  

Diversos são os autores que problematizam a conscientização enfocando-a na 

dialética indivíduo-mundo assim como também, Freire (1980). A diferença entre eles é que 

cada um leva em consideração determinado fator, para Lane a linguagem, o pensamento e a 

ação são fundamentais, para Martin-Baró a consciência está enraizada no processo histórico-

social, já Freire no processo histórico-cultural. Porém, todos chegam à conclusão de que a 

consciência é categoria central das práxis de libertação e autonomia do sujeito.  

No momento que o sujeito desenvolve sua consciência crítica como no caso da 

Fernanda, que ao ser estimulada, ou por sua própria decisão, mudou seu comportamento, ou 

seja, tomou uma atitude (ação concreta), ela então se tornou autora/sujeito de sua própria 

história. Isso porque, ela compreendeu a realidade objetiva e atuou criticamente em sua 

realidade físico-social. Nos dizeres de Góis (2008), o processo de conscientização tem 

justamente a finalidade de “desenvolver a consciência crítica, permitindo ao indivíduo, junto 

com outros, construir-se como sujeito de sua história e enraizar-se nela” (p. 64). 

No que tange a ter consciência de pertencer a um grupo, pautando-se nos autores 

acima, bem como em Vieira-Silva (2000), através da fala de Fernanda é possível perceber, 

o seu sentimento de pertença ao grupo, pois ela o toma como referência para suas concepções 

de vida e para definição de sua própria identidade. Aliás, não apenas ela como também os 

demais entrevistados.  

Além dos entrevistados, outros sujeitos que vão aos encontros da APD também se 

sentem pertencentes ao grupo, conforme podemos notar através das falas informais anotadas 

no diário de campo. José, por exemplo, embora falte em alguns encontros/reuniões, disse 

que a filha o questiona toda segunda-feira se ele vai à reunião e àquele dia ele disse que a 

respondeu: sim, eu vou, faço parte da APD.  Maranhão, por sua vez, ao se remeter ao grupo 

APD disse: a gente faz parte da APD. A Associação somos nós. 

 Ainda, falando das influências do mundo virtual, este inspirou algumas das 

entrevistadas sendo duas jovens, Camila e Ana, e uma criança, Jéssica, a se tornarem digital 

influencers. Elas utilizam as redes sociais não só para divulgar informações sobre a diabetes, 

como também para compartilhar suas experiências e vivências diárias com a doença. 

Parafraseando Góis (2008) podemos dizer que essa troca de informações nada mais é que 



 
 

67 
 

“um compartilhar de experiências, conhecimentos e sentimentos, além de intercâmbio de 

ideias e de consciências; um construir coletivamente o conhecimento crítico e afetivo, o 

definir o problema a ser superado e a solução para ele” (p. 62).  

Camila e Ana, juntamente com outras amigas, criaram um projeto intitulado 

“Diabéticas, Uai” no Instagram. Ana relatou que o perfil do Instagram é, em seus dizeres, 

onde contamos sobre nossas experiências, nosso dia-a-dia, conversamos com diabéticos do 

país todo. ... temos o grupo no WhatsApp do “Diabéticas, Uai! ”, também. Para ela, esse 

grupo e os demais que participa significam lugar de divulgar informação e compartilhar 

conhecimento. 

Além das duas jovens, outra entrevistada que possui rede social e a utiliza para 

divulgar informações é a filha de Marcelo, Jéssica. Ela participou da entrevista com auxílio 

do pai, pois é menor de idade. Ele relatou que a filha atualmente possui um canal no 

YouTube, onde posta vídeos falando sobre a doença e ensinando como aplicar a insulina. 

Relata o pai, orgulhoso, que a repercussão dos vídeos da filha foi tamanha, que ela foi 

presenteada pela própria fabricante da insulina da qual faz uso. Vejamos as falas de Marcelo 

sobre essa experiência: 

 

Facebook eu vejo que tem uma função mais importante pra minha filha. Eu 

percebi que depois que ela começou a ver algumas informações lá nos grupos do 

facebook, ela aceitou melhor a condição dela de diabética. ... eu vejo que as mídias 

sociais auxiliam muito. ... hoje ela tem canal na internet, então ela já falou sobre a 

doença. ... ensina, ela já deu algumas dicas. Na época ela ganhou um bichinho, um 

macaquinho, de uma das fabricantes de insulina e de canetas, e ela ganhou. E aí ela 

ficou toda feliz, aí falou qual que era a forma de aplicar, qual que era o efeito da 

insulina. Então foi bem legal. Foi uma forma que ela fez de externar isso. Os 

comentários também foram muito positivos, as pessoas elogiando muito ela.  

 

 A maioria dos pais relataram a importância dos grupos de diabéticos, principalmente 

na fase do descobrimento da doença dos filhos, momento em que se encontravam 

desconsolados e desinformados acerca da complexidade da doença. Alguns, inclusive, 

disseram que achavam que a diabetes era “doença de idoso” e através dos grupos eles 

puderam perceber que a doença atinge, na verdade, qualquer pessoa de qualquer faixa etária. 

A fala de Paula evidencia tal situação: 

 

Na época da descoberta que era tudo muito novidade pra mim e eu não 

conhecia ninguém que era diabético aqui na cidade, então foi onde eu achei as 

primeiras informações. .... Quando eu descobri foi o mesmo desespero de todo 
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mundo. A gente sempre acha que é só o nosso filho, eu achava que diabetes era 

doença de idoso. E coincidentemente todas as pessoas diabéticas que eu conhecia 

eram idosas. O caso do meu filho eu achava que foi uma raridade porque não existia 

criança diabética. E com pouco tempo eu vi como que o negócio tá alastrado, como 

tem criança diabética na cidade. Através dos grupos a gente vê.  

 

Sara e Marcelo, ela mãe de um adolescente, ele pai de uma criança, ambos atuais 

membros da diretoria, destacaram a importância da APD quando do diagnóstico da doença 

dos filhos: 

 

Logo que eu descobri a diabetes dele eu fui lá pra me inteirar e pegar 

conhecimento do que era a diabetes, então tem por volta de 3 anos mais ou menos.  

... A Associação me ajudou muito! Conheci mais gente, mais mães que são solidárias 

à gente, à causa. E uma trocando com a outra informação. (Sara). 

 

A APD auxilia muito na parte de esclarecimento, principalmente porque ela 

traz muitos profissionais pra falar de vários assuntos que acaba esclarecendo muita 

informação e dando a oportunidade da gente também tá se atualizando em relação 

a isso. (Marcelo). 

 

Michele, mãe de uma menina de 4 anos, diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 1 ano 

e 1 mês de idade, relata que: quem tem isso na família acha que é o fim do mundo. Depois 

que você começa a trocar experiência com as pessoas tudo fica mais fácil. A fala de Michele 

demonstra a importância de trocar informações e experiências com outras pessoas, pois torna 

a caminhada menos dolorosa, sofrida e solitária. Ela informou que a maioria dos grupos que 

participa é grupo de pais.  

Segundo Vieira-Silva et al. (2007), a participação do diabético em grupos, virtuais 

ou físicos, possibilita um melhor entendimento da doença, seja quanto ao 

cuidado/tratamento, seja quanto às suas implicações, sendo um espaço de troca de 

informações e partilha de vivências. Nesse contexto, podemos dizer que os grupos virtuais e 

a APD se mostram como dispositivos facilitadores e provocadores de transformações, 

individual ou coletiva.  

 

5.1.2 Nós somos uns pelos outros: Grupo como lugar de solidariedade, acolhimento e 

enfrentamento da doença  

“Sonho que se sonha só 

É só um sonho que se sonha só 

Um sonho que se sonha junto 

É realidade” 

(Raul Seixas) 
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Então o grupo é bênção. Não só o grupo da APD, mas a unidade de quem 

tem diabetes nesses grupos é maravilhosa! Porque às vezes eu tô precisando de 

fitinha, sempre aparece alguém falando: eu tenho uma extra, depois você me repõe. 

Ou então: eu tô precisando de alguma insulina, alguém tem? (Roberto). 

 

 

 Ao serem questionados sobre os significados que os entrevistados atribuem aos 

grupos que participam, muitos deles disse ser o grupo “uns pelos outros”. Assim, foi possível 

perceber que a troca de informações e experiências proporcionam não só o 

compartilhamento das vitórias e dificuldades no cuidado com a doença, como também 

contribuem para amenizar as ansiedades e fortalecer os vínculos entre eles.  

De acordo com Pichon-Revière (1998), o grupo se constitui de pessoas que se unem 

na realização de uma tarefa em comum e passam a interagir estabelecendo vínculos em uma 

rede de papeis. É nele que situações e relações pessoais podem ser revivenciadas e 

ressignificadas. É possível elaborar essas experiências no grupo através da troca de 

informações, da produção de insights, da identificação, das reações em espelho e da rede 

transferencial, por meio de “transferência positiva ou de vivência grupal” (Afonso, 2002, p. 

20). 

 Através das mais variadas formas grupais o sujeito procura “alento para seus males, 

esclarecimento para suas perplexidades, apoio para suas iniciativas, estímulos para seus 

anseios de felicidade, alívio através da expressão da palavra e de movimentos...” (Ribeiro, 

1995, p. 2).  

Os grupos são espaços não apenas de trocas de experiências e de informações, como 

de acolhimento. Vide a fala de Ana: os grupos de diabéticos pra mim significam conforto, 

apoio, força, solidariedade. Significa que não estamos sozinhos. 

 Espaço de solidariedade, como nos revela alguns entrevistados: 

 

Hoje em dia significa que eu não estou sozinha nessa luta, que eu tenho por 

quem fazer alguma coisa. Igual eu já fui no prefeito Nivaldo pra pedir fita, ele deu 

durante alguns meses. Ele passou 20.000 reais pra saúde na época que não tinha 

nenhuma fita aqui. E é isso, significa que eu tenho que lutar por alguém, que alguém 

pode precisa de mim e eu posso precisar dessas outras pessoas (Fabiana). 

Ah me socorre muito, viu? Igual eu emprestei um vidrinho de insulina pra 

uma mãe lá em Lagoa Dourada porque a do filho dela não chegou, ele tava sem 

desde sábado. Sempre tem alguém pra ajudar (Joana). 
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A Associação me ajudou muito! Conheci mais gente, mais mães que são 

solidárias à gente, à causa. E uma trocando com a outra informação, ajudando no 

que precisa, cedendo a insulina pra gente, como é até hoje. (Sara). 

 

Eu fico pensando também: eu passo aperto, mas ainda tenho o meu emprego, 

fico imaginando quem nem tem. Igual já aconteceu de eu ir nessa farmácia regional 

na época que tinha a tira, tinha mês que tinha, tinha mês que não tinha. ... Eu ficava 

imaginando que pra mim já é uma frustração. Eu posso não conseguir comprar as 4 

caixinhas que ele precisa no mês, mas pelo menos 2 eu vou conseguir. ... E essa 

pessoa que não vai medir nem uma vez ao dia ou nem na semana porque não tem 

condição de comprar nenhuma. Porque essa caixinha é muito cara. (Paula). 

 

Um ajuda o outro, os grupos servem muito pra isso. (Michele). 
 

A fala de Roberto evidencia a solidariedade no contexto grupal e o acolhimento não 

só do outro para com ele, como também, dele para com o outro.  Ele se remete ao grupo 

como “uma benção” pelo fato de que quando alguém necessita de algum medicamento ou 

insumo, seja em razão do seu acabar ou por não ter condições de comprar, de alguma maneira 

há de conseguir, pois segundo ele: se tiver alguém no whatsapp, ele vai mandar pra alguém 

que vai mandar pro conhecido dele, que vai mandar pro outro mas eu creio que em 30 

minutos eu consigo. Tal situação pode ser percebida através do relato dele e de sua esposa 

Rosa, ambos representando a filha menor Cecília: 

 

Nossa, se não fosse esse grupo de whatsapp... porque nós somos uns pelos 

outros! Às vezes você coloca no grupo assim: to precisando de tirinha que a minha 

acabou. Então a gente conseguiu ajudar uma senhora com o recolhimento de 

agulhas dela. Eu vim pra São João e através do grupo do whatsapp eu divulguei que 

tinha uma senhora na zona rural que precisava e automaticamente eu consegui pra 

ela um tratamento de 120 dias de agulha. (Roberto). 

 

Teve uma vez que a gente passou um aperto, era meia-noite, nas farmácias 

24 horas de São João não tinha, o Jonatas tinha viajado, aí a gente ficou sabendo 

de uma casa aqui que tinha uma menina que tinha recebido recentemente. Aí o pai 

da menina falou: a gente também tá comprando, é cara. Aí eu falei: eu sei, mas eu 

só preciso de uma pra poder medicar minha filha. Aí com muito custo ele cedeu 3 

pra gente e o foi o que a gente conseguiu até o dia clarear e a gente correr pra uma 

farmácia. (Rosa). 

 

Então o whatsapp veio pra poder ajudar, com a criação dos grupos de 

whatsapp esse problema acabou, sempre tem alguém podendo ajudar. Então acabou 

esse negócio de deu 1 hora da manhã e você não tem recurso. Se tiver alguém no 

whatsapp, ele vai mandar pra alguém que vai mandar pro conhecido dele, que vai 

mandar pro outro, mas eu creio que em 30 minutos eu consigo. Ou você vai até na 

casa dele, igual no dia que eu peguei as agulhas pra ajudar a senhora, eu fui de casa 

em casa de moto, peguei um pouco aqui e um pouco ali, fiz um pacotão e levei pra 
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ela na zona rural. Então a gente é um pelos outros, esse grupo é uma bênção. 

(Roberto). 

 

O grupo também significa espaço de ajuda no enfrentamento da doença:  

 

Então, a diabetes também une pessoas (...) justamente por causa da dor de 

cada um que nos uniu. (Eduardo). 

 

Às vezes alguém tá falando alguma coisa, tá cabisbaixo, aí o outro vai lá e 

melhora. Um é pra ajudar o outro. (Joana). 

 

Eu às vezes cito o exemplo, às vezes eu vejo que alguém tá abusando muito 

do doce ou da massa eu falo: gente, cuidado! (...) Então de certa forma a gente vai 

ajudando outras pessoas, trocando experiências porque a gente já passou por isso. 

(Paula). 

 

 Sara, aponta o grupo APD também, como espaço de ajuda no enfrentamento da 

doença para os membros da família do diabético, pois enquanto mãe sofre com a doença do 

filho. Assim, percebe-se pela sua fala que o grupo APD é espaço onde as mães compartilham 

suas experiências aconselhando umas às outras, situação que, segundo ela, lhe traz calma e 

paz, vejamos:  

 

Uma troca de informação, uma paz. Que às vezes no dia você comenta: ai 

meu filho hoje tá rebelde, não tá querendo isso, não tá querendo aquilo. Aí uma mãe 

dá conselho: calma porque isso é assim, espera mais um tempo. Quando começar os 

18 anos, que começar a namorar, vai ter mais paciência, vai ter mais regra, vai ser 

mais regrado, os hormônios tão aflorados. Então a gente acalma com o grupo. 

(Sara). 

 

 Ainda, Sara relata como a escuta do psicólogo e ex-presidente da APD, Marcos 

Vieira-Silva, contribuiu para que hoje ela pudesse fazer o mesmo, destacando ao ouvir uma 

mãe em desespero que: do mesmo jeito que me ouviram, eu ouvi ela e lembrei logo do 

Marquinhos. Ela evidencia, no momento da entrevista, o quanto foi bom relembrar tudo isso: 

 

Nossa, que quando começou eu tava desesperada! Até que eu achei a 

Associação, achei o Marquinhos, graças a Deus! Porque quando eu peço ele ajuda, 

falo ‘‘ai socorro’’, tudo que eu precisei aqui ele me ajudou muito. E ele também 

como psicólogo, às vezes só no conversar com a pessoa, a pessoa tá te ajudando. Ele 

me ajudou muito em muitas conversas que eu tive com ele! Tudo que eu ouvi dos 

outros me ajudou muito a entender o que eu ia passar com ele, que não era um bicho 

de 7 cabeças. Foi muito bom relembrar isso! E hoje eu sei ajudar as pessoas e 

entender o que é o diabetes. Igual já teve mãe aqui que trouxe o filho de 9 anos que 
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tinha descoberto há pouco menos de 1 mês, tava todo mundo desesperado, aí a gente 

conversou. Do mesmo jeito que me ouviram, eu ouvi ela e lembrei logo do 

Marquinhos. Lembrei do Marquinhos falando isso, isso e isso... que é pra gente ter 

calma, que tudo ia passar, por conta da filha dele que descobriu e era novinha. Ele 

me ensinou muita coisa, então de vez em quando eu lembro dele. Com a minha 

experiência hoje eu ajudo outras pessoas.  

 

 Marcelo, pai de Jéssica, que possui um canal do YouTube, relatou a importância dos 

grupos do Facebook na vida da filha, principalmente quando ela passou por um momento de 

“baixo astral” e ao ouvir uma outra menina falando da insulina como sendo uma amiga e 

não como uma vilã, Jéssica mudou o conceito e o jeito de lidar com a doença, vejamos: 

 

Eu lembro que teve uma situação que ela tava pra baixo, tinha uns 9, 10 anos, 

por aí, tava sofrendo bastante, teve uma crise lá de baixo astral e aí a gente passa 

num desses grupos e tinha o depoimento de uma menina. ...E esse grupo, nesse dia, 

a menina falou da insulina como uma amiga, e não como uma vilã. Então eu vi que 

uma pessoa de fora dando o testemunho dela foi muito bom, ela imediatamente já 

mudou o conceito dela. .... rapidamente ela saiu daquele baixo astral que ela tava e 

já retomou o interesse dela em tomar insulina e em controlar. (Marcelo). 

 

Temos ainda o grupo como lugar de encontro de pessoas com problemas 

semelhantes, como afirma Júlia:  

 

Acho muito importante porque através desses grupos podemos nos relacionar 

com outras pessoas que vivem as mesmas situações e podemos nos ajudar. 
  

As relações que os entrevistados estabelecem uns com os outros por meio dos grupos 

contribuem para o enfrentamento, força e acolhida de que tanto necessitam e é por isso que 

os grupos, por eles formados, podem ser caracterizados como unidade, de acordo com a 

perspectiva de Lane (1984). Roberto expõe que: não só o grupo da APD, mas a unidade de 

quem tem diabetes nesses grupos é maravilhosa.  

De acordo com Lane (1984) os grupos podem ser assim caracterizados tendo em vista 

a superação da individualidade dos sujeitos e a conscientização das condições históricas 

comuns aos membros do grupo, que os leva a um processo de identificação e de atividades 

conjuntas. 

Foi possível perceber, também, através dos grupos, que os sujeitos diabéticos 

constroem formas diferentes e/ou novas de lidar com a questão saúde/doença. Não se trata 

apenas de estratégias individuais, como também coletivas, vez que muitas informações são 

obtidas por meio dos grupos e trabalhadas por eles. Tal percepção é possível embasando-se 
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na teoria do Esquema Conceitual, Referencial e Operativo grupal (ECRO) de Pichon-Rivière 

(1998). O autor entende grupo como um sistema interacional que é estruturado a partir da 

necessidade, objetivo e tarefa, e que faz do grupo uma unidade operacional.  

  

5.2 – Falhas no programa de atenção à saúde   

 

Ao contarem sobre a vivência com a diabetes, os entrevistados relataram diversas 

dificuldades, que vão desde a fase do descobrimento/diagnóstico da doença até a aquisição 

de medicamentos e insumos para tratamento, que aliás, encontram até hoje. Essas 

dificuldades estão relacionadas ao serviço de saúde, mais precisamente a falta de preparo, 

senão de capacitação dos profissionais no atendimento e intervenção para com a pessoa 

acometida da doença.  

A partir das falas dos entrevistados, conjuntamente com as observações participantes, 

foi possível refletir sobre as principais falhas no programa de atenção à saúde, ou em última 

análise, ineficiência da estrutura do SUS. Situação essa que leva a busca pelo judiciário e a 

consequente judicialização da saúde.  

O momento do diagnóstico da doença gera inúmeras incertezas e medos às pessoas 

acometidas e à família da pessoa diagnosticada e eles ainda têm que lidar com as dificuldades 

apresentadas no acesso e utilização dos serviços de saúde. Como destaca Rezende (2017): 

 

Cada pessoa carrega em si muito daquilo que perpassou sua história, 

das significações acerca da realidade e do imaginário social que 

envolve determinadas situações. O diagnóstico de uma doença 

crônica, como o diabetes, traz à tona, neste sentido, o significado 

atribuído à doença, a necessidade de novos hábitos, a insegurança 

quanto às complicações e o entendimento do que é saúde (p. 62). 

  

5.2.1 – Defasagens do SUS e despreparo dos profissionais do serviço  

 

 Segundo Alfradique (2009) a diabetes é um problema de saúde considerado condição 

sensível à atenção primária, ou seja, evidências demonstram que o bom manejo deste 

problema ainda na atenção básica evita hospitalizações e mortes por complicações. Ademais, 

a diabetes está entre os responsáveis pela primeira causa de mortalidade e de hospitalizações 

no SUS (Rosa, 2008). 
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A pessoa acometida da DM1, apesar de geralmente ser acompanhada pela atenção 

especializada, também deve ter seu cuidado garantido na atenção básica, consoante disposto 

na Portaria conjunta n° 17 de 12 de novembro de 2019, expedida pelo Ministério da Saúde. 

A atenção especializada é aquela restrita à população que necessita de cuidados 

diferenciados ou, ainda, mais intensivos que no nível primário. Segundo Quintela (2018), 

“ela compreende um conjunto de ações e serviços de saúde realizados em ambiente 

ambulatorial, que incorporam a utilização de equipamentos médico-hospitalares e 

profissionais especializados para a produção do cuidado em média e alta complexidade”. 

 De acordo com a SBD (2017) a maioria dos casos de DM1 se inicia com 

hiperglicemia significativa e necessidade de insulinoterapia imediata. Quando não tratada, 

evolui rapidamente para Cetoacidose Diabética (CAD), especialmente na presença de 

infecções ou de outra forma de estresse. O tratamento com insulina deve ser iniciado 

imediatamente para prevenir a descompensação metabólica e a CAD. A maioria dos casos 

de DM1 na infância são diagnosticados na vigência da cetoacidose. “Clinicamente o paciente 

pode apresentar desidratação, vômitos, dor abdominal, hálito cetônico (com aroma de 

frutas), respiração de Kussmaul e diminuição do nível de consciência”. (SBD, 2017, p. 144).  

 Os pais das crianças diabéticas, relataram a ocorrência de quadro clínico avançado 

nos filhos na fase de descobrimento da doença, bem como a demora dos profissionais não 

apenas em diagnosticá-los como de iniciar uma intervenção. Situação esta que causou muito 

transtorno e inquietude aos pais. A demora no tratamento causa diversas complicações 

podendo levar a pessoa a óbito.  

Eduardo, pai da Júlia de 9 anos, diagnosticada aos 2 anos de idade, conta que a filha 

já estava em um estado avançado e os profissionais não conseguiam identificar o problema 

de imediato, tendo que interná-la na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), uma vez que, 

segundo ele: ela já tava prostrada, não tava andando (...) ela tava em um quadro muito 

elevado.   

 

A minha filha foi diabética desde novinha, com 2 anos de idade. Nós 

descobrimos a diabetes dela no dia 31/08/2012. Foi um desespero muito grande 

porque até então ela já tava com sintomas, já tava prostrada, não tava andando e o 

Dr. X pegou todo mundo de surpresa, ele pediu até mesmo uma ultrassonografia do 

intestino porque ela já nem fazia cocô mais, ela não tinha força pra fazer cocô. Ele 

custou a pedir o exame de sangue. Quando ele pediu o exame de sangue constatou 

que a glicose dela tava muito elevada. Era uma sexta-feira à noite, aí ele tentou 

entrar em contato com algumas médicas, já era 18 horas o retorno que ele marcou 

conosco e depois ele só falou: não dá nada de açúcar pra ela e procura esses médicos 

aqui. Então eu achei um descaso muito grande, eu mostrei uma certa insatisfação 
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com ele, ele ficou muito sem graça conosco. Aí falaram pra gente levar na Santa 

Casa aqui e foi aí que começaram os procedimentos porque foi uma situação que 

demorou muito, a gente achou que já era uma constipação. Ele pediu até mesmo um 

exame do intestino dela porque ela não tava andando, ela tava em um quadro muito 

elevado. Depois ela foi pra UTI e a gente viu também um despreparo muito grande 

da Santa Casa também. Porque hoje em dia é uma coisa muito simples, se a criança 

chega com esses sintomas, o que que custa fazer uma aferição glicêmica? Já começa 

a ver que tem uma glicose elevada. (Eduardo). 

 

 Nesse mesmo sentido, relatou Roberto sobre Cecília, 12 anos de idade, diagnosticada 

aos 6, quando ele procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para as crises que ela 

apresentava: 

 

Eu passei com ela uma semana de UPA à Pronto Atendimento e ninguém 

sabia o que ela tinha. Os médicos pediram um hemograma dela e falou que o 

hemograma tava completo e então eles julgavam que ela tava com virose. Depois 

veio o outro e falou que ela tava desnutrita.  

 

 O procedimento adotado na UPA, segundo Roberto, foi aplicação de soro na veia de 

Cecília para reanimá-la e depois lhe dar alta, vejamos:  

 

Aí você vê se não é um descaso. Primeiro, pro profissional tá no cargo dele, 

ele tem que entender. .... pra isso existe os exames, eu não posso simplesmente 

chegar, te dar um soro na veia e te mandar embora. Foi o que fizeram, deram um 

soro na veia dela, ela reanimou porque ela tava meio que desfalecida e falou que a 

gente podia ir embora. E esse foi nosso trajeto durante uma semana: soro na veia e 

vai embora. E quando pediram o exame de hemograma completo disseram que não 

acharam nada. Como que a pessoa olha pra glicemia no exame e não percebe que 

essa glicemia foi alterada? Aí depois eles falaram que não pediram essa da glicemia 

não. Mas me explica se é possível fazer um hemograma e não olhar os níveis de 

açúcar no sangue? Eu não sei. Mas eu acho que um hemograma completo é pra 

olhar os níveis gerais. (Roberto). 

 

Podemos inferir através das falas que a estrutura do SUS é falha ao receber um 

paciente com diabetes, uma vez que não são utilizados procedimentos básicos, como por 

exemplo, aferição de glicose para identificação de glicemia elevada ou baixa. Nas palavras 

de Eduardo, são procedimentos simples que poderiam ter evitado tanto sofrimento que 

minha filha passou. 

Roberto, durante a situação que passou com Cecília na UPA, relata que se não fosse 

um enfermeiro que aferiu a glicose da menina, ele e sua esposa poderiam tê-la perdido 

naquela ocasião. Isso porque, nas palavras dele, no momento que ele descobriu o que ela 



 
 

76 
 

tinha, ela entrou em coma e ficou cega. Nesse período de pico alto da glicemia a 720 ela 

entrou em coma, foi entubada. Vide seu relato: 

 

Então eu fiquei feliz porque naquele dia Deus usou um enfermeiro pra 

mostrar pra gente o que ela tinha porque se não talvez a gente tinha perdido ela 

naquela madrugada. .... foi preciso um enfermeiro chegar aqui e perguntar se eu 

tinha feito um exame de glicemia nela porque até então eu nem sabia do que se 

tratava. Ele ainda me perguntou usando o termo que eles usam: você glicou o dedo 

da sua filha? Eu falei com ele: me explica primeiro o que que é glicar que eu não sei 

o que é isso. Ele falou: você fez um teste de glicemia, olhou o sangue e os níveis de 

açúcar dela? Eu falei: não, saí daqui com um hemograma completo, o médico falou 

pra mim que ela tava desnutrida e que não tinha dado nada no exame dela. Então é 

o profissional e não eu, os profissionais aqui são vocês e não eu, eu não tenho que 

saber o que é isso. Aí foi onde o enfermeiro glicou o dedo dela e tava 720 a glicemia, 

então o sangue dela era praticamente açúcar puro. 

 

Ao ser questionado quanto a situação vivenciada, Roberto afirmou crer que o que 

levou a tudo isso foi a falta de informação e falta de assistência. Porque como que você fica 

com uma criança de 5 anos num Pronto Atendimento durante uma semana e ninguém 

descobre que essa criança tá com diabetes? É ou não é um descaso? 

 Joana conta a situação vivenciada pelo seu amigo, no sentido de que ele passou mal 

e quando foi para o pronto socorro ao invés de fazerem a aferição glicêmica, simplesmente 

deram glicose para ele, o que o levou a ser internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), 

vejamos: 

 

Foi no pronto socorro e deram glicose pra ele. E ele tava com a taxa 

glicêmica lá nas alturas. Não fizeram uma glicemia capilar nele na hora, acharam 

que ele tava de ressaca. Porque chega no pronto socorro passando mal você tá de 

ressaca ou então de virose. Aí deram glicose pra ele, aí no meio do caminho ele 

passou mais mal e foi pro CTI. Aí lá resolveram fazer um exame e viram que ele tava 

com glicemia alta. Se não ele ia morrer. 

 

 Nesse sentido, merece destacar também, as falas anotadas no diário de campo quando 

da realização da observação participante em 19 de novembro de 2018, em reunião realizada 

na sede da APD. Era semana da conscientização do movimento azul, em comemoração ao 

dia mundial da diabetes. Compareceram diversos membros associados e profissionais. O 

assunto comentado por todos diabéticos presentes foi quanto ao atendimento da UPA e do 

hospital ser, em suas palavras, precários; que liberam rápido sem maior cuidado e atenção; 

fazem internação simples do paciente por hiperglicemia sem qualquer instrução; fazem a 
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correção errada da glicemia ou é pouca ou alta dosagem. Naquela ocasião, levantaram 

também a questão de que quando do diagnóstico da doença eles não sabem sequer aonde ir, 

em termos de serviço público, para tratar a doença, pois não existe nenhum tipo de 

informação nesse sentido. 

Ainda, temos o relato de Fernanda onde pontua que quando foi suspensa a 

dispensação gratuita da insulina que faz uso, não recebeu qualquer orientação da farmácia 

básica. Ela pontuou que não sabia o que fazer para reverter a situação e voltar a ganhar o 

medicamento. Em suas palavras, eu acho que falta também por parte do funcionário público 

ter um treinamento, eu não sei o que seria, mas que desse orientação pra gente pra que a 

gente não ficasse perdido e tivesse que obrigatoriamente comprar o medicamento pra 

também não ter problema com a saúde. Segue seu relato:  

 

A gente também não tem um apoio também pra saber como que eu ia ta 

fazendo e recorrendo. Porque se eu fosse chegar lá na farmácia de novo e fosse 

barrada de novo? Qual outro meio que eu deveria fazer então? Não me explicaram, 

nem pra falar assim: então você espera um tempinho e faz o exame de novo, procura 

seu médico. Não tive orientação nenhuma, simplesmente falou que o exame não era 

aceito e que não ia ter como eles mandarem a insulina mais.  

Não teve uma orientação do que poderia fazer pra tá ganhando novamente. Porque 

é muito simples você falar com a pessoa que não pode. Mas porquê? Na época eu 

tava mais adoentada e não fui eu que fui buscar, então nem tive como debater com 

a moça. E também não debateria porque não cabia ali no momento, ela tava ali no 

serviço dela. Mas eu acho que falta também por parte do funcionário porque você 

chega ali pra ganhar o seu medicamento e você chega e é barrado e falam que você 

não vai buscar porque o seu exame deu alterado. Mas não fala pra você que depois 

que você normalizar seu exame você pode ir lá e fazer tal procedimento, não tem 

orientação. Porque o que que eles pensam? Eles tão lidando com quem ali? 

Independente do grau de instrução da pessoa. Eu acho que tem que ter uma 

orientação: olha, você não vai receber seu exame, mas você pode ir atrás do seu 

médio ou a gente aconselha você a repetir o exame, fazer em outro laboratório. 

Então eu acho que falta também por parte do funcionário público ter um 

treinamento, eu não sei o que seria, mas que desse orientação pra gente pra que a 

gente não ficasse perdido e tivesse que obrigatoriamente comprar o medicamento 

pra também não ter problema com a saúde. Porque a partir do momento que você 

não ganha, se você não tiver condições de comprar, como você vai fazer? Você vai 

começar a passar mal? Vai ter mais alterações ainda da glicose? Porque a 

consequência é essa. Porque vai pensar: não vai dar, mas eu não tenho como 

comprar, eu não vou tomar. E aí? 

 

Percebe-se através das falas dos entrevistados e dos relatos informais anotados no 

diário de campo, uma falha na estrutura do próprio sistema de saúde, que vai desde a atenção 

primária até a terciária. Isso porque ou o sujeito piora seu estado pela falha na intervenção 
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realizada, ficando seu estado de saúde completamente comprometido, ou a pessoa já chega 

apresentando as complicações da doença e o procedimento adotado é 

insatisfatório/deficiente. Em ambas as situações se percebe que o serviço prestado não é 

suficiente para identificar a doença, sendo este um dos pontos fundamentais para um melhor 

cuidado da doença (diagnóstico preciso). Segundo a SBD (2017) “a hiperglicemia pode estar 

presente em até 38% dos pacientes hospitalizados. Ela decorre de três condições: diagnóstico 

prévio conhecido de diabetes mellitus, diagnóstico prévio desconhecido de diabetes mellitus 

ou hiperglicemia do estresse” (p. 353).  

Segundo Vinicor (1998) são quatro os pontos fundamentais para um melhor cuidado 

da diabetes: a) prevenção primária; b) rastreamento e diagnóstico precoce (prevenção 

secundária), c) garantia de acesso e utilização do serviço de saúde e d) qualidade no cuidado 

prestado.  

A falta de tratamento adequado e imediato compromete o quadro clínico do diabético, 

pois ao invés de reduzir o agravamento da patologia, prevenindo a descompensação 

metabólica e possível CAD, contribui para a manutenção dos agravos. Daí afirmar que não 

basta a garantia de acesso e utilização do serviço de saúde seja através dos hospitais e/ou 

unidades de pronto atendimento, visto ser necessária a qualidade no cuidado prestado 

somado a uma boa orientação à pessoa acometida e aos seus familiares.  

 Além das dificuldades encontradas quanto aos serviços públicos de saúde, os 

entrevistados foram unânimes em relatar a defasagem dos medicamentos, equipamentos e 

insumos distribuídos pelo SUS para tratamento da doença. Eduardo informou que para 

acompanhar os picos de glicose da filha, quando do descobrimento da doença, furava os 

dedos da filha com agulha de seringa, sendo este o procedimento adotado na Santa Casa de 

Misericórdia, até ele achar as canetinhas ou lancentadores. Segundo ele, esse equipamento 

trouxe um alívio pra ela porque ela passou de uma coisa de muita dor pra uma coisa quase 

imperceptível. Motivo este que levou Eduardo a procurar o chefe do setor de enfermagem 

da Santa Casa afim de, em suas palavras, mostrar como era a caneta e o procedimento 

porque eles nunca tinham visto uma caneta de injetar insulina. 

 Além da falta de equipamento mais adequado, ou melhor, mais tecnológico, Eduardo 

também conta que foi improvisada uma sala de UTI teen, pois não tinha essa unidade 

específica para atendimento, afirma: 

 

Então a gente vê que realmente não tem recurso. Embora ela foi muito bem 

recebida na Santa Casa, não tinha UTI Teen lá, eles improvisaram uma UTI Teen, 
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colocaram todos os equipamentos e trouxe um conforto muito grande pra gente num 

momento de desespero. Porque como a gente não conhecia, a gente falou: o nosso 

mundo acabou! 

 

 Dessa forma, nota-se diversas falhas no programa de atenção à saúde, ou melhor uma 

grande ineficiência da estrutura do SUS, seja pela falta de preparo/capacitação de quem 

trabalha com atenção à saúde, pela defasagem de leitos específicos para atendimento de 

crianças diabéticas, pela ausência de equipamentos para o melhor cuidado com a doença e 

pela falha na assistência farmacêutica, sem dizer os medicamentos ultrapassados/ineficazes 

constantes na listagem do SUS. 

 Em se tratamento de remédios embora a portaria n° 2.583 de 10 de outubro 2007 

defina o elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS para tratamento da 

diabetes, na prática as insulinas distribuídas, quais sejam insulina humana NPH e insulina 

humana regular encontram-se ultrapassadas, tendo em vista os tratamentos médicos 

recomendados.    

 Dentre os entrevistados, aproximadamente 69% da amostra fazem uso da insulina 

humalog (lispro) ou novo rapid (aspart), insulinas de ação rápida e da insulina lantus 

(glargina), de ação prolongada. Ou seja, a maioria faz uso de insulinas mais modernas, 

chamadas de análogas, que são produzidas a partir da insulina humana e modificadas de 

modo a terem ação mais curta ou ação mais prolongada (SBD, 2015). 

O uso de insulina é imprescindível para o tratamento da DM1, devendo ser iniciado 

o mais rápido possível após o diagnóstico. A SBD (2017) dispõe em suas diretrizes que 

quando a insulina não está disponível, a expectativa de vida diminui consideravelmente, 

principalmente quando se trata de criança com DM1. Ainda, ela expõe que o estudo 

desenvolvido pelo Diabetes Control and Complications Trial (Teste de controle de 

complicações da diabetes):  

 

demonstrou que o tratamento intensivo do DM1, com três ou mais 

doses diárias de insulina (de diferentes tipos de ação) ou com sistema 

de infusão continua de insulina (SICI; bomba de insulina), é eficaz 

na redução das complicações crônicas advindas do mau controle. 

 

No que tange às insulinas, Fabiana conta que quando dá crises e vai para o hospital 

ela tem que levar a insulina, pois no hospital não tem essas insulinas análogas, vejamos: 

 



 
 

80 
 

Eu tenho plano, aí quando eu passo mal eu vou pro hospital. Quando eu passo 

mal de outras coisas, que eu tenho problema do rim por exemplo. Lá não tem uma 

insulina humalog, eu tenho que levar.  
  

 Eduardo, por sua vez, expõe: hoje em dia você não tem a farmácia popular pra te 

atender com esses insumos. A humalog não dá porque não tá no programa do governo.  

Nesse mesmo sentido, Michele também relata que sempre comprava as insulinas para 

a filha de 4 anos, pois na Secretaria de Saúde não tem insulinas para crianças. Conforme 

podemos ver em sua fala: 

 

Quando eu fui entrar aqui na Secretaria de Saúde eles me falaram que 

criança com menos de 4 ou 6 anos não recebia nada porque as insulinas não são 

recomendadas pra crianças e então eles não poderiam fornecer pra gente. Então 

sempre comprei tudo, nunca ganhei nada. 

 

 Marcelo conta que ao procurar a Secretaria de Saúde, mais precisamente a Regional 

de Saúde, lhe foi informado que nem adianta tentar que o Estado não tá dando mesmo e 

pronto. 

 Camila, por sua vez, evidencia que: 

 

O SUS fornece o pior tratamento possível. O tratamento básico, básico, 

básico, antigo, lá de 1990. Ele não acompanhou a evolução tecnológica ao longo do 

tempo. Hoje o SUS fornece NPH e regular, que são insulinas que eu nem cheguei a 

usar ficando diabética há 12 anos atrás. É o que ele fornece até hoje. ... se tá 

melhorando, se tá avançando o tratamento, não significa que aquilo é luxo, significa 

que as pessoas têm condição de viver com aquilo de forma melhor. 

 

Nota-se que o SUS ao oferecer apenas um tratamento defasado, deixado 

negligentemente de acompanhar as inovações tecnológicas, está indo totalmente de encontro 

ao disposto na norma imperativa do artigo 1°, §2° da Lei 11.347/2006, o qual estabelece que 

a lista de medicamentos e materiais disponíveis para Assistência Farmacêutica (AF) aos 

diabéticos deve ser revista e republicada anualmente, frisa-se, ou sempre que se fizer 

necessário, “para se adequar ao conhecimento científico atualizado e à disponibilidade de 

novos medicamentos, tecnologias e produtos no mercado” (Brasil, 2006). Na prática, infere-

se, que tal dispositivo não está sendo efetivado, colocando “em xeque” o direito à 

integralidade da assistência ao diabético. 

Vale mencionar ainda, a seguinte situação apresentada por Carla, enfermeira e 

cuidadora de seu pai diabético. Ela expõe que pela sua experiência em trabalhar em postos 
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de saúde existe um “comodismo muito grande” por parte da equipe de saúde quanto à 

elaboração de palestras mais dinâmicas que chamem mais atenção do diabético, pois 

segundo ela, as abordagens adotadas não são suficientes e capazes de promover maior 

adesão. Vide seu relato:  

 

O negócio é que eu já trabalhei em postos de saúde e dependendo do 

enfermeiro que esteja lá, ele tem resistência. Não é resistência, vou mudar o termo, 

eu acho que é comodismo. Eu acho que muitos são funcionários públicos, nada 

contra porque eu também sou, mas meio que acomodou. É muito mais cômodo eu vir 

aqui, fazer uma palestrinha, entregar um panfleto, aquelas coisas sem graça, do que 

eu ir lá e preparar uma palestra com coisa que chama a atenção, chamar o povo. 

Fazer uma coisa mais dinâmica eu acho que é muito mais trabalhoso. Como eu to 

cansada, eu to aqui mesmo, é mais fácil eu fazer um curativo do que ir lá prevenir, 

entendeu? Eu acho que existe um comodismo sim, infelizmente. Porque lá no meu 

bairro mesmo tem palestra pra diabético e hipertenso, eu não sei como é a adesão. 

No dia que eu fui com meu pai, não voltamos.  

 

Pelo exposto, podemos inferir que a defasagem do SUS está atrelada não só às 

questões levantadas acima, como também ao quadro de funcionários/profissionais 

indispensáveis para o cuidado com a doença. Roberto relatou que quando foi procurar a 

UBS, que é a porta de entrada do SUS, não havia endocrinologista, nem nutricionista para 

acompanhar sua filha, tendo sido feito todo o tratamento inicial com clínico geral e depois 

pediatra. Em seus dizeres o clínico geral sabe muita coisa, mas ao mesmo tempo não é 

especializado em nada. 

O tratamento do paciente diabético requer, mais que uma terapêutica simples, uma 

equipe completa para uma abordagem interdisciplinar das questões de saúde/doença, 

considerando a complexidade da doença crônica. Essa equipe deve ser composta por médico, 

nutricionista, endocrinologista, psicólogo, educador físico, farmacêutico, entre outros que se 

fizerem necessários. 

Nesse sentido, dispõe a SBD (2017): 

 

A terapêutica do DM1, historicamente, segue a tríade composta por 

insulina, alimentação e atividade física. Contudo, com os avanços 

tecnológicos e terapêuticos e os novos conhecimentos dos fatores 

psicológicos e sociais que envolvem o DM, poder-se-ia dizer que a 

tríade deveria mudar para insulina, monitorização e educação, 

incluindo-se nesta última a alimentação, a atividade física e a 

orientação para os pacientes e suas famílias (p. 143). 
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Segundo Maia e Araújo (2002), os resultados obtidos através do amparo de uma 

equipe multiprofissional às pessoas diabéticas possibilitam diversas mudanças positivas, 

como ampliação de conhecimentos sobre a doença, melhor controle, senão autocontrole, 

orientação nutricional, melhoria da aceitação da doença, redução de ansiedade e melhor 

qualidade de vida. 

Em relação aos serviços públicos, os governos e dirigentes discutem a questão do 

abastecimento de medicamentos e as estratégias de financiamento, tanto é que muito se fala 

em subfinanciamento do SUS, mas pouco se reconhece que os medicamentos e insumos são 

apenas instrumentos da prestação de um serviço. O mais importante, podemos dizer, é a 

estruturação e organização do serviço, vez que é este que de fato confere a universalidade 

de acesso, a integralidade de assistência, equidade e preservação da autonomia do sujeito. 

 

São graves as consequências da falta de compromisso do Estado 

brasileiro e dos sucessivos governos para com a saúde da população, 

principalmente a pobre. Elas se dão em diversos âmbitos, como no 

custo saúde, na acumulação de problemas de saúde bastante 

diferentes em suas complexidades no mesmo lugar (o hospital), na 

distância entre serviços de saúde e população, na incapacidade de 

detecção rápida das doenças, no aumento da gravidade do problema 

pela demora no atendimento, na precariedade do atendimento e no 

ato de responsabilizar a população por suas enfermidades. A 

consequência maior é a resistência e a lentidão em consolidar 

definitivamente o SUS. (Góis, 2008, p. 108). 

 

5.2.2 – Falta de tiras para monitoramento da doença: como você mantém uma qualidade 

de vida sem medir a glicemia? 

 

 É unânime o relato dos entrevistados quanto a falta das tiras reagentes de medida de 

glicemia capilar nas UBS, vejamos:  

 

Na farmácia municipal não tem fitas de glicemia, faltavam as seringas, 

faltava tudo. Num dia não tinha uma coisa, no outro dia não tinha outra. (Carla). 

  

 ... já não tinha mais essas tiras na farmácia, como não tem até hoje. (Eduardo). 

 

A fitinha eu não to ganhando porque não tá tendo. Então não é só eu, todo 

mundo. (Fernanda). 

 

Antes a gente ganhava, a última vez que eu ganhei acho que foi em setembro 

de 2018. (Joana). 
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As fitinhas eu to comprando através do grupo do whatsapp que eu te falei. 

Porque tem uns dois anos aí que ta muito irregular, então a gente tem mesmo que se 

virar (Marcelo). 

 

O Estado não tá dando fita, a fita também você tá comprando. (Maria). 

 

O pessoal tá passando mais aperto é com fita mesmo ... (Sônia). 
 

Esse insumo é substancial para o monitoramento da doença, sendo sua dispensação 

obrigatória pela rede do SUS em atenção ao disposto na Lei Federal 11.347/2006 e na 

portaria n° 2.583/2007. Ocorre que, na prática, ele está em falta.  

No que tange a AF ao diabético vejamos seu histórico de criação. Como política 

pública, a AF teve início em 1971 com a instituição da central de medicamentos e tinha como 

missão o fornecimento gratuito de medicamentos à população sem condições econômicas 

para adquiri-los. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 a qual estabeleceu a 

saúde como direito social, a central de medicamentos foi desativada, o que ocorreu, frisa-se, 

tão somente em 1997, quando suas atribuições foram transferidas para o Ministério da Saúde.  

 Assim, em 30 de outubro de 1998, através da Portaria GM/MS n° 3.916, o Ministério 

da Saúde elaborou a Política Nacional de Medicamentos (PNM) em consonância com a Lei 

8.080/1990 que dispõe em seu artigo 6° ser da competência do SUS a formulação de política 

nacional de insumos para a saúde, e atribui ao sistema a função de executar ações de 

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (art. 6°, alínea “d”) (Brasil, 2002).  

Em 2004, foi criada a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), pelo 

Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução n° 338. De forma a orientar o 

financiamento e o gerenciamento das atividades, a AF foi dividida em três componentes: 

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, Medicamentos Estratégicos e Medicamentos 

Excepcionais/Alto Custo (componente especializado da AF). A AF voltada para o diabético 

faz parte do primeiro componente, através de um programa específico voltado ao diabético 

(Brasil, 2006). 

 A SBD (2017) ao dispor sobre o tratamento da DM1, em suas diretrizes, ressalta a 

importância da dispensação gratuita das tiras reagentes pelo poder público, indicando, 

inclusive, o número mínimo indispensável para que haja um monitoramento intensivo e, por 

conseguinte, um tratamento eficiente da doença, vejamos: 

 

É necessário realizar pelo menos cinco testes de verificação da 

glicemia capilar ao dia. De fato, para que os pacientes realizem essas 

mensurações, é imprescindível que o insumo seja distribuído a eles 
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gratuitamente pelo poder público. A Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD) preconiza que o poder público forneça pelo menos 

100, mas preferencialmente 150, tiras reagentes por mês a todo 

paciente com DM1 para que se possa realmente implementar o 

tratamento (p. 150). 

  

Nas palavras de Eduardo, como você mantém uma qualidade de vida sem medir a 

glicemia? .... Então o descaso é muito grande. Percebe-se que Eduardo se remete ao controle 

da glicemia como sendo crucial para a filha ter qualidade de vida. Sem o monitoramento 

contínuo da glicose, o controle da doença fica comprometido, vez que é através dele que é 

possível a intervenção medicamentosa necessária. Ademais, “o controle da glicemia reduz 

de forma significativa as complicações do diabetes mellitus” (SBD, 2017). 

Nesse sentido, consoante disposto nas diretrizes terapêuticas do DM1 (Brasil, 

CONITEC, 2019):  

Melhor controle metabólico e menor número de hipoglicemias em 

pacientes com DM1 estão associados com a realização de maior 

número de testes e ajuste adequado da terapêutica conforme seus 

resultados. Esta é uma medida que deve ser buscada durante todo o 

acompanhamento do paciente (p. 41). 

 

A partir das falas dos entrevistados, foi possível inferir que não só a falta de 

tiras/fitinhas reagente para medir glicose, como a defasagem do SUS no geral e a falta de 

capacitação dos profissionais do serviço, vão totalmente de encontro às políticas públicas 

criadas pelo Estado, já que estas devem garantir a efetivação dos direitos sociais. Sendo 

assim, não restou alternativa para os mesmos senão recorrer à justiça, e, por conseguinte, 

contribuir com o fenômeno da judicialização da saúde.  

Assim, os dados produzidos por meio das entrevistas deram origem às demais 

categorias de análise, as quais estão destacadas em negrito e discutidas abaixo. A partir das 

falas dos entrevistados, foi possível refletir sobre os significados do acesso à justiça como 

exercício do direito de cidadania; das negativas de acesso e da necessidade de tratamento 

mais eficaz; e, as implicações dos ganhos e perdas judiciais nas identidades dos diabéticos. 

Promoveu-se um debate acerca da judicialização como instrumento promotor de inclusão 

psicossocial do diabético.  

 

5.3 – Processos de judicialização 

 

5.3.1 – Exercício da cidadania: lutar pela saúde é lutar pela Democracia 
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“Não hei de pedir pedindo, senão protestando e argumentando, porque 

essa é a arma daqueles que não pedem favor, mas Justiça”.  

(Eduardo Couture) 

 

 Os entrevistados afirmaram que a aquisição de medicamentos e insumos para 

tratamento da diabetes de forma gratuita é direito deles assegurado pela Constituição Federal 

e que a dispensação é obrigatória por parte do poder público. Logo, tal situação demonstra 

conhecimento legal por parte dos mesmos, tanto é que informaram que na falta das insulinas 

e fitas para medir glicose se valeram dos processos judiciais e/ou administrativos. 

Vale destacar a principal diferença entre processo administrativo e judicial. O 

primeiro diz respeito a uma relação jurídica bilateral, sujeito e administração pública. O 

sujeito provoca a administração pública a fim de ter seu pleito atendido. São, em regra, mais 

simples que os procedimentos judiciais. Já o processo judicial é triangular, no qual uma 

parte, o sujeito, que está em conflito com outra parte, a administração pública, busca a 

intervenção de um terceiro, o Estado-Juiz, para resolver um conflito.  

 Quanto ao processo judicial as pessoas geralmente procuram advogado (a) particular, 

defensores públicos, ou ainda, o Ministério Público, para buscar informações e, 

consequentemente ajuizar a respectiva ação. Enquanto que, nos procedimentos 

administrativos os próprios sujeitos que montam e dão entrada. Dos entrevistados mais de 

50% procurou a defensoria pública para ajuizar ação e 21% procurou advogado (a) 

particular, cujos pedidos foram específicos para bomba de insulina. Os demais se valeram 

apenas do procedimento administrativo. 

 Quando o sujeito faz requerimento perante à Administração Pública e esta 

indefere/nega seu pedido, o sujeito acaba se valendo da ação judicial o que contribui 

consideravelmente com o fenômeno da judicialização, pois não há outro caminho para 

reivindicar senão através do poder judiciário. Vejamos as falas de Carla e Sara, 

respectivamente: 

 

Porque na farmácia municipal não tem fitas de glicemia, faltavam as 

seringas, faltava tudo. Num dia não tinha uma coisa, no outro dia não tinha outra. 

Aí foi quando eu fui atrás do processo, é um direito. 

 

As insulinas hoje são de ação judicial e as fitas também. Houve um tempo 

que parou, a Prefeitura não tava repassando, nas farmácias não tinha e eu tive que 

recorrer à justiça pra poder ter. 
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Dalila ao relatar sua experiência com a negativa da Secretaria de Saúde em liberar a 

insulina lantus expôs: quando me é negado é muito frustrante, eu tenho direito a isso, é pra 

minha saúde. .... eu gostaria de ganhar porque eu tenho direito a ganhar. Nesse mesmo 

sentido, Maria: eu acho que a gente tem direitos.  

Dos entrevistados 90% entrou com processo judicial e/ou administrativo para 

aquisição de medicamentos e/ou insumos. Vide:  

 

Eu tenho um requerimento. Porque no momento a insulina que eu uso a 

Secretaria de Saúde não me fornece, a de ação prolongada. A de ação rápida pode 

ser que eu ganhe, então eu entrei com um processo sim, essa semana inclusive, pra 

ver se eu consigo essa insulina. (Dalila). 

 

... o governo dá a glargina, mas dá mediante um processo. Você tem que 

montar um processo e ir na Regional. (Eduardo). 

 

Glargina e aspart eu tive que entrar com processo na Secretaria de Saúde 

pra ganhar as duas. ... uma médica preencheu os papéis e eu levei os papeis na 

Secretaria de Saúde municipal. (Joana). 

 

Foi processo administrativo. A lantus foi um processo, não foi judicial, mas 

demorou. (Marilda). 

 

Aí a gente entrou junto à Regional pra ganhar a lantus (Roberto) 

 

Paula e Marcelo, representando 10% da amostra, não propuseram efetivamente uma 

ação judicial, embora tenham dado início. Eles informaram que começaram a “mexer com 

os papeis”, contudo por conta da burocracia desistiram. Enquanto Marcelo recorrer-se-ia à 

Justiça, Paula à Secretaria Regional de Saúde. Vide relato de Marcelo: eu precisei comprar 

outro aparelho [para aferir glicose] porque o meu danificou e eu dei início a um processo 

de judicialização, mas eu não consegui concluir.  

Paula, por sua vez, informou: 

 

Na verdade, eu não cheguei a concluir o meu processo. Eu tentei só uma vez 

e foi nessa época, então eu ainda não tinha muita informação. O que me pediram foi 

que eu fizesse um exame de 3 em 3 meses, assim que eu tivesse com o resultado dos 

3 exames, ou seja, 9 meses depois, era pra eu levar uma série de papéis que a Dr. 

Andrea preencheu, juntamente com o resultado, e levasse lá na farmácia regional, 

no centro.    

  

 Vejamos que a situação de recorrer ao judiciário e/ou à via administrativa por parte 

dos entrevistados é uma forma de reivindicação ao direito à saúde, mais precisamente à AF. 
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Essa reivindicação é o exercício concreto da plena cidadania, momento em que o sujeito se 

torna ou reforça seu papel de protagonista na vida em sociedade, ou ainda, seu papel de ator 

social e político. Poder-se-ia dizer que é o sujeito se enxergando como um ser atuante na 

defesa do bem individual e coletivo, reconhecendo que tem grande responsabilidade na vida 

em sociedade.  

 A Constituição Federal trata a cidadania como um dos fundamentos da República 

(art. 1 °, inciso II) sendo gratuitos os atos necessários ao seu exercício (art. 5°, inciso 

LXXVII). A Lei 9.265/1996 dispõe quais são esses atos e orienta sobre o que vem a ser a 

cidadania. Dentre estes atos ressalta-se “quaisquer requerimentos ou petições que visem as 

garantias individuais e a defesa do interesse público” (art. 1°, inciso V), em outras palavras, 

o sujeito exerce a cidadania, nesse contexto, no momento em que reivindica o acesso ao 

SUS. 

O conceito e entendimento de cidadania não é algo fechado, estático, pronto e 

acabado é um processo que se efetiva através do conhecimento e conquista dos direitos 

básicos (direitos civis, políticos e sociais – saúde), é aquilo que está em constante construção. 

É a consciência do sujeito quanto a seus direitos e deveres e a intenção em exercê-los. Ser 

cidadão, portanto, é ter consciência do que é ser sujeito de direitos. 

 Oliveira (2012) pontua que a partir do momento que o sujeito tenta superar a 

condição em que se encontra ou, se não superá-la, lutar para não retornar a ela, ou manter-

se nela, ele desenvolve a consciência crítica, pois ela faz com que ele compreenda ou busque 

compreender as razões de existência daquela situação e, consequentemente, luta contra ela.  

O instrumento de combate à situação vivenciada pelos entrevistados foi o exercício 

do direito de cidadania, efetivado através da ação judicial e/ou requerimento administrativo, 

os quais nada mais são que uma forma de provocar a atuação do Poder Público e do Poder 

Judiciário em prol da efetivação do direito à saúde. 

 A falta ou as deficiências dos serviços de saúde prestados pelo Estado ameaçam, sem 

dúvidas, o direito à vida, podendo em muitos casos causar lesão irreparável a esse direito. 

Fernanda aponta para possíveis consequências advindas da falta de acesso à insulina 

necessária para seu tratamento, vejamos:   

 

A partir do momento que você não ganha, se você não tiver condições de 

comprar, como você vai fazer? Você vai começar a passar mal? Vai ter mais 

alterações ainda da glicose? Porque a consequência é essa. ... Agora pensa: se essa 

lantus, no meu caso que toma a noite, em média dormindo 8 horas, é pra ela tá 
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fazendo efeito pra no outro dia eu não amanhecer com a glicose alta. Quanto que 

minha glicose não vai amanhecer sem esse medicamento? 

 

Roberto ao ser questionado quanto se valer do meio judicial ou administrativo para 

conseguir insulina para a filha, ressaltou que, em suas palavras, a medicação é necessária 

pra que ela viva. Ou seja, o acesso à saúde pelos diabéticos é muito mais que a simples AF, 

é senão o clamor pelo direito de manutenção da vida e da qualidade de vida.  

Representando, também, o exercício do direito de cidadania, mais precisamente na 

luta em prol da coletividade, Maria, advogada e diabética há 27 anos, relatou que quando 

morava na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, trabalhava com um deputado e nessa 

época elaboraram juntos dois Projetos de Lei (PL). O primeiro de n° 3.065/2015 que visa a 

obrigatoriedade dos serviços de hospedagem disponibilizarem alimentos de café da manhã 

adequados para o consumo do diabético e o segundo de n° 3.650/2016 que busca o direito 

do diabético portar alimentos e materiais necessários para o controle da diabetes em 

quaisquer estabelecimentos públicos ou privados. Vide relato de Maria: 

 

Quando a gente tava lá com o deputado, a gente até brigou um tanto e 

conseguimos fazer uma lei. Porque eu e meu colega lá, a gente que fazia lei, 

legislação, projeto. Então a gente brigou lá pra apresentar um e conseguiu, passou. 

Eu sei que é um projeto estadual de que o diabético tem direito... porque, por 

exemplo, você entrar em cinema carregando comida é proibido. Então pro diabético 

ter direito a carregar. Ou então pra não ter diferença de cobrança de diárias se você 

vai ter direito a um café da manhã com produtos de diabéticos ou não. ... a gente fez 

duas leis pro diabético.  
  

 Segundo Costa (2009) é a formação da consciência política dos sujeitos que faz com 

que eles participem e se engajem em ações coletivas. “A participação política desencadeia 

um processo de identidade cidadã que faz com que os sujeitos participem e vivenciem o 

discurso da cidadania” (Oliveira, 2012).  

  

5.3.2 – Burocratização e demora excessiva na tramitação dos processos  

 

O que me incomoda é isso: de 3 em 3 meses eu tenho que provar que eu 

continuo diabética, sendo que eu nunca vou deixar de ser. (Maria). 
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 Nesta categoria foram discutidas as questões relacionadas ao excesso de burocracia3 

e demora nas tramitações dos processos administrativos e judiciais. Embora sejam 

procedimentos distintos, como sobredito, as falas dos entrevistados evidenciaram a 

existência de tais questões nos dois procedimentos.   

Foi possível perceber as inúmeras exigências impostas aos entrevistados para 

requisição administrativa de insumos e/ou medicamentos para tratamento da diabetes, a 

destacar a fala de Eduardo, o qual informou com detalhes sua experiência. Segundo ele, tais 

exigências no fundo é tudo pra trazer burocracia porque o governo não quer bancar, 

vejamos:  

 

Você tem que montar um processo e ir na Regional. A Regional encaminha 

pra Belo Horizonte, demora 1 século, alguém lá analisa, retorna deferindo ou 

indeferindo. Montei todos aqueles procedimentos, o que é bem burocrático. Você 

tem que informar o porquê que ela vai mudar de insulina e quais benefícios que isso 

vai trazer. Mas a gente sabe que no fundo é tudo pra trazer burocracia porque o 

governo não quer bancar. Aí fiz todo o processo da parte médica, todos os exames 

exigidos e demos entrada na documentação.   

 

 Antes de entrar efetivamente com o processo administrativo, é necessário, dentre 

outros, que o(a) médico(a), seja o(a) que acompanha o sujeito ou do posto de saúde, preencha 

um formulário específico, vejamos nas falas a seguir:  

 

Uma médica preencheu os papéis e eu levei os papeis na Secretaria de Saúde 

municipal. Eles avaliam o processo todo, eles chama as folhas mesmo de um 

processo. É um processo que você tá entrando contra a Prefeitura ou a Secretaria 

(Joana). 

 

A doutora preenche o formulário, a gente leva na farmácia do SUS, do SUS 

manda pra algum lugar que não sei onde e decide se a gente recebe ou não a 

insulina (Cláudia). 

 

Quanto aos processos judiciais, a situação não é diferente, Carla, representando seu 

pai, conta a experiência do mesmo, que aos 70 anos teve de passar por um período 

desgastante até conseguir os insumos (lanceta e fitinhas) para tratamento da doença. Ela diz 

que: se eu não tivesse condições, disponibilidade de tempo e a facilidade de subir e descer 

 
3 Burocracia nesse contexto refere-se à exigência em excesso de documentação e comprovação de um direito 

que a própria legislação confere. Ou seja, a legislação já dispõe que é direito do diabético à assistência 

farmacêutica. Não se trata, pois da burocracia no sentido de ser medida crucial para se evitar fraude, em que a 

conferência do direito, dos requisitos para acesso a determinado pedido se fazem necessários. 
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[para ir na defensoria pública], eu não entraria. Eu ia preferir comprar, tirar de algum lugar, 

porque é muito burocrático, é muito trabalhoso. Vide seu relato: 

 

Você vai em vários lugares com a papelada e a documentação que são 

muitas, é uma quantidade que você tem que preencher. Então pra você chegar nessa 

documentação você tem que ir e voltar no médico umas 2 vezes porque quem tem 

que preencher é o médico. Pra você conseguir uma ficha no público demora 1 mês 

dependendo do médico. Então você marca uma consulta pra pedir uma 

documentação, depois você volta lá no advogado. O deslocamento pra quem não tem 

transporte também é difícil. Vamos supor que a pessoa não tenha um transporte, isso 

dificulta pra ela também. Por exemplo meu pai, ele tem 69 anos hoje. Aí ele vai e 

volta, então é desgastante. Esse transtorno de subir e descer, pegar documento, 

marcar advogado também não é fácil. Você vai no defensor público, você tem que 

comprovar renda. Então é um monte de documento porque você tem que provar uma 

coisa que é de direito seu.  O processo ajudou a gente a conseguir, só que é muito 

difícil, é burocrático.  

 

 Dentre os 50% da amostra que procurou a defensoria pública, 16% informaram ter 

dado início na documentação para ajuizar ação, contudo, desistiram por causa da burocracia. 

Roberto afirma que preferiu trabalhar e comprar os insumos e/ou medicação de Cecília 

devidas as dificuldades encontradas. Segue seu relato:  

 

Não entrei por causa da burocracia, achei muito burocrático. Eu preferi 

trabalhar e comprar porque você já tá sofrendo com a doença do filho e de repente 

você é mal tratado e jogado de um lado pro outro. Você vai no Ministério Público e 

falam que é na Defensoria. Vai na Defensoria, jogam pro laudo médico. Vai no 

médico, pede um exame de laboratório. Você faz, leva e falam que tem que baixar a 

glicemia glicada, se não baixar você não consegue nem dar entrada. Então você fica 

igual bolinha de Ping-Pong, de mão em mão e nada se resolve. ... o problema é o 

jogo de empurra. Você vem, leva os materiais necessários naquele órgão, aquele 

órgão te joga pro segundo órgão, que pede os mesmos materiais que você forneceu 

primeiro. Aí você levanta toda aquela papelada, entrega no segundo órgão, aí ele te 

manda pra outro e te manda pra uma fila de espera. Depois você vai pro laboratório, 

paga e faz os exames rápidos, aí você traz e dizem que não vai ser apto, que não vai 

ter como entrar porque a hemoglobina glicada dela não equivale aos valores que 

eles determinaram. Então fica difícil, então eu prefiro pagar. Não que eu tenha 

condições, mas eu prefiro me desdobrar. Eu tenho 2 empregos pra poder suprir a 

necessidade da família.   

  

Roberto apresenta sua indignação e sentimento de desamparo diante da busca por 

medicamento gratuito e necessário para o tratamento da filha. Ele pontuou: você já tá 

sofrendo com a doença do filho e de repente você é mal tratado e jogado de um lado pro 
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outro. Além de lidar com a doença, o que já traz uma série de implicações afetivo-

emocionais, Roberto se vê numa situação de falta de acolhimento, ou ainda, de apoio social, 

levando-o a optar por “se desdobrar” para comprar o medicamento, que insistir na concessão 

gratuita do mesmo. 

Nesse mesmo sentido, Marcelo conta que desistiu de concluir o processo de 

judicialização, tendo em vista o desgaste afetivo-emocional e o tempo despendido “mexendo 

com papeis”. Ou seja, o tempo gasto para atender às questões burocráticas exigidas para 

então exercer seu direito de ação enquanto cidadão (art. 5°, inciso XXXV, da CF/88). Segue 

sua fala:   

 

Eu dei início a um processo de judicialização, mas eu não consegui concluir. 

Porque eles me pediram uma série de documentos na defensoria pública, eu 

providenciei esses documentos, a Dr. Andrea endocrinologista fez o relatório 

mostrando a condição dela, que era necessário ela tomar um tipo específico de 

insulina, só que chegou lá, eles deram uma avaliação e anularam aquela 

documentação e falaram que a Dr. Andrea tinha que fazer novamente. E aí eu não 

consegui. (...) eles falaram que a médica tinha que preencher novamente. 

Desconsideraram tudo que eu tinha mandado, devolveu o pacote com as informações 

que solicitaram, falando que eu tinha que fazer de novo. (...) eu acabei na época 

desistindo porque a gente já tava com o desgaste de alguns meses tentando isso. Há 

uns 4, 5 meses só mexendo com papel. Aí eles marcaram umas 3 vezes pra gente ir 

lá, aí a pessoa responsável tava de férias, depois ela voltou de férias e aí pediu 

novamente a documentação, a mesma coisa.  

 

Após relatar a situação acima, Marcelo ainda afirmou: eu acho que falta muito a 

vontade do Poder Público. Ao ser questionado quanto ao sentido atribuído à “falta de 

vontade do Poder Público” ele se remeteu à falta de colaboração do mesmo para com os 

diabéticos, bem como à falta de informação/esclarecimentos por parte dos próprios 

servidores públicos. Ele conta que as dificuldades encontradas, ou ainda, as burocracias 

impostas, dão a impressão que é até intencional pra ver se a gente desiste pelo caminho. 

Vide seu relato:  

 

Eu acho que falta muito a vontade do Poder Público. Pelo menos local, aqui 

eu vejo isso, não há um interesse em colaborar. As pessoas pelo menos que a gente 

conversou, nenhuma delas mostrou motivação em favorecer alguma coisa. .... Ah 

igual no caso meu: cheguei lá pra deixar os documentos e falaram ‘‘ah deixa aqui 

que eu vou entregar’’. Aí deixei e entregou. Aí quando eu cheguei no outro dia, tava 

lá de novo uma pessoa desinformada que me entregou e falou que não foi aprovado 

e pronto. Sem maiores esclarecimentos e na época a pessoa tava de férias. Eu acho 

que tava de férias prêmio! Então não tem informação. Então chega uma hora que a 
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gente desgasta e fala que não vai mexer com isso mais. Dá a impressão que é até 

intencional pra ver se a gente desiste pelo caminho. 

 

Nota-se a existência de interesses antagônicos, de um lado os diabéticos, e de outro 

o Estado. Isso porque os interesses e as necessidades deles não estão sendo devidamente 

atendidos pelo Poder Público, mesmo que seja obrigação constitucional do Estado a 

prestação de serviços de saúde ao diabético, bem como a orientação jurídica integral e 

gratuita a quem não pode custeá-la. Função essa atribuída à Defensoria Pública, a qual deve 

promover e defender os direitos humanos individuais e coletivos, segundo dispõe o artigo 

134 da Constituição Federal:  

 

Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 

dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral 

e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º 

desta Constituição Federal.  

 

 Considerando que as ações do Estado antagonizam os interesses dos diabéticos, ele 

passa a ser visto como um “adversário” gerando “um sentimento de injustiça em relação aos 

acordos e obrigações sociais não cumpridos “ (Oliveira, 2012, p. 69).  

Quem procura a tutela estatal para receber medicamentos, insumos e/ou 

equipamentos para tratamento de doença está padecendo de algum mal que, dependendo da 

situação, poderá levar à diminuição da qualidade de vida ou até mesmo ao óbito. A partir do 

momento que o Estado, enquanto garantidor do direito à saúde, dificulta o acesso dos sujeitos 

à sua efetivação ele fere à própria dignidade do sujeito, além de representar um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria lei de Estado.  

Tal situação pode ser observada ainda, quando quatro dos entrevistados, 

representando 21% da amostra, como sobredito, se valeram da ação judicial para fins de 

aquisição da bomba de infusão de insulina e seus respectivos insumos. Os sujeitos 

informaram que apesar de ter conseguido ganhar a ação é necessária a imposição habitual 

de bloqueio dos bens do Estado como forma de o compelir a cumprir a obrigação imposta, 

vejamos: 

 

A bomba e os insumos, da primeira vez que recebi, também o governo não 

mandou pra mim. Foi tudo por meio judicial, eu recebo o dinheiro e eu comprei. 

Recebi o dinheiro do governo e eu comprei, não foram eles que mandaram. Aí, a 
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partir daí, todo mês eu deveria ir na farmácia de judicialização e pegar o 

reservatório, o cateter, insulina. Só que não tá vindo. Aí como não ta vindo 

normalmente os insumos mensais, a advogada entra com um bloqueio de novo, o juiz 

aprova ou não e aí vem o dinheiro pra gente comprar. A gente recebe o dinheiro pra 

comprar insumo pra 3 meses. Isso eu fiz já 2 vezes. (Camila). 

 

Então a gente entrou com o processo e nesse processo a gente ganhou a 

bomba e a manutenção, só que não funciona porque o Estado tem que fornecer, mas 

o Estado bloqueia tudo. Então todo mês a gente tem que entrar com o processo pra 

poder receber. É um processo só, tem que ficar pedindo e pedindo. .... o juiz teve que 

bloquear alguns bens do Estado pro Estado fornecer. ... Na época a gente ganhou a 

bomba e o tratamento pra 1 mês. Depois disso a gente ganhou só mais 2 vezes o 

tratamento dela. A gente ganhou em agosto, que deu pra mais 1 mês, e depois em 

novembro eles depositaram o dinheiro pra gente pra 3 meses. E agora eu to esse 

tempo todo sem receber. (Michele). 

 

Nesse mesmo sentido, pontuou João, como advogado, que para forçar o Estado a 

conceder a bomba, em suas palavras, eu to fazendo o que eu posso para movimentar o 

processo, para conseguir bloquear verba do governo, né? Pra manter o tratamento, mais as 

decisões tão muito paradas, e nada resolve.  

Nota-se que, para os entrevistados, a burocratização está presente não só no início do 

processo, como também no seu decorrer, mais precisamente após a concessão do 

medicamento, insumo e/ou equipamento para o tratamento da doença. Nas palavras de 

Camila são essas burocracias judiciais que atrasam pra bomba chegar, conforme afirma: 

 

A advogada entra com o processo, o juiz analisa, defere e aí depois precisa 

sair o alvará, o Banco do Brasil precisa me transferir o dinheiro. Aí são essas 

burocracias judiciais que atrasam pra bomba chegar.  

 

Em se tratando de processo administrativo após a concessão da insulina aos pacientes, 

estes são obrigados a renovar os exames médicos apresentando-os à Secretaria de Saúde para 

provar a eficácia do tratamento com a insulina. Vejamos as falas de Fabiana, Fernanda e 

Cláudia, respectivamente, sobre essa experiência: 

 

De 3 em 3 meses eu tinha que renovar o processo. Renovar o processo são 

algumas folhas que a médica tem que preencher. Aí tenho que entrar com o processo 

de novo, fazer exames. ... não tem necessidade nenhuma, exames que não tem no 

SUS, que é caro pra caramba. Eu acho que ele é 300 reais se não me engano. Mas 

tem que renovar pra eu conseguir. 

 

Aí de 3 em 3 meses tive que repetir o exame pra continuar ganhando a insulina. 
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Tem que renovar, é de 3 e 6 meses. Renova com 3 meses e renova com 6 

meses. Aí tem que ficar renovando. Se perde esses 3 meses e 6 meses, tem que 

começar tudo de novo, a burocracia tudo outra vez. Exame, contagem, um monte de 

coisa. 

 

Marilda, remete a esse tipo de exigência como sendo uma “amolação”, enquanto 

Cláudia diz ser muito chata essa “preencheção de papel”. Conforme se pode observar em 

seus relatos: 

 

A insulina de 3 em 3 meses você tem que levar papel pra preencher, é uma 

amolação. Tinha uma que era de 6 em 6 meses. Agora ainda tem um negócio, você 

tem que levar receita pra pegar lantus todo mês. (Marilda). 

 

Ai muito chato, viu! Essas preencheção de papel, vai lá, tá errado, tem que 

voltar. Tira xerox de papel, é bem complicado. (Cláudia). 

 

Além da renovação dos exames médicos, como aponta Marilda, no final da sua fala, 

é necessária a renovação da receita médica, pois ela tem prazo de validade. Diante dessa 

situação, Marilda demonstrou sua indignação dizendo: será que a gente vai pegar remédio 

sem precisar? Você vai pegar insulina sem precisar? Você pega se você precisa. Mas todo 

mês tem que levar receita. Ela dura 6 meses, mas não tinha isso, agora se esquece a receita 

não pega. É um estresse! 

Nesse sentido, vale mencionar que a exigência de renovação dos exames médicos, 

segundo a Secretaria do Estado de Saúde, se faz necessária para a monitorização do 

tratamento e a verificação periódica das doses do medicamento, prescritas e dispensadas, e 

da adequação de uso. Sendo indispensáveis, em se tratando de DM1, a apresentação, a cada 

6 meses: a) de relatório para inclusão/monitoramento de fornecimento de insulinas análogas; 

b) do exame de hemoglobina glicada; e c) do exame de glicemia em jejum (Saúde, n.d.). No 

caso da renovação da receita médica dispõe a Secretaria do Estado de Saúde que: “a cada 90 

(noventa) dias, o paciente deverá apresentar nova receita médica e novo laudo de solicitação, 

avaliação e autorização de medicamentos (LME) para renovar a continuidade de seu 

tratamento” (Saúde, n.d.).  

Tais exigências são questionáveis pelos entrevistados, como expõe Maria em sua 

fala, mencionada quando da abertura dessa categoria. Ela afirma que nunca deixará de ser 

diabética e que poderia ter direito sem precisar passar por isso tudo. Para ela está clara a 

necessidade de tratamento contínuo e maior cuidado com o diabético, tendo em vista se tratar 

de uma doença incurável. Ela ressalta ainda que, em suas palavras, tem que colocar que você 
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fez o uso 3 vezes [da insulina] e melhorou sua vida. Se eu tô fazendo o pedido é porque eu 

nunca usei, né? Noutras falas ela pontua, inúmeras vezes, que não precisaria de tanta 

burocracia, vejamos: 

 

Mas é a burocracia do Estado. ... Eu acho que a gente tem direitos. Eu acho 

que não precisaria de tanta burocracia, eu acho que eu poderia ter direito sem 

precisar passar por isso tudo. ... eu acho que poderia ser menos burocrático porque 

faz bem pro diabético e precisa. ...é uma doença complicada, é uma doença que 

precisa ser cuidada. Então eu acho que faz bem pro paciente ser bem cuidado. 

 

Ao contar sua experiência, Dalila destaca ter a sensação de que o Estado faz de tudo 

para dificultar o acesso ao medicamento. Segue sua fala: 

 

A médica apresentou laudos, colocou que eu precisava do medicamento, mas 

eles fazem tudo o que podem pra não te fornecer a insulina, a verdade é essa. A 

sensação que eu tenho é essa. Aí você manda e falam: ah não, não alterou isso daqui. 

É muito burocrático, não dão uma facilitada de forma alguma. 

 

Roberto, no mesmo sentido, afirma que a própria burocracia do sistema 

governamental prejudica, vejamos: 

 

Uma pessoa que ganha um salário mínimo e tira 200 pras fitinhas. Mas aí 

tem as insulinas que eu tenho que comprar particular e gasto mais um tanto. Tem 

nutricionista, tem muitas despesas. E hoje eu tenho um segundo filho e só eu trabalho 

no momento. Então uma ajuda governamental iria ajudar demais. Só que se não 

fosse tão burocrático, tão humilhante... não é ser orgulhoso, eu acho que tudo é com 

ponderação. Eu acho que dá pra você ajudar alguém, sem precisar humilhá-lo. Não 

to dizendo dos profissionais, to dizendo do sistema governamental que te prejudica. 

 

O excesso de burocracia retira do sujeito os atributos e prerrogativas próprios de 

cidadania e de ser humano. Situação essa que leva o sujeito a lamentar e desacreditar ainda 

mais da ação governamental, que deveria ser voltada para a proteção e garantia integral do 

direito à saúde, “a despeito de questões políticas, orçamentárias ou entraves burocráticos” 

(Marques, 2005, p. 72). Segundo Góis (2008), “há muita burocracia que nada mais é do que 

‘burose’ ou ‘buropatia’, e não realmente a burocracia que organiza e dá suporte efetivo às 

ações certas, no tempo e nos lugares certos com as pessoas certas, isto é, fazer certo a coisa 

certa” (p. 167). 

Além da burocratização, os entrevistados relataram a demora dos procedimentos para 

aquisição dos insumos, situação essa que levou ao questionamento dos significados por eles 
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atribuídos à demora. Isso porque tal questão é muito subjetiva, possuindo diversas 

perspectivas. Enquanto para o judiciário um prazo de 2 anos pareça razoável, tendo em vista 

o número exorbitante de processos, assim como o prazo de 30 dias para o administrativo, 

para o diabético que necessita daquele medicamento, insumo e/ou equipamento qualquer 

minuto faz muita diferença. Aliás, questiona-se, para quem está sofrendo qualquer tempo 

não poderia ser considerado significativo?!  

Joana, por exemplo, afirma haver demora na concessão do medicamento pela justiça, 

pois enquanto não sai o resultado ela tem que fazer uso das insulinas distribuídas pelo SUS, 

o que não tem eficácia alguma em seu organismo, tendo em vista suas variações glicêmicas. 

Ou seja, até a aquisição das insulinas mais eficazes Joana vive com picos de glicose. A longo 

prazo, a glicemia elevada pode causar sérios danos ao organismo. A demora para Joana está 

associada à possibilidade do surgimento de diversas complicações associadas à doença, uma 

vez que uma hiperglicemia significativa evolui rapidamente para cetoacidose diabética, 

situação essa que ocorreu com uma das entrevistadas. Vejamos o relato de Joana: 

 

Eu acho que demora porque tem gente que tem um organismo que não aceita 

a outra. Porque no caso o meu organismo já tava resistente à insulina NPH e à 

regular. Não tinha efeito mais. Eu tomava ela desde o dia que eu descobri que eu 

tinha diabetes, por algum motivo no meu organismo já não tava mais surtindo efeito 

nenhum, acho que pela quantidade de tempo que eu uso. Aí a Isabela tava vendo que 

não tava tendo melhora, a minha glicose uma hora tava lá em cima, outra hora ela 

despencava, aí ela foi trocando. Demora? Eu acho que demora. Isso teria que ser 

rápido porque tem gente que não tem muito o que fazer, tem gente que não tem como 

comprar. E elas eram caras na época. Eu não lembro quando eu vi a humalog, que 

é a glargina. Humalog não, humalog é aspart, a glargina é a lantus. Eu gasto 4 

vidrinhos por mês, 3 e um pouquinho. Cada vidro era cento e poucos reais, imagina 

você comprar 4 vidros desse todo mês!? 

 

Antes de se valer da justiça Cláudia conta que ficou algum tempo tomando as 

insulinas que o SUS distribui e afirmou, assim como Joana, que tais insulinas nunca foram 

suficientes para fazer um controle efetivo da doença. Ela relata que já me deu cetocitose de 

tão alta, me dá muito mais hipoglicemia, dava muito mesmo. Ainda mais com a rápida do 

SUS, me dava muita hipoglicemia, todo dia me dava.  

Quanto à demora, Cláudia afirmou que: 

 

A demora foi montar, pegar os papéis na defensoria, levar pra médica, 

preencher, levar, tá faltando, levar de volta, preencher, pegar a negativa na 

Secretaria de Saúde que demora quase um mês pra entregar. A negativa na Regional 

é na mesma hora que dá, mas na Secretaria demora.  
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Sara, por sua vez, conta que até ganhar as insulinas e as fitas na Justiça para seu filho, 

demorou 1 ano, o que, em suas palavras, nossa, foi bem estressante! Muito, muito! Para 

Marilda a demora em adquirir as insulinas administrativamente significou ansiedade. Você 

fica ansiosa. Já Carla disse: até você conseguir, se for colocar numa balança, dependendo 

do que você tá precisando, ia ser difícil saber qual que vale mais a pena, pois, em seus 

dizeres, é muito doído, muito complicado quando a pessoa tá doente e tá precisando. 

Percebe-se que o excesso da demora está associado, inversamente, à necessidade de 

intervenção imediata para um tratamento mais eficaz. Como questionado acima, para quem 

está sofrendo qualquer demora não seria significativa?! Até porque, como visto, enquanto 

não distribuídas as insulinas mais modernas/eficazes, os diabéticos têm que se valer do 

tratamento anterior, o que para muitos não é eficaz. Em outras palavras, a demora da 

intervenção medicamentosa correta conduz o diabético a complicações precocemente.  

Nesse sentido, vale ressaltar o que dispõe a SBD (2017) quanto à necessidade de um 

bom controle metabólico da diabetes, o qual está correlacionado a menores chances de 

complicações microvasculares. E ainda, o controle glicêmico no primeiro ano da doença é 

um bom preditor de controle em longo prazo. Dessa forma ser importante o tratamento mais 

intensivo da doença.  

 

Nos pacientes pediátricos portadores de DM1, é importante o bom 

controle glicêmico versus a incidência de hipoglicemias. O medo 

excessivo destas leva a um mau controle e conduz o paciente a 

complicações precocemente. Nenhum médico, familiar ou, 

sobretudo, o paciente diabético “gosta” de hipoglicemia, mas essa é 

uma eventualidade potencialmente presente durante um tratamento 

que objetiva, tanto quanto possível, aproximar os níveis glicêmicos 

da normalidade (SBD, 2015, p.  144). 

 

5.3.3 – Negativa do acesso e da necessidade de maior eficácia no tratamento  

 

Nessa categoria foram discutidas as implicações da negativa, administrativa ou 

judicial, na manutenção da distribuição gratuita dos medicamentos, insumos e/ou 

equipamentos para tratamento da diabetes. E ainda, a falta de conhecimento por parte do 

judiciário quanto à necessidade do melhor tratamento ao diabético, senão mais eficaz. 

Quanto aos procedimentos judiciais merece reiterar a situação exposta na categoria 

anterior, mais precisamente quanto às reivindicações pela bomba de insulina, em que 21% 

da amostra ganhou a ação, porém o Estado não mantém a distribuição contínua. 
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João conta que teve que parar o tratamento com a bomba e voltar para o tratamento 

antigo o que para ele é frustrante, ressaltando você consegue o tratamento top né? Minha 

hemoglobina ficou normal. O que eu nunca tinha conseguido na minha vida inteira. Eu 

comia de tudo, né? E do nada eu tinha que voltar pro meu tratamento antigo? 

Já Camila contou que antes de conseguir a bomba de insulina, teve seu pedido negado 

sob a justificativa de que ela não traria cura e, por isso não precisava de um tratamento 

melhor, que a bomba seria um luxo, uma comodidade. Vejamos seu relato: 

 

Eu fiz o teste da bomba em dezembro de 2015 e aí logo depois eu entrei com 

o processo pra conseguir a bomba. Na época nem existia essa bomba que eu uso 

hoje, era uma bomba mais antiga, um outro modelo. E aí a juíza que julgou meu 

processo aqui em São João, negou, ela indeferiu meu processo e ela alegou que eu 

não teria a cura com o novo tratamento, que eu tinha um bom controle com o 

tratamento antigo, que eu não precisava de um tratamento melhor, que a bomba 

seria um luxo, uma comodidade pra mim, o que não foi. Porque agora, em 6 meses 

que eu to usando, eu vi o tanto que minha vida, minha qualidade de vida e o meu 

controle melhoraram. Aí meu processo foi negado e eu cheguei até a desistir. Eu 

pensei: ah esse negócio de bomba nem é pra mim. (...) Aí quando foi em 2017 eu 

comecei a ter graves crises de hipoglicemia e eu parei de sentir, e aí em uma dessas 

crises eu cheguei a ir pro hospital, cheguei a ficar internada com a glicose muito 

baixa, várias crises de hipoglicemia. E aí a minha médica falou: olha, não tem jeito, 

você tem que colocar a bomba, só a bomba vai resolver seu problema. Eu tava tendo 

muita crise, de glicose chegar a 20 e eu não tá sentindo nada. Quando eu sentia eu 

já tava desacordando, já dava apagão. Aí foi aí que a gente decidiu entrar com o 

processo de novo, aí a gente entrou em 2018 em BH e o juiz deferiu lá e eu consegui. 

 

Nota-se a importância da bomba de insulina na vida do sujeito que faz uso, pois com 

ela sua qualidade de vida e seu controle metabólico melhoram. Contudo, nota-se, “nem tudo 

são flores”. O caminho até Camila alcançar esse equipamento, ou ainda, esse tratamento 

mais eficaz, foi árduo, pois ela teve de passar por crises de hipoglicemia, tendo que ser 

hospitalizada para que, após a recomendação médica pelo uso da bomba, ela “enfrentasse” 

mais uma vez a Justiça. A situação de enfrentamento aqui exposta diz respeito às emoções e 

sensações já ancoradas no íntimo de Camila devido a frustração por ela vivenciada diante da 

negativa judicial. Ela pontuou: aí meu processo foi negado e eu cheguei até a desistir. Eu 

pensei: ah esse negócio de bomba nem é pra mim. Nessa fala, Camila afirma não ser 

merecedora do equipamento, pelo fato de não ter ganhado a ação. Assim, infere-se que a 
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negativa judicial transcende o direito pleiteado, na medida em que atinge o universo 

subjetivo do sujeito, que depositou suas esperanças na própria Justiça4.  

No que tange à necessidade de melhor tratamento, Camila destacou que: há 50 anos 

atrás você ficava diabético, você morria em 5 anos. Menos que isso. Hoje tem diabéticos 

que vivem até os 80, 90 anos por causa do avanço tecnológico. Percebe-se que a utilização 

de tratamentos mais modernos, e, por conseguinte mais eficazes, não são comodidades, mas 

necessidade, ou, como afirmou Camila: significa que as pessoas têm condição de viver com 

aquilo de forma melhor. Para ela o acesso a tratamentos mais tecnológicos deve ser facilitado 

pelo governo e não o contrário, ou seja, esperar a pessoa estar muito mal, com muita 

complicação, pra ele poder te ajudar, situação essa, inclusive, que ocorreu com ela. Se o 

médico e o paciente chegaram à conclusão de que aquele é o melhor tratamento, não deveria 

nunca ser negado, afirmou. Segue sua fala:  

 

Porque são tratamentos caros, querendo ou não precisa do governo pra 

conseguir a bomba. Pra mim outro ponto que é super errado do sistema de saúde é 

esperar a pessoa estar muito mal, com muita complicação, pra ele poder te ajudar. 

Porque eu tenho certeza que se no meu primeiro processo eu tivesse alegado que eu 

tinha alguma complicação, que eu tinha alguma coisa, eu teria ganhado com mais 

facilidade. Que foi o que aconteceu agora, eu só ganhei porque eu tive uma crise de 

hipoglicemia muito grave. ... Muito melhor investir em mim agora, que não tenho 

nenhuma complicação, que não vou ter gastos numa hemodiálise, por exemplo, no 

futuro, uma pessoa que tem 25 anos, recém-formada, do que ele esperar eu tá lá 

acamada com 40 anos pra poder me ajudar. 

  

 Diante do relato de Camila, foi-lhe questionado qual sentimento em relação a essas 

duas experiências, de ter sido negado e depois ter conseguido a bomba, ela respondeu: 

 

Eu senti que as pessoas que julgam os processos deveriam saber mais o que 

elas estão falando porque é claro que eu não vou ter a cura com a bomba, ela não 

ta aqui pra me curar, ela ta aqui pra me dar uma qualidade de vida melhor, que é o 

que ela ta me dando. Então negar um tratamento melhor pra alguém falando que 

não compensa ter esse tratamento porque você não vai se curar nunca com ele, é 

tipo assim, não estamos nem aí pra você, entendeu? E essa tecla que a médica bateu 

também na hora de fazer o meu relatório, que o governo espera você ter 

complicações, espera você tá morrendo, pra te dar um tratamento melhor. Se você 

tá bem, igual eu não tinha complicações, então ele te deixa, te esquece ali. Agora se 

você alegar que eu to com problema nos rins, que eu to ficando cega, aí eles te dão 

um tratamento melhor. Eles esperam você ter algum problema maior pra poder te 

 
4 Justiça aqui deve ser entendida como o órgão (poder judiciário) que viabiliza o direito de cidadania, ou ainda, 

que assegura aquilo que é de direito do sujeito, como a saúde, a assistência farmacêutica, a inviolabilidade do 

direito à vida, entre outros (art. 5° da CF/88). 
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ajudar, isso que eu vi também. (...)E com a bomba eu comecei a ter noites de sono 

como uma pessoa normal porque eu sei que ela tá ali cuidando de mim, ela suspende 

o sensor, a configuração e o algoritmo dela me dá essa segurança. E fora que meu 

tratamento melhorou muito. No geral são vários aspectos que você analisa, mas a 

galera gosta de analisar muito a hemoglobina glicada. E quando eu coloquei a 

bomba eu tava com uma glicada de 7.4 e hoje minha glicada é 6.3, com 6 meses de 

bomba e comendo muito mais coisas do que eu era limitada de comer. A bomba, pelo 

fato dela fracionar mais as doses, eu consigo ter um controle mais preciso. Não tem 

tantas oscilações.  

 

Eduardo, ao falar sobre a judicialização citou como exemplo a situação vivenciada 

por Camila. Ele afirmou com indignação que a chamada judicialização eu acho um absurdo 

porque eu já tomei ciência de casos em que houve sentença desfavorável porque a juíza 

alegou que não houve qualidade de vida nenhuma. Em suas palavras: na sentença lá a juíza 

negou e colocou que o tratamento não contribui em nada pra saúde dela. Houve recursos e 

tudo mais. Como que uma magistrada nega algo que ela desconhece? Ela desconhece! 

Porque que ela pode falar isso? Se fosse a filha dela tomando esse monte de injeções por 

dia, será que ela ia ter um pensamento diferente? Se ela sentisse isso na pele. 

 

Quando o juiz nomeia a pessoa pra analisar a situação é pra dar um parecer, 

ela não pode ir na convicção dela, de acordo com o que ela não sabe. Porque o 

Estado não vai querer fornecer. A pessoa que vive no dia a dia é que sabe o que é 

melhor pro seu filho, eu não to pedindo nada de luxo não, é uma necessidade. Era 

bom se não precisasse, era maravilhoso se não precisasse. Mas a justiça negar um 

tratamento e uma qualidade de vida dessa forma, por convicção, eu não sei baseado 

em que. Mas ela negou. Aí você leva numa instância superior, até esse processo ser 

apreciado quando tempo que passa? Porque se você busca a justiça é porque já tá 

tendo um descaso porque já foi negado pelo município. E tem tanto dinheiro 

desviado, tanto corrupção. É um país que, infelizmente, tem muito descaso com a 

saúde. (Eduardo). 

  

 Mais uma vez a necessidade do melhor tratamento aparece como sendo importante 

na vida do sujeito com diabetes, estando diretamente associado à qualidade de vida. A 

negativa por parte do poder público quanto a essa necessidade apareceu em quase todas as 

falas dos entrevistados. Maria, por exemplo, pontuou que: o tribunal não tá dando o sensor 

de glicose, equipamento mais moderno para medir glicose, pois segundo ela, com ele o 

sujeito não precisa ficar espetando o dedo com agulha de seringa. Ela ressaltou que: pra eles 

não existe diferença nenhuma entre furar um membro e já dão a fita, então eles não vêem 

porque dar o sensor. Os processos todos que eu olhei, não vi ninguém ganhar.  
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 Michele, por sua vez, relatou a situação por ela vivenciada destacando que antes de 

solicitar judicialmente a bomba de insulina para a filha, ela e seu marido pesquisaram muito, 

chegando a ir para Portugal, pois ouviram dizer que lá tem o melhor tratamento para diabetes 

do mundo. Ela ressaltou que: lá em Portugal, se a pessoa vai num posto de saúde ou num 

hospital e é diagnosticada com diabetes já saem de lá com a bomba de insulina e já recebem 

tudo em casa. Não tem essa burocracia que a gente tem. Segue sua fala: 

 

A gente pesquisou muito pra colocar essa bomba, a gente estudou. É o melhor 

tratamento que tem. A gente foi pra Portugal levar ela porque elas falam que em 

Portugal é o melhor tratamento pra diabetes no mundo. 

 

 Nota-se que existe a necessidade da concessão de um tratamento mais eficaz para os 

diabéticos, porém o judiciário nega. Falta conhecimento e/ou reconhecimento por parte do 

judiciário quanto à contribuição dessa concessão para a melhoria da qualidade de vida e, 

automaticamente, para maior expectativa de vida dessas pessoas. Trata-se da possibilidade 

dos sujeitos diabéticos viverem com a doença da melhor forma possível.  

Diante da negativa judicial, os sujeitos acabam mantendo um tratamento insuficiente, 

pois, como será visto a seguir, os medicamentos distribuídos pelo SUS não proporcionam 

um bom controle da doença, o que leva os sujeitos a terem diversas complicações. Como 

exposto por Camila, se o Estado não investe preventivamente, acabará gastando nas 

hospitalizações, amputações, cirurgias, entre outros.  

No que diz respeito ao processo administrativo, 16% da amostra relataram que após 

a concessão das insulinas análogas, mais precisamente quando da renovação dos exames 

médicos, tiveram a negativa da continuidade no tratamento pelo fato da taxa glicêmica 

indicada nos seus exames estar superior às recomendações exigidas. 

Fernanda relata sua experiência e destaca sua frustação em ter seu pedido negado, 

ressaltando que: se a minha hemoglobina tava dando alterada era sinal que eu ainda preciso 

da insulina e não que eu tivesse que parar com a mesma. Segue sua fala:  

 

Aí a gente entrou com o processo, eu não sei direito se são 3 meses mesmo, 

eu acho que são 3, repeti o exame. Só que a minha hemoglobina deu um pouco 

alterada, deu um pouco mais alta. Aí a menina que atende na farmácia da Prefeitura 

simplesmente falou que não podia mandar meu exame pra lá que eles não iam 

mandar a insulina. Ela recusou meu exame. E eu penso o seguinte: se a minha 

hemoglobina tava dando alterada era sinal que eu ainda preciso da insulina e não 

que eu tivesse que parar com a mesma. Então eu parei de receber e continuo 
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tomando porque eu compro. Porque a menina da farmácia nem sequer encaminhou. 

.... eu sei que tem os valores certos, mas eu não sei te falar qual que é o valor que 

eles aceitam lá porque ela também não explicou, só falou que a minha tava alterada 

e que eles não iam aceitar. E simplesmente me devolveu meu exame. 

 

Fabiana ao ser questionada quanto ao significado atribuído a negativa da 

continuidade do tratamento com a insulina lantus, respondeu:  

 

Nossa, eu fico super ansiosa porque sem ela eu não sou ninguém. Sem ela eu 

começo a passar mal de novo porque a NPH é muito ruim. E é a que eu poderia 

conseguir comprar o tanto que eu uso. Sem ela eu fiquei super preocupada, eu não 

sei o que que eu faço, tá me dando até desespero já de pensar o que que eu posso 

fazer pra conseguir ganhar a lantus mais rápido. 

 

Nesse mesmo sentido, conta Roberto sobre a situação por ele vivenciada com a filha. 

Cecília recebia as insulinas análogas gratuitamente, contudo, a dispensação foi suspensa. 

Roberto aponta com insatisfação a negativa na continuidade do tratamento da filha, pois 

segundo ele, a variação glicêmica dela é influenciada pelo seu estado emocional, que não 

tem como controlar. Em suas palavras, indiferente se tá alto ou se tá baixa, a medicação é 

necessária pra que ela viva. Então é questão de ajustar a dosagem. Vejamos: 

 

A gente ganhou por um período de mais ou menos 5 ou 6 meses. Só que eles 

pediram pra renovar o cadastro e tinha que fazer um novo exame. A meta 

estabelecida era 8, a porcentagem pra continuar ganhando. Só que a dela deu 9.  

... eu posso sair de casa com a glicemia dela a 63, ela entra no laboratório e a 

glicemia dela vai pra 200. Então é o emocional, como que você controla o emocional 

de uma criança? A gente percebe que é emocional porque a gente já entrou com ela 

com a glicemia controlada e por trauma, medo de agulha, porque ela já ficou em 

coma uma época... você sai de casa com um valor, chega no laboratório e dá outro.  

 

Diante de seu relato, Roberto foi questionado quanto ao sentimento relacionado à 

referida negativa, e respondeu: é o mesmo que ser negado a você o direito de viver porque 

a gente sabe que ela depende dessas medicações pra manter esse vínculo. Então é como se 

as pessoas olhassem os números, mas não se importassem com a vida alheia. 

Observa-se que o “vínculo” apontado por Roberto diz respeito, mais precisamente, 

como sendo a relação, senão a identificação e significação, entre sua filha e a medicação da 

qual faz uso, como sendo indissociáveis para a manutenção/conservação de sua própria vida. 

Não se trata apenas de vínculo afetivo-emocional, como também um vínculo de 
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dependência, pois sem a medicação, a saúde de Cecília fica completamente comprometida. 

Ou seja, o medicamento é imprescindível para que o sujeito viva.  

 Ainda, quanto a negativa administrativa, Eduardo vivenciando a mesma situação que 

Roberto, explicou que se o valor da taxa glicêmica não estiver de acordo com a 

recomendação de meta glicêmica, o Estado corta a distribuição das insulinas sob a 

justificativa de que o tratamento não está sendo eficaz. Ele questiona com indignação quanto 

à capacidade técnica do responsável que analisa, senão indefere, os pedidos. Segue sua fala:  

 

Esperei aquele tempo todo, 1 mês e meio ou 2 meses, e volta meu processo 

indeferido. O motivo é que não foi comprovado as hipoglicemias que a Dr. Andrea 

colocou no relatório. Um dos exames que eu levei foi a glicemia em jejum, tava 61. 

Eles falaram: nós só reconhecemos hipoglicemia abaixo de 60. Sendo que é. Então 

eles têm uma referência da normalidade. Aí você já começa a ver que quem tá 

analisando isso não tem preparo e informação nenhuma. Não sei que profissional é 

esse, não sei que capacitação é essa pra dar um indeferimento desse. Aí eu perguntei: 

mas como que eu comprovo a hipoglicemia da minha filha? Eu tenho que acordar 

de manhã, ver que minha filha tá com a glicose abaixo de 60, correndo risco de 

sofrer alguma coisa, e levar ela no laboratório? Sendo que é recomendado dar até 

açúcar se tiver com a glicose baixa no organismo porque ela pode sofrer um 

desmaio, uma lesão cerebral, é sério demais.  Hoje em dia você faz a hemoglobina 

glicada pra ver como tá a evolução da diabetes no seu organismo. ... Se apresentar 

a glicada pior, eles vão falar que quer dizer que o tratamento não tá sendo bom. 

 

Podemos inferir que se não for atendido o percentual de meta glicêmica segundo as 

recomendações da SBD, American Diabetes Association (Associação Americana de 

Diabetes) e International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (Sociedade 

Internacional de Diabetes para Pediatria e Adolescência) (SBD, 2017), os diabéticos perdem 

de imediato a distribuição gratuita do medicamento.  

Contudo, como pontou Roberto: a medicação é necessária pra que ela viva. Ou seja, 

mais que a busca pelo direito à saúde e à AF, o sujeito clama pelo próprio direito à vida, vez 

que sem a manutenção/continuidade do tratamento adequado ele pode sofrer precocemente 

as complicações associadas à doença e até mesmo ir a óbito. 

É questionável a atuação do Estado em negar ou suspender a concessão dos 

medicamentos e insumos de imediato, pois baseando-se no entendimento da própria SBD 

(2017), “apesar de existirem recomendações de metas glicêmicas para o controle do DM, é 

importante enfatizar a necessidade de individualização dos objetivos glicêmicos”, de forma 

a evitar sequelas de hipoglicemias, assim como alterações no sistema nervoso central 

decorrentes de hiperglicemias alternadas com hipoglicemias (p.143). E, ainda, devem ser 
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consideradas as condições relacionadas à faixa etária, pois em se tratando de crianças e 

adolescentes é comum que apresentem maior dificuldade de controle metabólico devido aos 

seus esquemas alimentares. Aliás, essa “é a faixa etária em que há maior dificuldade em 

atingir um bom controle metabólico” (SBD, 2017, p.143).  

A negativa da continuidade do tratamento ao diabético, contribui consideravelmente 

para o descontrole ou o mau controle da doença. Sem dizer as implicações afetivo-

emocionais, visto que a frustação da expectativa gerada pelo alcance do melhor tratamento 

e, consequentemente, da melhor qualidade de vida, pode causar sensação de injustiça, 

ansiedade, angústia, estresse e até mesmo depressão. 

Ademais, vale mencionar que “diversos estudos comprovam a coexistência de 

depressão e diabetes. A prevalência de TDM (transtorno depressivo maior) em diabéticos 

adultos é cerca de duas ou três vezes maior do que aquela observada na população em geral”. 

E, ainda, “a presença de depressão tem impacto negativo sobre o controle metabólico, 

podendo aumentar o risco de complicações crônicas, e, por sua vez, o mau controle 

metabólico pode piorar consideravelmente a depressão” (SBD, 2017, p. 307). 

 

A depressão tem sido relacionada com hipoglicemia, maior risco de 

complicações micro e macrovasculares, maior gravidade das 

complicações e aumento da percepção das limitações funcionais 

decorrentes do diabetes (SBD, 2017, p. 307). 

 

Outrossim, a necessidade do melhor tratamento se faz de suma importância uma vez 

que, consoante podemos observar nas falas a seguir, as insulinas distribuídas pelo SUS não 

são suficientes para um bom controle metabólico. Eduardo, por exemplo, pontuou que: o 

governo tem uma irresponsabilidade muito grande porque todo mundo sabe hoje que a NPH 

é um medicamento inicial, mas que não vai trazer uma qualidade de vida. Ele ainda destaca 

que o tratamento novo que a filha está fazendo foi o que trouxe uma melhora de vida pra 

ela, vejamos: 

 

A lantus é uma insulina melhor do que a NPH e a lantus permite ter o controle 

de carboidrato. Não tem tantas hipoglicemias quanto com a NPH porque a NPH tem 

horários de pico e a glicose vai lá em baixo. A lantus já não dá a hipoglicemia. 

 

Marcelo, nesse mesmo sentido, ao ser questionado quanto ao tratamento com as 

insulinas mais modernas, se estas são melhores para sua filha, respondeu que:   

 



 
 

105 
 

Com certeza sim! Pelo simples fato de a regular não ter um efeito tão efetivo, 

vamos dizer assim, no tratamento, entendeu? Ela controla, mas não é tão boa no 

controle. E na época a Dr. Andrea tava pedindo a insulina dysport porque quando a 

gente utiliza ela a gente percebe que realmente o controle da glicose fica muito 

melhor. 

 

Ainda, pontuou que as insulinas mais modernas são mais eficientes para, em suas 

palavras, um controle efetivo da glicose. Segue seu relato: 

 

Quando ela tá usando tanto a humalog quanto a novorapid, ela tem uma 

estabilidade maior da glicose, próximo da normalidade. Porque ela tem muita crise 

de hiperglicemia, quando a glicemia tá muito alta, então quando a gente utiliza essas 

insulinas, ela rapidamente já atinge um mínimo adequado e permanece ali. Com a 

regular nem sempre ela tem o efeito esperado. A gente aplica a dose recomendada, 

com base na orientação médica, e nem sempre ela vai abaixar o tanto que tem que 

abaixar. Então às vezes a gente aplica pra estabilizar num nível adequado e ela não 

atinge, não chega nesse nível, fica ainda um pouco acima. Então o controle da 

doença não fica muito adequado. 

 

Marcelo conta os possíveis prejuízos na saúde da filha advindos das variações 

glicêmicas que as insulinas do SUS causam, vejamos: 

 

Quando ela tá utilizando só a regular tem uma tendência a subir. Então isso 

aí com certeza vai trazer efeitos negativos pra vida dela. Então a longo prazo a gente 

tem essa preocupação de trazer prejuízo. 

 

Cláudia também, conta que quando se valia da insulina NPH regular do SUS passava 

muito mal e que com o tratamento atual consegue fazer o controle e a monitorização da 

doença em sua própria casa, vejamos: 

 

Eu tomava a regular. Passava muito mal. Antes eu vivia internada, era mais 

no hospital do que em casa. Quando não era com ela muito alta, era com alguma 

infecção urinária, com cetocitose, cheguei a ficar na UTI. Agora não, agora eu 

mesmo consigo me controlar em casa, com os aparelhos, com a humalog, com a 

lantus. 

 

Marilda, nesse mesmo sentido, respondeu, ao ser questionada se houve alguma 

mudança em sua vida com as insulinas análogas, que: com certeza! A outra dava muita 

queda, a NPH. Ela te dá muita hipoglicemia e você tem que tomar duas vezes no dia. Ela 

dura só 12 horas. E essa já dura 24.  
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Dalila, por sua vez, pontuou: eu quero um tratamento melhor pra mim. Com a NPH 

eu não tinha e com essa outra eu poderia ter. E realmente foi muito bom! Ela contou que 

com o uso das novas insulinas não apresentou mais hipoglicemias à noite, sendo este seu 

maior medo. Vide seu relato: 

 

Eu fiquei muitos anos com essa NPH. Eu fiquei uns 6 ou 7 anos usando só 

ela e aí eu tinha muitas hipoglicemias. Depois quando eu comecei a usar a outra eu 

não tenho mais hipoglicemia à noite. E à noite me assusta porque eu não vejo, tem 

que ser acordada. Durante o dia eu percebo e consigo comer, fazer o que tem que 

ser feito. Durante à noite não.  

  

 Fabiana também destacou que, em seus dizeres, as insulinas que eu usava antes era 

a NPH e regular. Eu tomava elas 2 vezes ao dia e no mais eu fazia dieta e exercício. Mas 

como elas têm pico de glicose eu passava muito mal e sempre que eu passava mal tinha que 

ir internada. E, após se valer das insulinas humalog e lantus, requeridas 

administrativamente, ela informou: a minha glicada ficou muito menor, foi pra um número 

que eu nunca tive na minha vida. Ela ainda pontuou que depois que começou essas duas 

insulinas nunca mais apareci no hospital. 

Quanto às crises de hipoglicemia, Maria pontou ser o grande medo de todo diabético. 

Ela ainda ressaltou que: 

 

Eu brinco que o diabético tem dois medos: ou ela tá muito alta porque você 

vai ter descontrole, vai ficar cego, vai perder um dedo e tal; ou você tem 

hipoglicemia porque você vai morrer, porque você apaga. Quando você tá com a 

glicose a 30 você não consegue nem furar o dedo pra medir. 

 

 Não só os medicamentos (insulinas), como também a necessidade de insumos mais 

modernos para tratamento da doença se fazem de suma importância na vida dos diabéticos. 

Joana, por exemplo, conta que ao usar a agulha da seringa distribuída pelo SUS para medir 

a glicose, ficava “cheia de hematomas”, além de sentir dor ao se espetar, já com a caneta de 

insulina ela não sente mais dor, senão vejamos: 

 

Como é uma seringa de 4 milímetros, eu fico roxa. Aqui, to roxa! Porque eu 

sou muito branca, então eu fico roxa. Dependendo, se eu pegar um vasinho, eu fico 

roxa. A agulha da caneta é mais fininha, quase não sinto, é muito melhor. A 

vantagem é essa, por mais que você tome duas picadinhas, não é aquela dor. Porque 

a outra era uma seringa de meio ou 1 ml, você fica com roxo. ... Não fico cheia de 

hematoma como eu ficava antigamente. Eu não usava short, detestava porque minha 

perna ficava de fora e ficava cheia de roxo. Todo mundo olha e fala: que que é isso? 
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Tem gente que não pergunta pra te ajudar, é de curiosidade mesmo, especulando. 

Então fica olhando como se eu tivesse apanhado porque já fiquei muito roxa. 

  

 Marilda, nesse mesmo sentido, contou que não pegava as agulhas distribuídas pelo 

SUS porque elas eram muito rombudas, elas te machucam, agulha muito grande. Vai tão 

fundo que quando você tira sai sangue. Ela ainda ressaltou, com entusiasmo, a existência de 

um chip (sensor) que fica acoplado no braço por 14 dias, o qual faz a leitura da glicemia a 

qualquer tempo, sem a necessidade de furar o dedo. Em suas palavras, agora também saiu 

um chip, você coloca o chip no braço pra você ler e dura 14 dias. Aí você põe no aplicativo, 

passa o celular e ele te dá o resultado sem precisar furar o dedo. Contudo, enfatizou que: 

 

Ela [médica] falou que custa 240 ou 220, mas dura 14 dias. Pra gente que é 

pobre é difícil! Se durasse um mês compensava, que é o que eu gasto com as fitas, 

mas é 14 dias. Eu falo que a doença diabetes não era pra pobre, tinha que ser doença 

pra rico, uai! Pobre não dá conta! É muita coisa. E quando é criança é pior ainda, 

eu acho que é muito triste. 

 

A diabetes é uma doença silenciosa, não podendo ser subestimada, pois as 

complicações são severas, como já mencionado, o sujeito pode ter problemas na visão, nos 

rins, nos nervos e no coração. Vejamos que a maioria dos entrevistados não apresentaram 

boa evolução no tratamento com esquemas tradicionais, relatando oscilações frequentes da 

glicemia e episódios de hipoglicemias. Dessa forma, podemos afirmar que evoluindo a 

medicina, deve evoluir também o tratamento oferecido à eles, ou seja, deve o SUS 

acompanhar essa evolução, fornecendo os medicamentos, insumos e tratamentos mais 

eficazes aos sujeitos. Só assim o Estado estaria cumprindo de fato sua obrigação de promover 

e proteger o direito à saúde do diabético, ou ainda, estaria tutelando o direito constitucional 

à vida. 

 

5.4 – Identidade  

 

“Metamorfose que se concretiza, em cada momento, de uma forma específica, 

 dadas condições históricas e sociais determinadas”  

(Ciampa, 1987, p.  121). 

  

Segundo Ciampa (1987) uma identidade nos aparece não apenas como a articulação 

de várias personagens, que ora se conservam, ora se sucedem, ora coexistem, ora se alternam, 

como também “a articulação de igualdades e diferenças, constituindo, e constituída, por uma 
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história pessoal. Identidade é história. Isto nos permite afirmar que não há personagens fora 

de uma história, assim como não há história sem personagens” (Ciampa, 1987, p. 156-157).  

Tendo como arcabouço teórico acerca do conceito de identidade as perspectivas de 

Ciampa (1987) e Bauman (2005), compreende-se que a partir do diagnóstico da doença o 

sujeito pode experimentar um processo de ressignificação identitária, pois encontra um novo 

papel para assumir socialmente. Se o sujeito se apropria do personagem diabético e passa a 

reconhecer-se como tal, pode também, assim ser reconhecido publicamente. Ou seja, a partir 

de um olhar que não o enxerga apenas como a pessoa que é identificada pelo nome, pela 

profissão, entre outros, mas também como o(a) diabético(a). O que autentica essa nova 

identidade assumida pelo sujeito. Tal situação pode ser vista como boa ou ruim, na medida 

em que, para uns, assumir o novo papel é se ver como um novo sujeito, enquanto que, para 

outros é o mesmo que ser visto como doente. 

 

5.4.1 – Identidade de diabético  

 

Dentre os entrevistados a única, frisa-se, que estava representando uma pessoa maior 

de idade era Carla. Ao ser questionada porque o pai não compareceu à entrevista, ela 

respondeu: 

 

Ele não gosta de falar da doença em público. Quando fala ele acha ruim, faz 

cara feia pra gente. Quando tem um doce, se eu falo assim: papai, doce não! Ele já 

olha assim como quem diz que não quer ser exposto. Quando a gente fala, ele nega. 

Não gosta que fala de jeito nenhum. Ele fala com a gente: não fala que eu sou doente!  

 

 Carla pontou que seu pai é taxista e que poderia ser por esse motivo que ele prefere 

não falar sobre a doença. Em suas palavras, ele é taxista. Aí ele pensa que se as pessoas 

souberem que ele é diabético, pode não querer viajar com ele. Eu acho que é isso também. 

Que às vezes o povo comenta: fulano é diabético e desmaiou, passou mal. Deve ser por isso.  

 O maior receio do pai de Carla, segundo ela, reside no fato das pessoas não lhe darem 

tanta credibilidade por ter a doença e assim não ser capaz de exercer sua profissão. Além do 

olhar do outro para ele, pois a partir da fala de Carla, qual seja: ele fala com a gente: não 

fala que eu sou doente!, percebe-se o medo dos outros o verem como doente, levando até 

mesmo ao questionamento se de fato ele assim se vê. Indagada sobre “se ele se acha doente”, 

ela respondeu: não, não acha.  
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Vejamos que, apesar de Carla informar que para ela seu pai não se acha doente, a 

situação se apresenta de forma diversa. Isso porque, se seu pai prefere manter a discrição em 

certos lugares, ou ainda, se ele não gosta de falar da doença em público e quando fala ele 

acha ruim, de alguma forma ele se vê doente e não quer que assim os outros o vejam. Dessa 

forma, podemos afirmar que o pai de Carla, a partir da doença, criou uma nova identidade 

ou, ainda, a ressignificou. 

Carla destacou, também, perceber seu pai se sentir diabético, no sentido de 

diferenciar-se dos outros, na hora da alimentação, pois, em suas palavras, ele comia muito 

doce, muito mesmo. Se não tinha um doce meu pai abria uma lata de leite condensado e 

tomava todinha. Por isso que na hora da alimentação, pra se privar de doce, ele sente.  

 Questionada como descreveria seu pai, ela pontuou:  meu pai é uma pessoa 

superpositiva, consciente, disciplinado, dedicado. E a seu ver, ele se apresentaria no 

momento da entrevista da seguinte maneira:  

 

Eu sou taxista, esposo da Maria, tenho 4 filhos. Eu acho que ele ia falar de 

sua formação, de onde ele vem, como que ele é hoje. Eu acho que ele falaria muito 

disso, é como ele se apresenta pros clientes dele. Ele fala da esposa e dos filhos que 

se formaram. Eles vieram da roça e hoje tem 4 filhos formados. Ele fala muito disso 

e fala pouco dele. Ele fala mais dos filhos e da família que ele tem do que dele mesmo. 

 

 Nota-se que o pai de Carla se apresentaria remetendo-se, primeiramente, à sua 

profissão, ou seja, sua identidade se concretizando na atividade. Como diz Ciampa (1987) 

“o indivíduo não mais é algo: ele é o que faz”. Trata-se da identidade para além da diabetes, 

situação essa que trataremos na próxima categoria. 

 No que tange a forma como a pessoa se descreve e se a doença aparece ou não como 

um determinante para sua identidade, Camila pontuou: me sinto diabética porque eu sou 

lembrada que sou diabética 24 horas. Contudo, ela não se importa em se apresentar como 

tal, destacando: acredita que em 90 por cento dos lugares eu falo que eu sou diabética?! 

Segue sua fala: 

 

Mesmo comendo de tudo, tendo liberdade pra fazer de tudo. A diabetes não 

me impede de fazer nada, mas ela me limita em alguns aspectos, por exemplo: eu 

tenho que medir glicose, eu tenho que contar os carboidratos que to comendo, tenho 

uma coisa acoplada em mim, tem um fio aqui o tempo inteiro me lembrando. Então 

24 horas eu sou lembrada que sou diabética, isso é uma coisa que não esqueço. 

Mesmo tendo liberdade de comer, de fazer tudo, tendo uma vida igual de outras 

pessoas da minha idade, eu sou diabética. 
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 Cláudia, por sua vez, se remeteu à doença pontuando que, em suas palavras, eu acho 

que hoje eu sou uma pessoa melhor. Depois que eu fiquei diabética, eu fiquei melhor que 

antes. Eu agradeço de ter insulina pra mim tomar. Ela ainda destacou: graças a Deus que 

eu ainda tenho ela pra tomar. Porque eu sou outra pessoa. Se você me visse antes e me visse 

hoje, você desconheceria. Você falava assim: não, não é a Cláudia. 

Diante de seu relato, perguntou-se qual seria essa diferenciação da Cláudia antes e 

depois da doença, ela respondeu: eu pesava 120 quilos aos 27 anos. Eu sou uma nova pessoa. 

Eu me acho uma nova pessoa, minha alimentação é melhor, a gente tenta ter hábitos 

diferentes, ser mais controlada. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor. Questionada 

sobre quais sentidos atribui “a ser uma pessoa melhor” ressaltou:  

 

Em todos os sentidos. Minha autoestima melhorou muito porque eu com 27 

anos, eu era outra pessoa. Gordona, não ligava pra aparência, não ligava pra nada. 

Hoje não, hoje a gente tem o prazer de colocar um salto, se arruma melhor, se 

alimenta melhor, se tem jeito de fazer um exercício faz. Não tem crença com bebida, 

com cigarro, graças a Deus eu nunca tive problema com isso. Eu acho que eu sou 

uma pessoa melhor! 

  

 Marilda também fez essa diferenciação, vejamos: 

 

 Apesar de tudo que eu já passei nesse meio tempo da minha vida, do diabetes 

pra cá, hoje eu sou uma pessoa bem mais entendida porque eu acho que muita coisa 

que eu fazia antes... porque quando eu fiquei diabética eu não gostava de fazer 

regime, na época eu fiquei meio revoltada. Hoje eu falo assim, quando eu vejo uma 

pessoa que tá começando igual a minha irmã em São Paulo que começou agora com 

a diabetes, eu falo com ela: cuida porque eu arrependo de não ter me cuidado. 

Porque eu fiquei com muita sequela. (...) Então, com certeza eu seria uma pessoa 

bem mais saudável do que hoje. Eu tive muita sequela, mas hoje eu cuido mais, cuido 

bem, mas já com a sequela. Eu trato bem, mas já to com a sequela, não tem volta. 

Mas isso não me deixa nem mais triste, nem mais alegre. É um problema que eu 

tenho que lidar com ele pro resto da vida. Eu espero que depois que eu comecei a 

tratar melhor, eu não tenha mais nada pra falar: ah isso é por causa do diabetes. Eu 

cuido bem, pretendo levar mais ou menos direitinho pra não ter mais problema 

porque eu já tive demais, sequela demais.  

 

 Eduardo, representando sua filha, a descreveu remetendo-se à doença, como se a 

doença fosse algo indissociável da identidade da filha. Vide seu relato: 
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Sobre a vida da minha filha hoje, eu vejo ela como uma criança feliz, uma 

criança que lida de forma natural com a situação dela. Uma criança que fez 9 anos 

agora, mas já tem capacidade de medir a glicemia sozinha, já aplica insulina 

sozinha. Só que a gente acompanha porque não pode ter erro. Mas ela já começa a 

se virar com relação a isso. Precisa de consciência com relação a alimentação 

porque ela acha que pode tudo, mas eu vejo ela como uma criança muito saudável. 

Tem a parte com relação àquilo que realmente é desconforto porque às vezes tá 

brincando e tem que parar porque tem que medir a glicemia e criança quer 

brincadeira. Então ela mostra uma pequena insatisfaçãozinha, mas nada demais. Eu 

vejo uma criança feliz, eu vejo uma criança normal. Eu vejo isso mesmo. 

 

 Nesse mesmo sentido, Sara ao ser questionada como descreveria seu filho, 

respondeu: 

 

Já teve muita crise por conta da diabetes, ele sempre falava sobre porque que 

foi acontecer isso com ele, porque ele, porque que ele tinha isso, porque que Deus 

fez isso com ele, porque que Deus deu a ele duas doenças de uma vez só. É difícil! 

Mas hoje ele tem a consciência de dizer que enquanto ele for diabético... hoje ele 

sabe se alimentar melhor, ele sabe o que pode e o que não pode fazer. Mas é 

complicado. É doloroso pra uma mãe saber que o filho é diabético, ter que fazer 

várias furadinhas no dedo, não deixar comer tudo que quer. 

 

 Fernanda, por sua vez, ao responder sobre tal questão afirmou: eu sou uma pessoa 

diabética, mas o diabetes não me impede de nada. Essa sou eu. E ainda, pontuou: eu só 

penso que o diabetes me faz mais forte porque talvez, se eu tivesse qualquer outra coisa, 

talvez eu já teria desistido. 

Merece destaque o relato de Fernanda quanto ao momento do descobrimento da 

doença. Ela informou que comemorava “aniversário de diabetes”. Segue sua fala: 

 

Antes eu comemorava aniversário de diabetes, agora eu perco as contas. No 

começo, quando eu era criança, eu tinha diário e na época que eu descobri que tinha 

diabetes, colocava lá no diário ‘‘1 ano de diabetes’’. Hoje em dia lembro, mas não 

é aquela coisa.  

  

Diante disso, questionou-se o motivo pelo qual ela fazia esse tipo de anotação, ela 

respondeu:  

 

Te falar que eu não sei explicar. Acho que era só um lembrete pra mim pra 

eu saber que tinha 1 ano que tinha diabetes. Mas como eu era criança não achava 

que era uma coisa tão séria, achava que era qualquer coisinha. Não sei se eu achava 

que depois ia passar, não sei qual era a minha mentalidade. Porque quando eu 
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descobri a diabetes eu tinha 6 anos, eu não era tão bem informada igual as crianças 

de hoje. 

 

 Dos relatos acima, podemos observar que apenas 7 dos entrevistados, representando 

36% da amostra, se referiram diretamente à doença ao se descreverem. Dentre eles somente 

um, o pai de Carla, se remeteu à diabetes como sendo algo ruim para sua identidade, ou seja, 

é como se depois do diagnóstico da doença ele negasse a nova identidade (diabético), pois 

assumi-la seria o mesmo que assumir o personagem de doente. Se o pai de Carla assumisse 

a identidade de diabético ele estaria negando a identidade de taxista, como se uma identidade 

anulasse a outra. 

Já os demais, com exceção de Eduardo e Sara, assumiram o novo papel como sendo 

algo positivo, ou seja, ressignificaram sua identidade a partir da doença vendo-se ou como 

uma nova pessoa, ou como se ter a doença fosse indiferente, já que vivenciam outros 

personagens. Em outras palavras, é como se ser diabético não excluísse/negasse as demais 

identidades do sujeito.  

Quanto à Eduardo e Sara, pode-se afirmar que, ao descreverem seus filhos, eles 

associaram a identidade dos mesmos à doença, como sendo a identidade de diabético seu 

personagem predominante.  

 

5.4.2 – Identidade para além da diabetes 

 

A identidade, que incialmente assume a forma de um nome próprio, 

vai adotando outras formas de predicações, como papeis, 

especialmente. Porém, a forma personagem expressa melhor isso na 

sua generalidade. ... Para percebermos como se dão as predicações, 

tivemos que recorrer à categoria atividade (assim como Severino 

precisou se fazer verbo). Isto acabou nos revelando algo diverso. 

Descobrimos que a noção de uma personagem substancial, 

traduzível por proposições substantivas, oculta de fato a noção de 

uma personagem ativa, traduzível por proposições verbais. O 

indivíduo não mais é algo: ele é o que faz. (Ciampa, 1987, p. 134-

135). 

 

 Nessa categoria se discute a identidade do sujeito para além da doença, ou seja, a 

doença faz parte de sua vida, mas ele não se resume a ela. O sujeito se vê de diversas outras 

formas, senão outros personagens. 64% dos entrevistados se descreveram, ou descreveram 

seus filhos, a partir de vários papeis (sociais). De acordo com Ciampa (1987) quando se 

questiona: “quem é você? ” outras respostas podem aparecer além do nome, ou seja, outras 
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representações servem como respostas. “O perguntar traz implícito que sempre existem 

respostas que identifiquem uma pessoa” (p. 153). Vejamos, por exemplo, o relato de João: 

 

Eu me apresento como João, advogado, empresário e pai da Isis. Eu acho 

que a gente deve se apresentar como... com coisas que são realmente importantes, o 

fato de eu ser a minha vida inteira diabético não me faz é, apesar de eu ser muito 

bem resolvido com essa questão, de não ter vergonha, mais eu também não faço 

questão de expor isso de me apresentar como “João o diabético” ou “João que 

possui diabetes”, qualquer coisa desse tipo, porque não é importante, assim... não 

para mim. (João). 

 

 Nesse sentido, seguem alguns relatos em que os entrevistados não apenas se 

identificam pelo nome, como também pelo estado de felicidade. “O ser feliz” se remete à 

ideia de que eles lidam bem com a doença e que ela não é um fator produtor de tristeza.  

 

Sou Ana, tenho 27 anos, sou Química, trabalho, sou muito feliz, tenho 

diabetes e ele não impede de fazer nada. (Ana). 

 

Eu sou uma pessoa muito tranquila, normal. Tranquila mesmo. A palavra que 

me define acho que é isso: a tranquilidade. (Maria). 

 

Sou uma pessoa feliz, com problemas como tantas outras. (Júlia). 

 

Ah, eu gosto da vida, amo a vida. (Sônia). 

 

 Ainda, quanto à questão “quem é você” Dalila respondeu: eu sou formada em 

Administração e hoje eu tô buscando alguma coisa na minha profissão. O que mais pesa 

pra mim no momento, que eu não consegui me encontrar ainda, é profissionalmente porque 

eu tô meio perdida. Ela ainda acrescentou:  

 

Tenho uma filha, sou casada, sou administradora, tô montando uma lojinha 

agora pequena, mas eu tô começando, tô tentando, tô buscando crescer. É isso. 

 

 Em relação à doença, ela foi indagada quanto a se apresentar como diabética, e 

respondeu: eu só me identifico dessa forma numa consulta médica. Eu não sei se eu deveria. 

Não é que seja um problema pra mim não, de forma alguma. Não sei se isso faria diferença 

numa apresentação, se eu conheci alguém aqui agora, entendeu? 

 Podemos inferir que Dalila se remete a diversos personagens além da personagem 

“Dalila diabética”, aparecendo essa personagem apenas quando, digamos, se faz necessário, 
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ou seja, ela não é principal ou predominante. Sua identidade é a articulação de várias 

personagens, constituindo, e constituída por sua história pessoal.  

 

 As personagens são momentos da identidade, degraus que 

se sucedem, círculos que se voltam sobre si em um movimento, ao 

mesmo tempo, de progressão e de regressão. .... Ao mesmo tempo, 

como o concreto é síntese de múltiplas e distintas determinações, o 

desenvolvimento da identidade de alguém é determinado pelas 

condições históricas, sociais, materiais dadas, aí incluídas condições 

do próprio indivíduo. Dessa maneira, a concretude da identidade é 

sua temporalidade: passado, presente e futuro. (Ciampa, 1987, p. 

198). 
 

Nesse sentido, vejamos os relatos dos demais entrevistados:   

 

Eu sou uma mãe, uma profissional, esposa e dona de casa que às vezes não 

dá conta de cuidar da saúde e de tudo isso que eu faço. De me alimentar de 3 em 3 

horas e de dar conta de tudo isso. Às vezes o dinheiro também não dá pra dar conta 

de tudo isso e das minhas necessidades com medicamentos e eu tenho que saber me 

virar muito bem com isso tudo. Eu acho que eu sou uma equilibrista! (Fabiana).  

  

 Fernanda, como mencionado na categoria anterior, ao se descrever afirmou, num 

primeiro momento, ser uma pessoa diabética, mas o diabetes não me impede de nada. Essa 

sou eu. Diante de seu relato questionou-se se teria algo mais a acrescentar e ela ressaltou, 

em tom de brincadeira: 

 

Em termos de quem eu sou? Se você me olhar, vai ver que sou uma pessoa 

pequena. É isso que chama mais a atenção do que o diabetes. Principalmente quando 

a pessoa pergunta quantos anos você tem. Aí falo que tenho 30 e a pessoa olha com 

uma cara de tipo assim: não é possível, você não tem 30. Então o diabetes tá comigo, 

a gente vai morrer junto, mas dá pra gente conviver numa boa, harmoniosamente. 

Então independente de ter ou não, não é o diabetes que me define. E sim as minhas 

escolhas profissionais, pessoais. 

  

 Marcelo ao descrever a filha afirmou: é uma menina muito independente, muito 

esperta, muito inteligente. É da natureza dela, é muito esperta mesmo. E ainda, destacou no 

que tange à doença que, vejamos: 

 

Então ela é muito bem resolvida, ela tem canal, participa de tudo, ela não 

entende que a diabetes seja uma limitação pra ela. Isso foi inclusive uma orientação 

da Dr. Geralda, foi uma psicóloga pra mim porque ela falou isso: ‘‘se você tratar 

sua filha como uma doente, ela vai ser uma doente a vida inteira. Se você mostrar 
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pra ela o que ela precisa ter pra ter uma qualidade de vida, ela vai ser quem ela 

quiser ser’’. 

  

Michele descreveu sua filha, de forma emocionada, ressaltando: ah, uma menina 

muito feliz! Eu até me emociono. Às vezes eu olho pra ela e penso: gente, como que pode 

uma menina tão pequenininha passar por isso tudo? Mas ela é feliz. Ela é muito feliz! Ai, a 

minha filha é um amor.  

Nesse mesmo sentido, Paula ressaltou sobre o filho, em suas palavras, é um menino 

extremamente inteligente, desde novinho ele sempre foi. Vide seu relato: 

 

Eu sempre percebi que ele era acima da idade dele. Ele nunca foi aquela 

criança de gostar de ver desenho, essas coisas. Ele sempre foi mais adulto pra idade 

dele. Então ele é muito maduro, se você conversar com ele, você não acha que ele 

tem só 14 anos. É extremamente inteligente, mas por outra parte é extremamente 

preguiçoso. Pro estudo por exemplo, é apaixonado por inglês e tem muita facilidade. 

Só escuta música em inglês, só assiste filme em inglês, gosta muito de ouvir música 

em inglês. Ele tá fazendo inglês há 2 meses e ele já é um dos candidatos a fazer uma 

viagem pro Canadá agora em fevereiro do próximo ano. 

 

 Cecília, a única menor que estava presente com o pai (Roberto) na entrevista, foi 

diretamente questionada como se descreveria e logo informou: eu diria que eu me chamo 

Cecília, eu tenho um pai, uma mãe e uma irmã, eu tenho uma família e eu sou diabética. Sou 

muito feliz! 

 

5.4.3 – Preconceitos vivenciados em decorrência da diabetes e suas implicações na 

identidade do sujeito com diabetes 

 

 Nessa categoria foram discutidas as implicações que os preconceitos podem gerar na 

identidade dos sujeitos diabéticos. Isso porque, se o sujeito sofre preconceito por causa da 

doença, ele pode passar a se ver de forma diferente, como, por exemplo, doente, limitado, 

entre outros. 

 42% dos entrevistados ao serem questionados quanto a terem vivenciado alguma 

situação de preconceito ou discriminação por serem diabéticos, responderam negativamente, 

Vejamos: 

 

Preconceito, discriminação, não. Mas a gente escuta muita coisa ruim, tipo 

‘‘ah coitadinha, se fosse comigo eu não ia aguentar, nossa, você tem que se furar’’. 

Um olhar de pena e isso é ruim. ‘‘ah minha avó morreu, você não pode comer isso, 
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cuidado que vai perder a perna’’. Isso a gente escuta muito. São pessoas leigas, que 

não são diabéticas e que não têm conhecimento sobre isso e acabam falando essas 

coisas que são ruins. Hoje em dia não, quando as pessoas falam isso eu falo aff, não 

sabe nada que tá falando. Mas quando você é recém diagnosticado e ouvi isso, 

parece assim ‘‘nossa minha expectativa de vida é zero, vou morrer daqui a pouco’’. 

Se você não tem nada de bom pra falar, melhor não falar nada. Mas as pessoas falam 

muito isso. (...) As pessoas acham que a bomba é porque você já tá nas últimas. 

Várias pessoas falam pra mim: nossa mas você já tem que usar a bomba? Como se 

fosse uma coisa assim, estou morrendo e preciso da bomba. Várias vezes eu escuto 

isso, só que as pessoas deveriam entender que a bomba não é por causa disso, ela é 

um tratamento mais moderno, mais tecnológico. (Camila). 

Não, preconceito a gente nunca teve. Mas o pessoal fala: ah tadinha, é tão 

pequenininha pra ter que usar isso. Uma vez eu fui na casa de uma amiga e o filho 

dela tava comendo alguma coisa escondido. Aí eu perguntei porque que ele tava 

comendo escondido e ele falou: minha mãe pediu pra eu não deixar ela ver. Aí eu 

falei: não, pode deixar ela ver, ela já é acostumada e ela também pode comer isso. 

(Michele).  

 

Bom, por muitas vezes percebi olhares “tortos” quando eu media minha 

glicemia ou aplicava insulina, antes mesmo da bomba. Até depois que comecei a 

usar a bomba, ainda percebi olhares estranhos, quando as pessoas veem também a 

cânula da bomba no meu corpo. No geral sempre foram olhares assim ou um ou 

outro comentário, mas de leve. (Ana). 

 

Não. Só o fato de ir em algum lugar que não tem refrigerante zero, a pessoa 

acha que pode ser uma frescura e não é. A gente tem necessidade de ser refrigerante 

diet ou de não comer alguma coisa, aí a pessoa acha que é frescura e não é. Mas 

nunca tive esse tipo não. (Cláudia). 

 

Não, no trabalho não. Lá eu conto tudo que eu tenho pra comer. Meu patrão, 

por ser médico, não tem problema nenhum. Trabalho com ele tem 12 anos, ele nunca 

impôs nada. Ele ainda pergunta se eu to comendo direito. As outras duas meninas 

que trabalham comigo, falam: as frutas e biscoitos integrais são da Joana! O 

problema todo é quando você vai em alguma festa, em algum lugar, você tem que 

comer antes porque você não acha nada pra comer. Nada nada! Ninguém preocupa 

em fazer uma comida pra alguém que tenha diabetes, a gente sofre é isso porque 

ninguém preocupa se a gente tá querendo comer, se vai comer. (Joana). 

  

Não, eu não. Mas eu já senti, por exemplo, quantas festas você vai que não 

tem refrigerante de diabético? Ninguém lembra que existe diabético. Todo mundo só 

pensa em refrigerante de diabético quando tá fazendo dieta porque quer emagrecer. 

Ninguém lembra do diabético. Ninguém entente. Porque que eu tomo refrigerante de 

diabético? Porque eu não aguento tomar refrigerante normal, me dá uma sede 

horrorosa. (Maria).  

 

Hoje as pessoas veem com dó. Taxa a pessoa como coitadinho. Não sei se 

isso chega a ser um preconceito. Na verdade, o próprio diabético não gosta de falar 

que tem diabetes, ele tenta esconder ao máximo. Ele por exemplo não fala. É claro 
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que os colegas dele de sala sabem porque é uma turma que já vem há alguns anos 

estudando juntos. (Paula).  
  

Nunca vivenciei algum preconceito sobre o diabetes pelos outros. Acho que 

o preconceito a ser vencido é o preconceito do próprio portador da diabetes. 

Aconteceu comigo durante a adolescência, tinha vergonha da doença, mas depois de 

superar isso, percebi que ninguém a minha volta possuía esse preconceito, só eu 

mesmo. (João). 

 

Embora os entrevistados tenham respondido inicialmente que não sofrem 

preconceito ou discriminação em decorrência da doença, eles demonstraram em seus relatos 

que sofrem, principalmente nas festas, pois como apontou Maria: quantas festas você vai 

que não tem refrigerante de diabético? Ninguém lembra que existe diabético. Nota-se a 

invisibilidade da diversidade. Os sujeitos diabéticos se sentem discriminados nessas ocasiões 

pelo fato de não serem lembrados, ou até mesmo, ignorados. Situação essa que influencia 

consideravelmente na forma como eles se veem, a partir do olhar do outro, ou, ainda, da 

omissão do outro.  

Ainda, vejamos que, eles destacaram terem apenas vivenciado olhares de 

“coitadismo”, que apesar de não afirmarem/reconhecerem ser tais olhares uma forma de 

preconceito ou discriminação, podemos afirmar que eles representam o próprio estigma da 

doença. Ademais, como aponta Goffman (1978):  

 

O meio não consegue lidar com o diferente. As pessoas de categorias 

diferentes passam a discriminar outras, encontrando nelas 

características que justifiquem suas percepções. Quando a 

característica estigmatizante é muito visível, as pessoas são mais 

facilmente subjugadas, desprovidas de sua humanidade, como 

justificando a relação de discriminação. O estigma passa a substituir 

qualquer condição favorável à aceitação e o sujeito passa a ser visto 

como sua marca. 

 

Vale destacar os dois últimos relatos, de João e Paula, os quais apontam o efeito de 

estigmatização da doença. Ou seja, a internalização por parte do sujeito das características 

de sua desvalorização, devido à sua marca (doença), passando a concordar e se enquadrar no 

estereótipo (Corrigan; Watson; & Bar, 2006). De acordo com Livingston e Boyd (2010) a 

internalização do estigma é um processo subjetivo e pode estar ligado a sentimentos 

negativos que a pessoa possui em relação a si, comportamentos mal adaptativos e resultados 

negativos de outras experiências na vida. 
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Os diabéticos experimentam sentimentos de medo e culpa decorrentes dos 

estereótipos em torno da diabetes. Situação essa que os levam, por exemplo, a deixar de 

tomar insulina na frente dos outros por medo de “desviarem da norma social”, consoante 

podemos inferir no relato de Sara, a qual destacou um momento de constrangimento 

vivenciado pelo filho, vejamos:  

 

Na escola ele foi chamado de drogado porque levava os aparelhos pra dentro 

do banheiro na hora da merenda pra fazer a medição e aplicar a insulina. Então ele 

não leva mais pra escola. ...Ele prefere agora comer em casa do que aplicar.  

 

O medo de ser visto como drogado fez com que o filho de Sara sentisse desconforto 

em se injetar insulina publicamente, ou ainda, tal situação o impediu de gerenciar sua própria 

doença. O olhar do outro influenciou diretamente em seu comportamento, levando-o a não 

expor sua identidade de diabético. Poder-se-ia questionar se ele se identifica de fato como 

tal (personagem diabético), contudo não se fez necessário, pois segundo Ciampa (1987), é 

muito comum nos revelarmos através da nossa negação e daquilo que ocultamos. “Somos 

ocultação e revelação” (p. 60). 

Ainda, Sara afirma ter vivenciado uma situação de preconceito quando do 

descobrimento da doença do filho. Segue seu relato:   

 

Teve só uma vez no ponto de ônibus, logo quando a gente descobriu, tinha 

poucos meses que a gente foi na Santa Casa fazer exame, aí uma senhora falou: 

nossa que menino magrinho, quantos anos ele tem? Eu falei: ele tem 9 pra 10 anos, 

nós descobrimos a diabetes dele. Aí ela falou: nossa, coitadinho dele, só vai 

sobreviver até 30 anos, é a idade que o diabético sobrevive. Eu falei: a senhora tem 

certeza disso? Ela falou: tenho, fulano morreu logo depois que fez 35 anos! Eu falei: 

não, mas meu filho, se Deus quiser vai sobreviver muito mais que isso! 

 

 Nesse sentido, também, vejamos outros relatos:  

 

Eu sinto exclusão em festa porque por mais que o refrigerante dietético, 

digam que faz muito mal, uma pessoa que tem diabetes, entre um refrigerante normal 

e o diet, ela vai tomar o diet. Por mais que fale que o refrigerante tem isso e aquilo 

e vai fazer mal, tem tantas outras coisas que eu consumo que também vai fazer mal. 

.... e às vezes quando você vai procurar emprego. Já aconteceu. Hoje em dia eu sou 

formada como pedagoga e sou professora, mas eu formei antes como técnica de 

enfermagem. Então a primeira coisa que você quer fazer quando você recebe seu 

diploma é trabalhar na área. Então fui fazer entrevista numa casa de saúde daqui 

da cidade. Em uma delas eu até trabalhei, fui muito bem recebida. E eu sou aquela 

pessoa que de início já fala: eu tenho diabetes tipo 1, tomo insulina, mas sei fazer o 
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controle, tanto é que nunca aconteceu de eu passar mal por conta do diabetes 

trabalhando. Aí fui nesse lugar fazer entrevista e falei que tenho diabetes e a mulher 

me perguntou: mas como que você vai fazer? Eu falei: eu tenho uma vida normal, 

apesar de ter diabetes. Tenho restrições. Todo mundo tem alguma restrição, seja 

alimentar, seja em alguma atividade física, mas todo mundo tem. E a pessoa tem 

seus próprios limites. Aí eu falei que tenho uma vida normal e ela falou: ah é meio 

complicado, né? Eu nem resposta tive porque uma pessoa sã, que não tem problema 

de saúde, pode ter um desmaio, pode se sentir mal também, não é só por conta do 

diabetes. Tanto é que eu não fui chamada na próxima etapa. A primeira era a 

entrevista e eu acho que já excluiu ali porque ela ficou com uma cara muito estranha 

pra mim quando eu falei que tinha diabetes (Fernanda). 

 

Uns falam que é exagero. Que eu tinha que deixar, que dependendo do lugar 

não tinha necessidade de ficar medindo, de cortar alguma coisa. Algumas pessoas, 

até mesmo de casa, falam: toma um pouquinho de café, esse não vai te fazer mal. Eu 

falo: faz mal sim, pra mim faz. Então em alguns lugares tem algum tipo de 

preconceito sim. ... Aí refrigerante, se tem uma festa só compra o normal, não tem o 

diet. Devia pensar nos diabéticos, né? (Cláudia). 

 

Eu acho que é também porque ele viaja, vai pro Rio, São Paulo. Aí ele pensa 

que se as pessoas souberem que ele é diabético, pode não querer viajar com ele. Eu 

acho que é isso também. Que às vezes o povo comenta: fulano é diabético e 

desmaiou, passou mal. Deve ser por isso. Então ele sabe que vai sofrer preconceito 

se ele ficar deficiente por exemplo. Se tiver que amputar uma perna, como que ele 

vai viver? Ele depende do trabalho. (Carla). 

 

 Através das falas acima, podemos perceber que os diabéticos sentem desconforto em 

várias situações sociais. Na fala de Fernanda observa-se uma possível conduta 

discriminatória por parte da pessoa que a entrevistou, para fins de emprego. Além da carga 

de sofrimento existencial que a doença traz consigo, a sensação de exclusão do sujeito, do 

processo produtivo, pode trazer sérios sofrimentos, sobretudo, para àquele que tenta 

construir possibilidades de trabalho em uma sociedade fechada aos “diferentes”. Como 

ressaltou Fernanda: eu acho que já excluiu ali porque ela ficou com uma cara muito estranha 

pra mim quando eu falei que tinha diabetes.  Fernanda foi vista como se a doença a definisse. 

O estigma da doença afeta consideravelmente na identidade do sujeito com diabetes, 

pois ele pode se ver como doente, limitado, diferente (contrário de “normalidade”), drogado, 

incapaz, entre outros.  

Tal situação nos leva a questionar ou até mesmo afirmar que faltam políticas públicas 

educativas acerca da diabetes em diversas instituições (escolas, saúde, etc). Roberto e Rosa, 

juntamente com a filha Cecília, por exemplo, relataram situações de bullying vivenciadas 

por Cecília em sua escola, levando-a até mesmo, ao responder à questão “quem é você” a 

afirmar categoricamente: eu me chamo Cecília, eu tenho um pai, uma mãe e uma irmã, eu 
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tenho uma família e eu sou diabética. E que diabetes não pega e só. Pelas situações 

vivenciadas por Cecília, foi que seus pais decidiram mudar para a zona rural, porque 

aparentemente as crianças de lá são menos maldosas, ressaltou Rosa. Vide suas falas: 

 

Aqui em São João ela sofre muito bulling. (Roberto). 

 

É, falaram que diabetes pegava, não queriam sentar do lado dela. As pessoas 

não queriam brincar com ela, zoavam com ela, cometiam bulling com ela aqui em 

São João. Então foi um dos motivos que a gente achou melhor mudar pra zona rural 

porque aparentemente as crianças de lá são menos maldosas. Então quando a gente 

chegou na zona rural eles abraçaram. Enquanto aqui ela sofria bulling, lá eles 

abraçavam. (Rosa).  

 

Eu chorava muito porque todo dia eles faziam aquilo, aí eu parei de ser amiga 

e aí eu só tenho uma amiga. Ela até levava merenda e falava assim: eu não vou 

comer perto de você porque se não vai te aguar. Aí ela comia longe, ela levava fruta 

e dividia comigo. (Cecília). 

 

 Vejamos que, as implicações negativas da internalização do estigma tendem a 

produzir mudanças de comportamento e, sobretudo, mudanças ou ressignificações 

identitárias nos sujeitos diabéticos.  

 

5.4.4 – Processos judiciais e administrativos: implicações dos ganhos e perdas nas 

identidades dos sujeitos com diabetes 

 

 Nessa categoria foram discutidas as implicações psicossociais advindas do processo 

judicial ou administrativo nas identidades dos sujeitos diabéticos. No que tange aos ganhos 

podemos observar, através dos relatos abaixo, que estes proporcionaram aos sujeitos maior 

autonomia, liberdade, segurança, confiança e independência. Enquanto que, a negativa do 

pedido ou perda da manutenção da concessão do medicamento, insumo e/ou equipamento 

gerou frustração, sensação de injustiça, ansiedade, angústia e estresse. Situação essa já 

exposta na categoria “negativa do acesso e da necessidade de maior eficácia no tratamento”.  

 Camila, ao contar que ganhou a bomba de insulina na justiça pontuou que, em suas 

palavras, eu vi o tanto que minha vida, minha qualidade de vida e o meu controle 

melhoraram. Ao ser questionada quanto a sensação de ganhar o insumo do governo ela 

destacou: 
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Um benefício foi a liberdade, hoje eu consigo fazer muitas coisas que eu era 

limitada de fazer. Segurança, eu acordava várias vezes durante as noites com medo 

de tá com hipoglicemia e não ta sentindo. E com a bomba eu comecei a ter noites de 

sono como uma pessoa normal porque eu sei que ela tá ali cuidando de mim, ela 

suspende o sensor, a configuração e o algoritmo dela me dá essa segurança. ... com 

o outro tratamento eu sempre precisava da ajuda de alguém. Várias vezes eu tinha 

que chamar minha mãe pra me ajudar porque eu tava com hipoglicemia e não tinha 

nem condição de levantar pra comer alguma coisa. E depois da bomba eu nunca 

mais precisei disso, fiquei mais independente. 

  

 Percebe-se que a bomba aparece como ferramenta de independência, liberdade, 

segurança e autonomia, além de proporcionar, nos dizeres de Camila, noites de sono como 

uma pessoa normal. Ela equipara ter uma vida como de qualquer outra pessoa dita “normal”, 

ou seja, sem a doença. Dessa forma, nota-se que Camila ressignificou sua identidade a partir 

do ganho da bomba. Ela ainda destacou que a bomba é como se fosse uma parte do meu 

corpo, é igual um braço meu, não me incomoda. A bomba passou a ser, não apenas extensão 

de seu corpo físico, como também, do seu “eu”.  

Nesse sentido, Ana também pontuou que o ganho da bomba lhe proporcionou mais 

liberdade, segurança e tranquilidade. Além de lhe trazer mais felicidade, pois segundo ela: 

minha qualidade de vida é outra depois da bomba. Vide seu relato: 

 

Minha vida mudou muito com o uso da bomba! Meu controle melhorou muito 

e, com isso, os resultados dos meus exames também. Tenho muito mais liberdade 

para comer qualquer coisa, mais segurança para aplicar insulina e mais segurança 

também no meu dia-a-dia. Não tenho tanto medo mais de passar mal, tanto por hipo 

quanto hiper, durmo mais tranquila, com menos medo de ter hipo noturna, enfim, 

hoje sou até mais feliz com a bomba e morro de medo é de ficar sem ela. Eu fiquei 

muuuito feliz, até chorei quando recebi a notícia. Minha qualidade de vida é outra 

depois da bomba. 

  

Michele, representando a filha, disse ao ganhar a bomba de insulina: não to 

acreditando que agora ela vai ter uma vida normal. Assim como Camila, Michele também 

remete à questão da bomba de insulina proporcionar à filha uma vida como de qualquer outra 

pessoa (sem a doença), vejamos:  

 

Quando a gente conseguiu, quando a advogada ligou pra gente falando que 

a gente tinha conseguido eu acho que foi o melhor dia da minha vida! Eu falei: nossa, 

não to acreditando que ia acabar com aquilo tudo que minha filha passava, não to 

acreditando que agora ela vai ter uma vida normal!   
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Cláudia, por sua vez, ao responder à questão quanto ao significado do ganho das 

insulinas, pontuou que: significou muito, eu fiquei muito satisfeita. E ainda, destacou que as 

insulinas lhe proporcionaram segurança e um controle glicêmico mais efetivo. Vide seu 

relato: 

 

Na minha qualidade de vida também ajudou muito! É outro resultado. Me 

sinto melhor tomando a lantus. Mais segura. Tomando a humalog também, eu tomo 

sem medo. Porque caía muito ou subia muito. 

 

Nesse sentido, Dalila pontuou, após ter ganhado as insulinas, que teve mais 

autonomia, pois com o tratamento anterior ela tinha receios de precisar de outra pessoa o 

tempo inteiro, por conta das crises de hipoglicemia. Já com o novo tratamento ela se sente 

mais tranquila e independente. Vejamos seu relato: 

 

Porque eu acreditava que eu dependia de alguém comigo o tempo inteiro. Eu 

pensava: a qualquer hora eu dou hipoglicemia e eu morro se ninguém me acordar 

porque eu podia entrar em coma, desmaiada. Então eu ficava com aquilo na cabeça: 

se eu tiver sozinha eu não vou dar conta. Agora não. Eu às vezes colocava 

despertador à noite pra ver como tava a glicose, pra eu não ter uma hipoglicemia. 

Então eu não tinha um sono tranquilo, foi assim durante um tempo. Depois com a 

outra, depois que eu adaptei, ficou tranquilo.  

  

Para Joana o ganho das insulinas implicou em maior adesão ao tratamento, vez que 

para continuar ganhando é necessária a comprovação de que o sujeito tem feito um bom 

controle metabólico. Situação essa que leva Joana, obrigatoriamente, a ir ao médico e fazer 

exames com mais regularidade, o que, consequentemente contribuiu para melhora no 

controle da doença. Consoante podemos inferir em seu relato: 

 

Eu passei a cuidar mais da minha glicose porque a gente tem que manter um 

controle pra ganhar o remédio, você tem que ir ao médico. Então eu vou ao médico 

e faço exame de 2 em 2 meses porque eles pedem isso. Eles te dão a medicação, mas 

exigem que você dê um retorno pra eles que você tá bem, que tá fazendo o uso certo 

da medicação, que a medicação tá fazendo o efeito. Eu não ia ao médico. Como eu 

não ganhava nada deles, era eu que comprava, não tinha aquela coisa restrita. Ah 

eu não quero ir na Isabela hoje, posso ir semana que vem, mês que vem, aí eu 

desmarcava a consulta. Hoje não, eu tenho que apresentar pra eles. Chega o prazo 

eles mandam lá: você buscou a insulina hoje, mês que vem você tem que trazer o 

processo pra atualizar o cadastro. Se você não tá indo ao médico você vai atualizar 

seu cadastro como? ... minha taxa glicêmica melhorou muito depois que eu comecei 

a usar a lantus e a aspart. Notei total diferença, muita mesmo. Não sinto mais dor 
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nas pernas, eu sentia muita dor nas pernas. Tinha câimbras e hoje não. Melhorou 

por isso. 

  

Para Fernanda, em suas palavras, a sensação de tá ganhando algo é muito boa porque 

você sente que tá sendo representada na sociedade, que você não tá esquecido. Ou ainda, 

você percebe que tá sendo lembrado a partir do momento que você ganha. Infere-se que 

para ela, o ato do Estado conceder gratuitamente o medicamento aos sujeitos diabéticos 

demonstra que eles estão, de alguma forma, tendo maior visibilidade, porque no meio de 

tantas coisas ainda tão pensando nos diabéticos, tão fazendo alguma coisa em prol dos 

mesmos. Segue sua fala: 

 

Porque a partir do momento que a gente vê tratamento pra várias doenças, 

a gente sabe que o tratamento pra diabetes é caro, mas tem outros problemas que os 

medicamentos são muito mais caros. Mas você se sente bem em saber que também 

estão com preocupação com diabetes a partir do momento que você tá ganhando 

medicamento pra aquilo. Porque uma simples gripe é uma vacina, você também tá 

ganhando. Tá certo que entra de novo na parte financeira, mas você percebe que tá 

sendo lembrado a partir do momento que você ganha. Se é só medicamento que você 

compra, você pensa: gente, mas porque que ainda não fizeram um medicamento que 

pode ser doado, entregado gratuitamente pra esse paciente? Então a gente se sente 

lembrado, você se sente importante porque no meio de tantas coisas ainda tão 

pensando nos diabéticos, tão fazendo alguma coisa em prol dos mesmos. Eu acho 

que é isso também 

 

 Sônia, ao ganhar os insumos para controle da doença, contou com entusiasmo que 

significou o mesmo que ganhar um presente, além de ter mais tranquilidade, vejamos: 

 

  Foi muito bom! Eu fiquei tão feliz que parecia que eu tinha ganhado um 

presente porque eu sabia que sem elas eu ia morrer a qualquer hora. Essas tirinhas 

pra mim, sinceramente, foi a mesma coisa que eu ganhar um presente mesmo! Na 

hora que o telegrama chegou eu pensei: ai graças a Deus, que bom! Achei muito 

bom! (...) mais tranquila, bem mais. O sintoma da baixa é o mesmo sintoma da alta, 

eu não sabia quando ela tava baixa e nem quando ela tava alta. 

 

 Fabiana contou que quando ganhou a insulina humalog ficou, em seus dizeres, numa 

felicidade!. Vide seu relato:  

 

O oficial de justiça foi lá em casa. Aí ele falou: ah é um processo que você 

entrou contra o governo e a Prefeitura, é pra você ir lá que tá permitido. Eu falei: é 

sério? E comecei a pular! Ele começou a olhar pra mim e rir. Nossa, foi tudo de 

bom! Porque essa humalog é uma insulina que a gente tem que usar toda vez que a 
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gente come, se eu tomar um copo de leite eu tenho que medir glicose, fazer as 

continhas e tomar insulina antes de tomar esse copo de leite. Se eu for comer uma 

maçã, mede a glicose, toma a insulina e come a maçã. 

 

 Ela ainda relatou sua experiência com relação as várias internações hospitalares por 

causa das variações glicêmicas que tinha antes de se valer da insulina lantus e humalog. 

Depois que começou a usar essas insulinas, pontuou: nunca mais apareci no hospital.  

Através das falas de Fabiana, nota-se duas personagens, nesse contexto, marcantes, 

a Fabiana-fichinha-no-hospital e a Fabiana-depois-do-hospital. Questionada quanto a essas 

duas personagens, ela pontuou fazendo alusão à personagem Fabiana-depois-do-hospital: 

 

Até quando eu conto pra minhas amigas, as minhas histórias são no hospital. 

As minhas amigas iam me visitar, faziam a maior bagunça e tal. Hoje em dia não. 

As histórias da minha vida com as minhas amigas eram no hospital. Hoje em dia eu 

tenho uma vida fora do hospital.  

 

 Vejamos as demais falas de Fabiana que evidenciam a situação ora exposta: 

 

Nossa, eu sou fichinha fácil no hospital, todo mundo me conhece. Até a data 

que eu comecei a fazer essa contagem com a lantus e humalog. ....Já, eu tive uma 

hemorragia na retina. .... Muito tempo com esse tipo de insulina, muito tempo com a 

diabetes, ela vai afinando os vasos sanguíneos do corpo todo. E acabou que eu, muito 

nervosa, tive um pico de nervoso e estourou um vasinho no meu olho. E daí eu não 

procurei o socorro rápido, eu fui ao médico, mas ele falou que eu tinha que fazer 

laser. E cada época seria na época 3.000 reais. E eu falei: não tenho condição, deixa 

que vai absorver. Pensei comigo: deixa pra lá, eu to enxergando bem, esse sangue 

aqui não vai fazer nada, vai absorver, vai passar o tempo e vai secar. E não foi o 

que aconteceu. Foi piorando, foi passando o tempo e eu comecei a enxergar 

deformado e passou um tempo eu tive na outra visão, no olho direito. Aí fui correndo, 

com medo de ficar cega, falei com minha família, todo mundo correu atrás. Eu tinha 

entrado com esse aqui pelo SUS, pra conseguir o laser, a consulta e o tratamento 

pra esse olho. E quando eu tive no olho direito eu entrei pelo SUS também, mas ia 

demorar muito. E com 6 meses, com a hemorragia, a retina descola. E se descolou 

a retina é perda de visão. Aí nessa segunda eu já fiquei desesperada, chamei minha 

família, todo mundo ajudou e fiz a cirurgia particular que foi 9.600 reais. Aí depois 

desses 4 anos, que eu perdi essa do olho esquerdo, eles me ligaram falando que tinha 

autorizado a cirurgia. Eu já tinha perdido tudo, já tinha feito uma cirurgia que eu 

ganhei da tia do Aécio, que minha mãe foi lá conversar com ela e ela conseguiu essa 

cirurgia pra mim, me passou na frente e eu fiz a cirurgia desse aqui, mas não teve 

como eu recuperar. 
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 Nota-se pela sua história como se constituíram suas personagens de acordo com seu 

contexto histórico, e principalmente, como o ganho das insulinas mais modernas mudaram 

sua vida e contribuiu para sua ressignificação indentitária. São notáveis as implicações 

psicossociais em sua identidade.  

 Outrossim, cumpre mencionar que 26% da amostra se remeteram que o ganho dos 

medicamentos, insumos e/ou equipamentos foi extremamente considerável do ponto de vista 

financeiro, pois segundo eles, os gastos com alimentação, remédios, fitinhas, entre outros 

são muito altos. Assim, ao economizar de um lado, através da ajuda do Estado, eles 

conseguiriam suprir as demais necessidades. Vide algumas falas: 

 

O dinheiro que era pra ele pagar, vamos supor 100 reais que ele vai gastar 

com uma fitinha de glicemia, ele pode fazer uma outra coisa. De repente uma 

alimentação. Porque a alimentação do diabético é diferenciada. Se você não tem 

dinheiro pra comprar a fitinha, você prioriza a fitinha. A pessoa que é diabética 

pensa que o remédio é a parte mais importante, que a medicação é mais importante 

que a comida. E não é, os dois têm que andar juntos. Então a pessoa tem que ter todo 

esse conjunto. Se você não tem o dinheiro pra comprar a fitinha ou então se você 

usa pra comprar a fitinha, vai faltar de repente numa alimentação mais apropriada 

pro diabético. (Carla). 

 

É uma ajuda, uma tranquilidade. Não deixa de ser uma ajuda porque eu sou 

assalariada e meu marido é aposentado. Mas ele tem que trabalhar mais porque o 

tanto que eu gasto com remédio... eu tenho que pagar o convênio que eu entrei na 

época, eu tenho que pagar lá em São Paulo, e os remédios que eu compro. Além 

desses que eu ganho do governo, eu ainda gasto na faixa de 400 reais só com 

remédios, mesmo ganhando os que eu ganho. (Marilda). 

 

Maria ao responder se houve alguma mudança em sua vida após o ganho das 

insulinas, pontuou: uai mudou, ganhei 1.600 reais por mês e isso facilita a vida, né?  

 Além das implicações do ganho, temos ainda, as implicações da expectativa do 

ganho, seja administrativo ou judicial. No caso de Júlia, por exemplo, ela possui a 

expectativa de ganhar as fitinhas para medir a glicose, a fim de conseguir um melhor controle 

glicêmico, já que precisa medir mais vezes a glicose e não tem condições financeiras de 

custear a quantidade necessária. Segue seu relato: 

 

Entrei com o processo em 2016 para ganhar as tiras para medir glicose e até 

o momento não consegui nenhuma resposta. Ganhar esses insumos seria de grande 

importância para o meu tratamento uma vez que faço contagem de carboidrato e 

preciso medir a glicose durante o dia com mais frequência, o que não está 

acontecendo no momento devido ao valor do insumo. ... não tenho feito o tratamento 

de acordo com o proposto que seria de medir minha glicose 5 vezes ao dia. Devido 
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ao custo das tiras que para a minha situação financeira é alto, não consigo compra-

las todos os meses. 

  

 Para Paula, além da expectativa de melhoria de sua condição financeira, ganhar o 

medicamento para tratamento do filho significaria segurança, no sentido de que, em suas 

palavras, ele vai ter aquilo todo mês, de certa forma eu tenho um pouco de medo de faltar, 

de um mês eles não mandarem. Hoje eu dia eu já fico mais receosa. Meu sonho é de 

conseguir isso pra eu ter a segurança, essa certeza de todo mês ele ter aquilo. 

Sara, por sua vez, tem expectativa de ganhar a bomba de insulina para o filho, o que 

significaria maior liberdade para ele ir passear e conviver com os amigos. Ela pontua com 

ênfase que: a bomba é um pâncreas do lado de fora do corpo! E, ao ser questionada quando 

o filho fez o teste da bomba, ela destacou que ele sentiu alívio, bem-estar!  

 

Quando ele tava com a bomba ele disse que tinha mais liberdade pra comer 

o que ele quisesse entre aspas. Porque tudo tem que ser controlado independente da 

bomba ou não, a quantidade de carboidrato ingerido. Mas a comodidade de sair ou 

mesmo de dormir tranquilo com a bomba porque ela apita. (Sara). 

  

5.5 – Da implicação da pesquisadora com os sujeitos da pesquisa às implicações de ser 

diabético para àqueles que passam pela judicialização  

 

Ao final das entrevistas, questionados quanto a terem algo a acrescentar, 37% dos 

entrevistados ressaltaram não apenas a importância dessa pesquisa, como também os 

impactos significativos e positivos na vida deles, a partir do contato com a pesquisadora. 

Eles ressaltaram como a judicialização influencia/influenciou no processo de ser diabético, 

na relação do diabético com ele mesmo, com a família e com a política de atenção.  

Só foi possível perceber a implicação da pesquisadora como advogada a partir do 

momento que ocorreu sua inserção no campo de pesquisa, caso contrário não se saberia 

quanta dificuldade os sujeitos tem quanto a seus direitos. Quando sua profissão foi 

questionada, a pesquisadora teve, inclusive que repensar seu posicionamento na pesquisa. 

Tal situação foi motivo de mobilizar a pensar e questionar os motivos de tamanha falta de 

informação dos diabéticos quanto ao uso do SUS.  

A partir das percepções dos sujeitos quanto às falhas na comunicação entre os 

serviços públicos de saúde e os usuários diabéticos a pesquisadora acabou facilitando e 

mediando tal relação.  
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Ficou evidenciado, pois, que o vínculo horizontal, criado entre a pesquisadora e os 

sujeitos, contribuiu para que eles tivessem ciência dos seus direitos. Tal situação confirmou 

exatamente aquilo que nos propusemos a fazer quando optamos por adotar a metodologia de 

pesquisa-intervenção psicossocial. Vejamos alguns relatos: 

 

É igual eu falei, quero te parabenizar porque o assunto é muito polêmico, 

muito interessante. Vai ajudar muito as pessoas, você não tem noção. (Carla). 

 

Eu acho que essas entrevistas e qualquer tipo de trabalho que desperta pra 

isso são de suma importância. Uma profissional que toma conhecimento do pouco 

daquilo que a gente vive no dia a dia é justamente pra trazer uma melhoria, pra ter 

um resultado e um benefício. Então é de suma importância mesmo se interessar por 

isso porque é um descaso muito grande. (Eduardo). 

 

Eu acho que pra mim tá excelente a sua entrevista porque tudo que você 

perguntou eu acho que deu pra esclarecer tanto pra mim, que é lembrar alguma 

coisa que já passou, quanto a atualidade nossa agora. (Sara). 

 

Marcelo, ao final da entrevista, ressaltou seu interesse em fazer uma consideração 

em relação à pesquisa, bem como destacar o quão foi importante e esclarecedor uma palestra 

que participou tendo a pesquisadora como palestrante, em suas palavras, muitas vezes falta 

informação pra gente, às vezes o direito tá aí e a gente não utiliza porque desconhece. Ele 

manifestou gratidão por ter sido convidado a participar dessa pesquisa. Vejamos seu relato: 

 

Eu queria fazer uma consideração. Eu acho que o seu trabalho, eu queria 

elogiar primeiro e falar que essa informação é fundamental pra gente porque nós 

leigos não temos muita noção dos caminhos que a gente pode utilizar pra conseguir 

os direitos da gente. E eu lembro que numa palestra que eu assisti, que você deu na 

outra sede da APD, foi muito legal e esclarecedor pra mim e eu tenho certeza que 

pra muita gente que tava lá. E incentiva a gente a correr atrás dos direitos e daquilo 

que é obrigação do Estado fornecer. Então eu percebo que muitas vezes falta 

informação pra gente, às vezes o direito tá aí e a gente não utiliza porque 

desconhece. Então esse trabalho que você faz é muito importante nesse sentido de 

trazer à tona mesmo porque às vezes fica escondido lá pra alguns poucos e a grande 

população não tem acesso. Fiquei realmente muito feliz, agradeço até a 

oportunidade de tá participando. 

 

Roberto, por sua vez, acrescentou:  

 

A gente só queria agradecer e esperar que com essa entrevista, isso possa 

mudar a realidade de São João del-Rei e região. A gente sabe que tem pessoas em 

condições piores do que a gente. E sei que por falta de informação ou talvez por 
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vergonha, essas pessoas não procuram. E algumas hoje são até mutiladas porque 

não tratam a diabetes e acabam tendo seus membros amputados por falta de 

controle.  

  

Ao agradecer a participação de Fabiana, essa questionou se a pesquisadora possuía 

algum parente diabético e ao ter resposta afirmativa, pontuou: 

 

Você vai poder então até ajudar sua família também, né? Igual quando eu fui 

no Nivaldo pedir essas fitas, a gente já tava há algum tempo sem receber e eu não 

fui pedir só pra mim, eu fui pedir pra todo mundo. Eu até ganhei uma fita de um 

vereador e eu falei assim: porque que você tá me dando essa fita? Eu não preciso só 

pra mim e só pra agora, eu preciso pra todo mundo. Aí ele falou: então vamos pedir 

pro Nivaldo porque ele que vai conseguir, ele que é o dono dos ovos de ouro. Aí 

conseguiu mesmo um pouco. 

 

 Para Fabiana, a possibilidade de intervenção da pesquisadora em prol dos direitos 

dos diabéticos é muito grande, pois além de estar fazendo entrevistas com diversos sujeitos 

diabéticos, conhecendo de perto a realidade dos mesmos, possui parentes diabéticos e é 

advogada. Situação essa que para Fabiana poderia facilitar o processo de ajuda.  

 Paula, por sua vez, fez o seguinte questionamento: 

 

Você como advogada, você acha que você tem algum tipo de influência, 

algum tipo de ajuda pra esse tipo de processo? Igual eu vou na Defensoria, você 

acha que você consegue algum tipo de influência lá, algum tipo de ajuda? (...) eu 

falo assim, nunca tive alguém na área que olhasse por nós. Pelo menos agora tem 

alguém que com seus objetivos, que você precisa pro seu mestrado, é uma coisa que 

é bom pra gente, mas a gente sabe que é bom pra você. Mas eu falo assim, é uma 

coisa que ajuda muito a gente. 

  

Vejamos, pois, que o papel da pesquisadora ultrapassou o papel de advogada, 

contribuindo com uma intervenção informativa e reflexiva a qual, inclusive, fez com que os 

sujeitos entrevistados tivessem maior participação social. Diz-se intervenção informativa na 

medida em que proporcionou aos sujeitos o esclarecimento de algumas questões por eles 

colocadas durante a entrevista, tais como, o que fazer quando se tem negativa da secretaria 

de saúde; qual lugar procurar para dar entrada com pedido de medicamentos, insumos e/ou 

equipamentos; quais documentos necessários para tanto; qual o motivo da demora judicial; 

entre outros. 

No que tange a intervenção reflexiva temos que, durante as entrevistas, as perguntas 

feitas aos entrevistados lhes propuseram a reflexão, por exemplo, dos seus direitos e deveres 
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perante o Estado e deste para com eles. Como pontuou Roberto: às vezes o direito tá aí e a 

gente não utiliza porque desconhece, bem como Marcelo: nós leigos não temos muita noção 

dos caminhos que a gente pode utilizar pra conseguir os direitos da gente. As entrevistas 

propuseram aos entrevistados, também algumas ponderações críticas e insights, como as 

indagações de Paula e as pontuações de Roberto. Vide relato de Roberto com algumas de 

suas ponderações: 

 

A diabetes é algo muito sério, mas eu acho que o governo deveria olhar um 

pouco mais porque qualquer doença é séria. Mas qualquer doença pode ser tratada 

da forma correta, com as medicações corretas e com a ajuda do governo. Mas 

quando o governo deixa de fazer a parte dele, pessoas são mutiladas, pessoas perdem 

vidas. E nós quase perdemos a nossa filha, só não perdemos porque Deus é 

maravilhoso.  Não que Ele não seja pra essas pessoas que perdem suas vidas e são 

mutiladas todos os dias, mas há um percentual de pessoas que não têm renda 

nenhuma e passam dificuldade. Que se compram o remédio, não comem. E a 

desnutrição é um segundo fato que acontece, que às vezes ele trata o diabetes, mas 

não tem o que comer. E com isso não tratam. Porque se tratarem não tem o que 

comer. Se optam em tratar, não comem. E se optam em comer, não tratam. Então eu 

acho que falta um pouco por parte do governo. Às vezes o governo até manda o 

dinheiro, mas é um desvio muito grande até chegar onde tem que chegar. Então acho 

que falta seriedade e fiscalização. Porque nós temos um plano excelente, se você 

olhar a estrutura do SUS, é algo maravilhoso. Porque um plano que cobre uma 

cirurgia de transformação de sexo, a Unimed não faz isso, mas o SUS faz. Então é 

um plano que funciona, só que precisa ser fiscalizado nas vertentes corretas, nos 

pontos certos. Muitos não têm essa oportunidade de uma semana, graças a Deus ela 

não veio a óbito, mas teve casos de pessoas que veio a óbito no segundo dia. Então 

eu falo que em primeiro lugar é sempre agradecer a Deus porque eu sei que foi por 

Ele. Mas eu sei que a maioria não tem a chance nem de uma semana, às vezes a 

maioria não tem nem 2 dias. Descobre, sente os sintomas, procura, toma o soro, 

manda pra casa e no segundo dia vem a óbito 

 

Vejamos, também as indagações críticas de Paula. Ao ser informada sobre o número 

de processos propostos por sujeitos diabéticos na cidade, através de defensor público, que 

são 8, ela indagou: Isso é por falta de conhecimento das pessoas? E, ainda, refletiu: mas por 

ser pouco, não deveria ser tão demorado. É individual, né? Então se chega 8 ou se chega 

80 pessoas, logicamente 80 vai demorar mais.  

No final da entrevista de Paula, ao ressaltar que a frequência de participação no grupo 

APD é baixa e que, em suas palavras, a gente não sabe o que fazer pra trazer gente, ela 

indagou:  

 

Porque que no grupo (de WhatsApp) tem 181 pessoas e na reunião vem 15 

sendo que tá todo mundo lutando pelo mesmo objetivo? É igual o católico que bate 
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no peito pra falar que é, mas não vai à missa. Então por mais que você esteja aí 

disposta e gastando seu tempo pra ajudar as pessoas, as pessoas não conseguem 

enxergar isso que tá ajudando elas mesmas. ...  Então, é isso que eu te falo, tem a 

culpa do governo em si, mas boa parte da culpa é da própria população, é minha, é 

do fulano, é do ciclano porque a gente é comodista. A gente não quer brigar dentro 

de casa. Não sacrifica nem que seja 1 hora. 

 

Além disso, foi possível perceber a expectativa dos entrevistados quanto aos 

possíveis benefícios e melhorias que a pesquisa pode trazer não apenas para eles, como para 

todos os sujeitos que vivenciam as dificuldades não só da doença quanto em se fazer valer 

seus direitos. Roberto, inclusive, espera uma mudança na realidade do local em que vive, 

consoante afirmou: isso possa mudar a realidade de São João del-Rei e região. 

Dessa forma, percebe-se que as categorias além de possibilitar atingir os objetivos 

propostos a nível teórico, possibilitou também no nível de intervenção.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste capítulo buscamos retomar os objetivos pretendidos, quais sejam a) investigar 

e compreender as implicações psicossociais do processo de judicialização de saúde para a 

identidade da pessoa com diabetes mellitus; b) compreender como a aquisição de insumos e 

medicamentos para tratamento da diabetes, através da justiça, pode contribuir para o 

processo de inclusão psicossocial da pessoa com diabetes; c) analisar comparativamente 

processos de inclusão psicossocial de pessoas contempladas e não contempladas pela ação 

judicial; d) compreender como a pertença a grupos de diabéticos (físico ou virtual) contribui 

para identidade grupal das pessoas com diabetes e para defesa das necessidades e direitos 

dos diabéticos; e) contribuir com a elaboração de políticas públicas de saúde direcionadas 

para o diabético. Bem como os dados produzidos, afim de assinalar algumas reflexões aos 

resultados que foram alcançados no decorrer da investigação.  

Foi realizada uma pesquisa-intervenção psicossocial e os resultados produzidos por 

meio dos procedimentos metodológicos utilizados foram agrupados em categorias e 

subcategorias temáticas de análise, as quais foram analisadas com base na análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2011). Essas categorias possibilitaram atingir os objetivos da 

pesquisa, tanto no nível de intervenção, quanto teórico, conforme veremos abaixo. 

 Tendo em vista a dimensão do objeto de pesquisa foi proposta a realização desse 

estudo com as pessoas que entraram na justiça pleiteando medicamentos, insumos e/ou 

equipamentos para tratamento da diabetes. Isso porque, para compreender os efeitos da 

concessão ou negativa dos pedidos judiciais na vida da pessoa acometida pela doença, 

necessário se fez buscar os próprios sujeitos judicializados. Assim, considerando que a APD 

é um espaço onde se encontram, ou deveriam se encontrar, os sujeitos judicializados, 

buscou-se realizar a pesquisa com alguns de seus associados que vivenciam a judicialização. 

 Foram realizadas 19 entrevistas e dentre os sujeitos entrevistados aproximadamente 

74% não apenas vivenciaram/vivenciam a judicialização, como também o procedimento 

administrativo. Ou seja, eles entraram tanto com pedido judicial quanto com pedido 

administrativo para fins de aquisição de medicamentos, insumos e/ou equipamento para 

tratamento da diabetes. Ademais, destaca-se que não há impedimento para se valer dos dois 

procedimentos, seja concomitante ou alternativamente.  

Os demais entrevistados apenas experienciaram o processo administrativo. Faz-se 

importante ressaltar esse detalhe uma vez que, em que pese 26% da amostra não ter 

vivenciado a judicialização, foi possível inferir que até mesmo os processos administrativos 
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causaram implicações psicossociais na identidade dos sujeitos. No que tange aos fatores 

psicossociais vale reiterar que eles podem ser definidos como sendo aquelas características, 

situações, atitudes que afetam/impactam a vida (saúde e bem-estar) do sujeito.  

 Os resultados que possibilitaram corroborar, senão elucidar, algumas questões 

teóricas, a partir dos dados que foram produzidos ao longo do processo de investigação. 

Assim, levando em consideração a teoria da identidade proposta por Ciampa (1987) e 

Bauman (2005) foi possível perceber, na prática, que o envolvimento dos sujeitos diabéticos 

com a questão da judicialização e com os procedimentos administrativos, fez com que eles 

pudessem vivenciar um processo de produção de uma nova identidade. O que ocorreu não 

apenas no sentido de sair da condição de assujeitado para sujeito, em função de seu 

envolvimento com o exercício dos direitos de cidadania, mas, senão sobretudo, de 

personagem-sem-assistência para personagem-assistido. Isso em se tratando de ganho, o 

qual, como foi possível notar proporcionou maior autonomia, liberdade, segurança, 

confiança e independência aos sujeitos.  

Assim, é possível afirmar que a partir do momento que o sujeito alcança seu direito, 

ele ressignifica sua identidade, apresentando-se como personagem-assistido, ou melhor, 

personagem-sujeito-judicializado. Essa ressignificação pode ser advinda do fato de ser 

proporcionado ao sujeito, através do melhor tratamento (mais moderno), a lidar melhor com 

a doença, a fazer um controle mais efetivo e, inclusive, a se ver como uma pessoa “normal”.  

A partir do momento que o sujeito passa a ter melhor qualidade de vida, consequentemente 

terá maior expectativa de vida.  

Ademais, consoante podemos inferir nos relatos, a maioria dos sujeitos entrevistados 

desejam ter as melhores condições possíveis para (con) viver com a doença, sendo este um 

dos motivos pelo clamo judicial e/ou administrativo. Ademais, nos dizeres de Ciampa 

(1987), “sempre há quem enfrente alguém, mesmo sendo mais forte, mais alto, mais 

violento; recusando viver o que não merece ser vivido; procurando viver o que merece ser 

vivido” (p. 215). 

Em se tratando dos efeitos, ou melhor, das implicações da negativa dos pedidos ou 

perda da manutenção do tratamento, percebeu-se que tais situações geraram frustração, 

sensação de injustiça, ansiedade, angústia e estresse nos sujeitos, o que interferiu, como 

visto, no próprio tratamento da doença, em termos de controle e adesão, pois os sujeitos 

diabéticos tiveram que voltar para o tratamento antigo. A partir do momento que o sujeito 

perde seu pedido, acreditando e sabendo ser uma garantia constitucional, ele ressignifica sua 

identidade, produzindo a figura de um novo personagem, que podemos chamar de 
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personagem-desassistido, ou ainda, personagem-moribundo. Esse personagem se 

remete/inspira na nomeação dada por Ciampa (1987) à Severino, mais precisamente no 

momento em que ele atuava para encontrar vida, chegando a identificar-se como 

moribumbo, pois ele não via vida para ser vivida apenas para ser defendida (p. 26-28). Aqui, 

se aplica essa nomeação, tendo em vista que para alguns dos entrevistados a negativa judicial 

é sinônimo de negar o direito à própria vida.  

A partir dos dados produzidos outra questão que se destacou e que cabe ser referida 

é quanto à burocratização, segundo os entrevistados esta foi vivenciada quando das 

solicitações judiciais e administrativas. Eles pontuaram o excesso de burocracias e as 

demoras na tramitação desses procedimentos. Percebeu-se, ao analisar as falas, que para eles 

a exigência de renovação de exames e de receitas médicas são para confirmar diagnóstico 

da doença, a qual, frisa-se, não tem cura. Dessa forma, podemos afirmar que a burocracia 

estaria desqualificando seus modos de pensar e ser sujeito. E ainda, estar-se-ia retirando do 

sujeito os atributos e prerrogativas próprios de cidadania e de ser humano. 

No entanto, tais exigências decorrem da necessidade de monitorização contínua da 

doença, da verificação periódica das doses do medicamento prescrito e dispensado, bem 

como da verificação das adequações de uso, pois se trata de uma doença crônica incurável e 

progressiva. Assim, a exigência da renovação dos exames faz sentido para evitar fraudes, 

logo, faz sentido pensar nesse controle e monitoramento como uma burocracia, nas palavras 

de Góis (2008) “que organiza e dá suporte efetivo às ações certas, no tempo e nos lugares 

certos com as pessoas certas” (p. 167). 

Veja-se que a maneira como os entrevistados significam a exigência do Estado diz 

respeito à falha de comunicação ou falta de informação entre os serviços de saúde e os 

usuários. Ou ainda, diz como eles significam a falha do Estado.  

Se por um lado é correta a preocupação do Estado ao buscar a monitorização do 

doente, o que é necessário e até ideal na organização de uma política pública, por outro passa 

a ser uma estratégia para desqualificar o sujeito, os modos de pensar a doença na convivência 

cotidiana com ela. Isso porque na medida em que o Estado economiza recurso destinado à 

aquisição de insumos, medicamentos e/ou equipamentos para tratamento da doença, retira 

dos sujeitos diabéticos o direito de evoluir no controle da doença e no autoconhecimento 

dela, função essa, inclusive, que é precípua do SUS.  

Segundo Góis (2008) “há muita burocracia que nada mais é do que ‘burose’ ou 

‘buropatia” (p. 167). Ou seja, a burocracia voltada às exigências para evitar condutas de má-

fé, como por exemplo, fraude, esta seria a burocracia que organiza e dá suporte efetivo às 
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ações certas, já a “buropatia” é aquele excesso de burocracia desnecessário, senão ofensiva 

ao próprio direito e à dignidade do sujeito, como é o caso de exigir de alguém que tem uma 

doença incurável, repetir exames para fins de confirmação de diagnóstico.  

Outrossim, nota-se que existe uma incongruência entre os deveres e obrigações do 

Estado para com os sujeitos diabéticos e o cuidado na atenção básica. A partir das falas dos 

entrevistados, foi possível refletir sobre as principais falhas no programa de atenção à saúde, 

ou em última análise, ineficiência da estrutura do SUS, seja pela falta de preparo de quem 

trabalha com atenção à saúde, pela ausência de equipamentos para o melhor cuidado com a 

doença, pela falha na assistência farmacêutica, pela defasagem dos medicamentos e insumos 

que são/deveriam ser distribuídos.  

Percebe-se o despreparo dos profissionais de saúde não só no atendimento à pessoa 

com diabetes, como também na utilização de procedimentos básicos de atenção à saúde 

adotados pela equipe de saúde seja da atenção primária, secundária ou terciária. Ademais, 

pode-se afirmar que não basta a garantia de acesso e utilização dos serviços de saúde, é 

necessária também, a qualidade no cuidado prestado somado a uma boa orientação à pessoa 

acometida e aos seus familiares. 

Nesse sentido, podemos inferir que o tratamento ao paciente diabético requer um 

cuidado que se pauta na integralidade, cidadania, inclusão, valorização da identidade, 

considerando suas necessidades não apenas fisiológicas, como afetivo-emocionais. Ou 

ainda, requer mais que uma terapêutica simples, uma equipe completa para uma abordagem 

interdisciplinar das questões de saúde/doença, considerando a complexidade da doença. 

Esses são aspectos, frisa-se, que andam lado a lado com os próprios princípios do SUS. 

Acredita-se que tal situação é possível através da Atenção Psicossocial, a qual inclusive, está 

integrada ao SUS. O modelo de Atenção Psicossocial, enquanto atenção voltada para o 

contexto histórico do sujeito pode contribuir para transformação do sujeito e dos modos de 

atenção voltados para a população como um todo. 

Ocorre que, importante destacar, com a situação atual do Brasil, a política de saúde 

tem sofrido um desmonte e ataques, no sentido de dificultar a Atenção Psicossocial. Se por 

um lado é necessária, por outro desqualifica. 

Outra questão que julgamos ser indispensável e que cabe ser referida é como a 

pertença a grupos de diabéticos (presencial e virtual) contribui para a identidade grupal dos 

diabéticos e para defesa de suas necessidades e direitos. Foi possível notar como os sujeitos 

tomaram os grupos como referência para suas concepções de vida e para definição de sua 

própria identidade.  
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Os grupos apareceram como lugar de troca de informações e conhecimentos. A 

experiência de um ao ser compartilhada com o outro faz com que o sujeito se mova em prol 

da busca das melhores condições para ter qualidade de vida, tanto física como afetivo-

emocional. Nesse contexto, podemos afirmar que os grupos virtuais e a APD se mostram 

como dispositivos facilitadores e provocadores de transformações nos sujeitos, além de 

construir formas diferentes e/ou novas de lidar com a questão saúde/doença. 

Ademais, não só os grupos como também a família se mostrou como sendo 

fundamental para a (re) significação identitária do sujeito. A forma de cuidado que a família 

adota pode ser parte do processo de assunção da identidade de diabético. Além disso, a 

aproximação com os familiares das pessoas com diabetes é um ponto fundamental para 

atenção (psicossocial) à saúde, tanto na prevenção do risco de adoecerem, quanto no apoio 

e engajamento nos cuidados da pessoa com DM. Para que cuidados essenciais com a doença 

ocorram, como a mudança de estilo de vida, a pessoa não pode estar sozinha, o contexto 

social mais íntimo dela, a família, deve participar ativamente, assim todos se cuidam e são 

cuidados. 

 Ademais, acreditamos que as categorias além de possibilitar atingir os objetivos da 

pesquisa no nível teórico, possibilitou no nível de intervenção. Isso porque a partir da 

percepção da existência de falhas na comunicação entre o serviço de saúde e os usuários 

diabéticos, destaca-se, por meio das reflexões sobre a implicação da pesquisadora e dos 

pesquisados, que a primeira, junto ao processo todo da pesquisa, acabou por facilitar a 

relação entre ambos e ainda por mediar tal relação. Pois, forneceu informações e esclareceu 

diversas dúvidas dos sujeitos entrevistados. Tal situação pode ser percebida na última 

categoria onde os entrevistados manifestaram agradecimentos à pesquisadora. O que 

confirmou exatamente aquilo que nos propusemos a fazer quando optamos por adotar a 

metodologia de pesquisa-intervenção psicossocial. Ficou evidenciado que o vínculo 

horizontal, criado entre a pesquisadora e os sujeitos, objetos de estudo, contribuiu para que 

eles tivessem ciência dos seus direitos enquanto sujeito diabéticos.  

 Tendo em vista estas considerações, esse estudo aponta para a importância de se ver 

as reivindicações judiciais não apenas como gasto do poder Público, ou ainda, situação que 

onera em demasia o Estado, e tampouco como sendo o atendimento de um direito individual 

em detrimento do coletivo, como muitos sustentam. Pelo contrário, esse estudo aponta para 

a necessidade de se olhar o fenômeno da judicialização com outras lentes, ou seja, no sentido 

do quão são necessárias: uma reforma na política pública de atenção básica à saúde; na 

assistência farmacêutica ao diabético; e uma intervenção estratégica de atenção psicossocial 
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contextualizada, seja em grupo ou individual. A ideia é o fortalecimento de identidade, 

autonomia, de modo que a pessoa passe a ser sujeito de sua própria história e mais, 

protagonista na vida em sociedade, exercendo seu papel de ator social e político. 

 

Só a ampla discussão e reflexão sobre o que merece ser vivido nos 

levará a formular projetos de identidade, cujos conteúdos não 

estejam prévia e autoritariamente definidos. Identidades que se 

definam pela aprendizagem de novos valores, novas normas, 

produzidas no próprio processo em que a identidade está sendo 

produzida, como mesmidade de aprender (pensar) e ser (agir). 

Identidades que tenham o suporte de comunidades de – cada 

indivíduo – afirmar seu interesse para uma interpretação 

universalista, com comunicações fluidificadas, que outra coisa não 

são senão a velha democracia (que pensamos conhecer, embora de 

fato quase sempre só conheçamos contrafações dela). (Ciampa, 

1987, p. 241). 
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ANEXOS 

Anexo I – Roteiro de entrevista 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

N° da Entrevista: Data: 

Nome: Data de nascimento: 

Sexo: (  ) Masculino            (   ) Feminino 

Endereço: 

Participa de algum grupo de diabéticos: 

(  ) APD         (   ) OUTRO Qual: ________________________________ 

Tempo de participação: _______________________________________________ 

Observações: 

 

QUESTÕES 

01 Qual tipo de diabetes você tem? Há quanto tempo? 

02 Faz uso de medicamento, insumo e/ou equipamento para tratamento? Qual (is)? 

03 O medicamento, insumo e/ou equipamento do qual faz uso veio de ação judicial? 

Se sim, especifique.  

04 Você sabe dizer em qual fase/momento está o processo judicial? O que isso 

significa para você? 

05 Faz uso de algum medicamento insumo e/ou equipamento para tratamento além do 

que ganhou na justiça? Como tem acesso ao (s) mesmo (s)? São comprados ou 

adquiridos gratuitamente pelo SUS?  

06 Você acha que houve alguma mudança em você e na sua vida desde que você 

ajuizou ação? Se sim, qual (is) mudança (s)? Em qual (is) sentido (s)? Em que 

momento ela ocorreu antes, durante ou após o processo? 

07 Como você se sente após ter ganhado (ou perdido) a ação? Você acha que isso 

influenciou na sua qualidade de vida?  

08 Você conhece outras pessoas que estão na mesma situação que a sua? Ou, tem 

conhecimento de pessoas que receberam decisão diferente da sua? O que isso 

significa para você? 
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09 O que sua família, amigos, colegas de trabalho, dizem ou pensam do fato de você 

fazer uso de medicamento insumo e/ou equipamento para tratamento da diabetes? 

10 Você já vivenciou ou vivencia alguma situação de preconceito em relação à 

doença? 

11 Para quem frequenta algum grupo de diabéticos: O que o grupo (WhatsApp, 

facebook, Instagram, etc.)  que você frequenta significa para você? 

12 Se te perguntassem quem é você hoje, como você se descreveria? 
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Anexo II – Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“Judicialização das políticas públicas de saúde: implicações psicossociais na identidade 

da pessoa com diabetes mellitus”. Este estudo está sendo desenvolvido pela pesquisadora 

Juliana Silva de Carvalho, e é um tema de mestrado vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia (PPG-PSI) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

O objetivo deste estudo é investigar e compreender as implicações psicossociais do 

processo de judicialização de saúde na identidade da pessoa com diabetes mellitus. Para este 

fim, propomos realizar uma entrevista com você com o objetivo de compreender sua 

experiência enquanto sujeito judicializado, se a aquisição de medicamentos por meio da 

justiça contribuiu para melhoria na qualidade de vida. Com a sua permissão, será utilizado 

um gravador de áudio, importante para garantir que todas as informações compartilhadas 

por você nessa conversa sejam lembradas e levadas em consideração durante a análise. Isso 

significa que, caso seja permitido que a conversa seja gravada, o áudio será copiado 

integralmente em um documento de texto no computador. Todas as entrevistas realizadas 

serão repassadas com você, afim de confirmar e tornar mais claro o que foi dito. É 

importante lembrar que você tem a liberdade de se recusar a participar e, a qualquer 

momento, pode deixar de responder, sem nenhum problema. Você também tem o direito 

de ficar com uma das vias do termo de assentimento. É ainda seu direito pedir informações 

sobre a pesquisa, podendo entrar em contato com a coordenadora para responder às suas 

questões. Para participar é necessário que o responsável por você autorize e assine um termo 

de consentimento.  

Toda e qualquer informação coletada neste estudo são totalmente confidenciais. O 

nome do participante em nenhum momento será informado, sendo substituídos por nomes 

fictícios, o que garante o anonimato de sua identidade. Todos os materiais produzidos 

(áudios das entrevistas, registros de observações) serão arquivados em uma pasta protegida 

no computador pessoal da pesquisadora por cinco anos. Após esse período serão descartados. 

Da mesma forma, esse termo será armazenado por 5 anos em uma pasta segura e descartado 

após esse período. Os resultados poderão ser utilizados em eventos e publicações científicas. 
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Os benefícios de sua participação neste estudo é que sua contribuição será importante 

para a compreensão sobre o papel da judicialização na vida das pessoas com diabetes. Você 

terá oportunidade de refletir e partilhar questões da sua própria experiência sobre o tema 

pesquisado. As suas informações também serão importantes para compor materiais a fim de 

contribuir para políticas públicas voltadas para prevenção e promoção de saúde ao diabético.  

A sua participação nesse estudo não implica em nenhum risco, apenas possível 

desconforto em compartilhar informações pessoais, tendo em vista que em entrevistas 

quando falamos sobre nós, nossas vivências e experiências há o risco de revivermos 

situações relacionadas a afetos negativos e isso pode trazer um mal-estar durante a entrevista. 

Além disso, as entrevistas podem causar a sensação de cansaço físico, emocional e verbal. 

Apesar de todo os possíveis riscos e desconfortos, a pesquisadora se esforçará para que sejam 

diminuídos. Lembrando que você poderá interromper sua participação a qualquer momento. 

Além disso, tem o tempo despendido por você, cerca de 30 minutos, para participar de 

responder as perguntas. Visando contornar isso, a pesquisadora se propõe a realizar a 

entrevista em momento que seja conveniente para você. Sentindo qualquer desconforto, este 

deve ser dito para a pesquisadora de forma que as condições que lhe causam desconforto 

sejam modificadas.  

Não haverá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa. Nenhum valor será 

pago pela participação. Você poderá, caso deseje, ter acesso às cópias dos relatórios da 

pesquisa contendo os resultados do estudo. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, 

_______________________________________________________________________, li 

e ouvi o esclarecimento acima e compreendi a finalidade da pesquisa para a qual estou sendo 

convidado a participar. A explicação que recebi esclarece que posso interromper minha 

participação a qualquer momento e que isso não me trará qualquer ônus ou prejuízo. Sei que 

meu nome não será divulgado, que não terei despesas e nem serei remunerado para participar 

do estudo. Também estou ciente de que a entrevista será gravada por gravador de áudio pelo 

pesquisador. Eu concordo em participar do estudo. 

 

______________________________, ______/______/______ 

 

_____________________________________      

Assinatura do voluntário        

 

_____________________________ 

Documento de identidade 

 

 

_____________________________________ 

Juliana Silva de Carvalho  

Pesquisadora responsável 

Contato: (32) 98886-8022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Juliana Silva de Carvalho  

Instituição: Universidade Federal de São João del Rei – Depto. de Psicologia 

Endereço: Campus Dom Bosco – Praça Dom Helvécio, 74. São João del Rei/MG. CEP: 

36301-160 – PPGPSI – Sala 1.53 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2584. Contato: (32) 98886-8022 
 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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Anexo III – Termo de Assentimento Livre Esclarecido (TA) 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TA) 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“Judicialização das políticas públicas de saúde: implicações psicossociais na identidade 

da pessoa com diabetes mellitus”. Este estudo está sendo desenvolvido pela pesquisadora 

Juliana Silva de Carvalho, e é um tema de mestrado vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia (PPG-PSI) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

O objetivo deste estudo é investigar e compreender as implicações psicossociais do 

processo de judicialização de saúde na identidade da pessoa com diabetes mellitus. Para este 

fim, propomos realizar uma entrevista com você com o objetivo de compreender sua 

experiência enquanto sujeito judicializado, se a aquisição de medicamentos por meio da 

justiça contribuiu para melhoria na qualidade de vida. Com a sua permissão, será utilizado 

um gravador de áudio, importante para garantir que todas as informações compartilhadas 

por você nessa conversa sejam lembradas e levadas em consideração durante a análise. Isso 

significa que, caso seja permitido que a conversa seja gravada, o áudio será copiado 

integralmente em um documento de texto no computador. Todas as entrevistas realizadas 

serão repassadas com você, afim de confirmar e tornar mais claro o que foi dito. É 

importante lembrar que você tem a liberdade de se recusar a participar e, a qualquer 

momento, pode deixar de responder, sem nenhum problema. Você também tem o direito 

de ficar com uma das vias do termo de assentimento. É ainda seu direito pedir informações 

sobre a pesquisa, podendo entrar em contato com a coordenadora para responder às suas 

questões. Para participar é necessário que o responsável por você autorize e assine um termo 

de consentimento.  

Toda e qualquer informação coletada neste estudo são totalmente confidenciais. O 

nome do participante em nenhum momento será informado, sendo substituídos por nomes 

fictícios, o que garante o anonimato de sua identidade. Todos os materiais produzidos 

(áudios das entrevistas, registros de observações) serão arquivados em uma pasta protegida 

no computador pessoal da pesquisadora por cinco anos. Após esse período serão descartados. 

Da mesma forma, esse termo será armazenado por 5 anos em uma pasta segura e descartado 

após esse período. Os resultados poderão ser utilizados em eventos e publicações científicas. 

Os benefícios de sua participação neste estudo é que sua contribuição será importante 

para a compreensão sobre o papel da judicialização na vida das pessoas com diabetes. Você 
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terá oportunidade de refletir e partilhar questões da sua própria experiência sobre o tema 

pesquisado. As suas informações também serão importantes para compor materiais a fim de 

contribuir para políticas públicas voltadas para prevenção e promoção de saúde ao diabético.  

A sua participação nesse estudo não implica em nenhum risco, apenas possível 

desconforto em compartilhar informações pessoais, tendo em vista que em entrevistas 

quando falamos sobre nós, nossas vivências e experiências há o risco de revivermos 

situações relacionadas a afetos negativos e isso pode trazer um mal-estar durante a entrevista. 

Além disso, as entrevistas podem causar a sensação de cansaço físico, emocional e verbal. 

Apesar de todo os possíveis riscos e desconfortos, a pesquisadora se esforçará para que sejam 

diminuídos. Lembrando que você poderá interromper sua participação a qualquer momento. 

Além disso, tem o tempo despendido por você, cerca de 30 minutos, para participar de 

responder as perguntas. Visando contornar isso, a pesquisadora se propõe a realizar a 

entrevista em momento que seja conveniente para você. Sentindo qualquer desconforto, este 

deve ser dito para a pesquisadora de forma que as condições que lhe causam desconforto 

sejam modificadas.  

Não haverá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa. Nenhum valor será 

pago pela participação. Você poderá, caso deseje, ter acesso às cópias dos relatórios da 

pesquisa contendo os resultados do estudo. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO 

Afirmo que compreendi perfeitamente tudo o que foi informado sobre a minha 

participação neste estudo e todas as minhas dúvidas foram respondidas pela pesquisadora. 

Estou consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos 

benefícios que minha participação implica. Concordo em participar dessa pesquisa e para 

isso DOU MEU ASSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO 

OU OBRIGADO. 

Nome do participante: ________________________________________________ 

Local e Data: _________________________ 

Assinatura do participante: _____________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ___________________________________________ 

 

_____________________________________ 

Juliana Silva de Carvalho  

Pesquisadora responsável 

Contato: (32) 98886-8022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Juliana Silva de Carvalho  

Instituição: Universidade Federal de São João del Rei – Depto. de Psicologia 

Endereço: Campus Dom Bosco – Praça Dom Helvécio, 74. São João del Rei/MG. CEP: 

36301-160 – PPGPSI – Sala 1.53 

 

ATENÇÃO: Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato 

com a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal 

de São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2584. 
 

 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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Anexo IV – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – responsável pelo 

menor  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Prezado (a) Responsável, 

Está sendo solicitada a você a concessão para que o (a) adolescente 

_________________________________________________, que está sob sua 

responsabilidade, participe desta pesquisa que tem como objetivo compreender as 

implicações psicossociais do processo de judicialização de saúde na identidade da pessoa 

com diabetes mellitus. 

Trata-se da pesquisa intitulada “Judicialização das políticas públicas de saúde: 

implicações psicossociais na identidade da pessoa com diabetes mellitus”, a qual está 

sendo desenvolvida pela pesquisadora Juliana Silva de Carvalho, e é um tema de mestrado 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPG-PSI) da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

1. PARTICIPANTES DA PESQUISA: Entre os participantes dessa pesquisa estão os 

adolescentes que desejam compartilhar suas experiências sobre o tema pesquisado. 

A participação é totalmente voluntária.  

2. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Durante a pesquisa, o menor sob sua 

responsabilidade, será convidado a contar sua vivência e experiência acerca do tema 

de pesquisa. Será um bate-papo entre o participante e a pesquisadora, com o objetivo 

de compreender sua experiência enquanto sujeito judicializado, se a aquisição de 

medicamentos por meio da justiça contribuiu para melhoria na qualidade de vida. 

Poderá ocorrer mais de uma entrevista. Com a autorização do participante, as 

entrevistas serão gravadas através de gravador de áudio e, depois, transcritas. Isso é 

importante para garantir a maior fidedignidade, veracidade dos dados analisados na 

pesquisa. É importante lembrar que o menor sob sua responsabilidade tem a 

total liberdade de se recusar a participar e, a qualquer momento, pode deixar 

de responder, sem nenhum problema. Da mesma forma, você enquanto 

responsável pode recusar a participação do participante. Você também tem o direito 

de ficar com uma das vias do termo de consentimento. É ainda seu direito pedir 

informações sobre a pesquisa, podendo entrar em contato com a coordenadora para 

responder às suas questões. A participação do menor está sujeita à sua assinatura 

nesse termo. 

3. RISCOS E DESCONFORTOS: É possível sentir algum mal-estar ao compartilhar 

informações pessoais, tendo em vista que em entrevistas quando falamos sobre nós, 

nossas vivências e experiências há o risco de revivermos situações relacionadas a 

afetos negativos o que pode trazer um mal-estar durante a entrevista. Além disso, as 

entrevistas podem causar a sensação de cansaço físico, emocional e verbal. Apesar 

de todo os possíveis riscos e desconfortos, a pesquisadora se esforçará para que sejam 

diminuídos. Lembrando que você poderá interromper sua participação a qualquer 
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momento. Além disso, tem o tempo despendido por você, cerca de 30 minutos, para 

participar de responder as perguntas. Visando contornar isso, a pesquisadora se 

propõe a realizar a entrevista em momento que seja conveniente para o participante. 

Sentindo qualquer desconforto, este deve ser dito para a pesquisadora de forma que 

as condições que lhe causam desconforto sejam modificadas. A pesquisadora é 

responsável por quaisquer gastos que se fizerem necessários (como lápis, borracha, 

caneta, papel).  

4. CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Toda e qualquer informação coletada 

neste estudo são estritamente confidenciais. O nome do participante e outros nomes 

envolvidos nas entrevistas em nenhum momento será informado, sendo substituídos 

por nomes fictícios, o que garante o anonimato de sua identidade. Todos os materiais 

produzidos (áudios das entrevistas, registros de observações) serão arquivados em 

uma pasta protegida no computador pessoal da pesquisadora por cinco anos e depois 

devidamente descartados. Os resultados poderão ser utilizados em eventos e 

publicações científicas. 

5. BENEFÍCIOS: A participação do adolescente e sua colaboração serão muito 

importantes para a compreensão sobre o papel da judicialização na vida das pessoas 

com diabetes. Você terá oportunidade de refletir e partilhar questões da sua própria 

experiência sobre o tema pesquisado. As suas informações também serão 

importantes para compor materiais a fim de contribuir para políticas públicas 

voltadas para prevenção e promoção de saúde ao diabético.  

6. PAGAMENTO: Não haverá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa. 

Nenhum valor será pago pela participação. Você poderá, caso deseje, ter acesso às 

cópias dos relatórios da pesquisa contendo os resultados do estudo. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO 

Afirmo que compreendi perfeitamente tudo o que foi informado sobre a participação 

do (a) adolescente que está sob minha responsabilidade neste estudo e todas as minhas 

dúvidas foram respondidas pela pesquisadora. Estou consciente dos meus direitos, das 

minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que minha permissão de participação 

implica. Autorizo a participação da _______________________________________ nessa 

pesquisa e para isso DOU MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA 

SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

Nome do participante: ________________________________________________ 

Local e Data: _________________________ 

Assinatura do responsável: _____________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ___________________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

Juliana Silva de Carvalho  

Pesquisadora responsável 

Contato: (32) 98886-8022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Juliana Silva de Carvalho  

Instituição: Universidade Federal de São João del Rei – Depto. de Psicologia 

Endereço: Campus Dom Bosco – Praça Dom Helvécio, 74. São João del Rei/MG. CEP: 

36301-160 – PPGPSI – Sala 1.53 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2584. 
  

mailto:cepes@ufsj.edu.br

