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Resumo: As condições crônicas de saúde correspondem a cerca de 60% das doenças no 
mundo cujo agravamento pode levar à dependência do sujeito, como é o caso daqueles 
submetidos à amputação de membros inferiores. O objetivo deste trabalho é analisar as 
repercussões da atenção à saúde trazidas pelo doente crônico em pós operatório de 
amputação de membros inferiores, no âmbito da família e da rede de proteção social. Foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com pacientes em pós operatório e seus 
cuidadores. Observaram-se as dificuldades encontradas pelos sujeitos no acesso aos 
serviços, bem como as repercussões nas rotinas diárias e de trabalho. 

 

Palavras-chave: Doenças Crônicas; Amputação de membros inferiores; Família; Rede de 
Proteção Social. 
 
Abstract: Chronic ailments worldwide account for some 60% of those illnesses that can lead 
to dependence of the individual, as is the case of those submitted to amputation of lower 
limbs. The purpose of this study is to analyze the healthcare repercussions created by 
chronic illness in post-operatory situations of amputation of lower limbs, in the realm of the 
family and social protection system. Semi-structured interviews were conducted with post-
operative patients and their caretakers. The difficulties found by the subjects in attaining 
access to services, as well as the repercussions in their daily and labor routines were 
identified. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Demonstrar como o processo de responsabilização das famílias se expressa no 

cotidiano dos usuários dos serviços públicos de saúde se constitui preocupação central do 

presente trabalho. Ele é resultado das observações e estudos acumulados ao longo da 

trajetória profissional como assistente social na área da saúde,  junto ao  Programa de 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde – HU/UFSC.  

O ensejo para a abordagem da discussão consubstanciou-se a partir da constatação 

de que cotidianamente, no âmbito da atuação profissional nas instituições hospitalares, o 

assistente social é chamado para ações que envolvem as famílias, que se revelam 
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principalmente no suporte que estas podem oferecer com relação aos cuidados que o 

familiar adoecido demanda, em que o assistente social realiza a articulação com a rede de 

serviços, pensando-se a proteção social à família frente às suas necessidades. Destarte, se 

relembrarmos que hodiernamente as políticas sociais latino-americanas estão norteadas 

para o que se denominaria familismo (ESPING-ANDERSEN, 1991, p.5), vai se observar que 

a fragilidade das políticas sociais tende a tensionar a família na responsabilização do 

cuidado. 

Com as discussões que serão apresentadas objetiva-se contribuir para a promoção 

de desvelamentos no tocante à responsabilização das famílias vislumbrada nos serviços 

acessados pelos usuários, especificamente aqueles que possuem doença crônica e que, 

devido ao agravamento da doença, realizam amputação de membros inferiores. 

 As condições crônicas de saúde correspondem a cerca de 60% das doenças no 

mundo e constituem-se uma importante questão de saúde pública. Não obstante, observa-

se que a agudização de doenças crônicas, principalmente o Diabete Mellitus e as doenças 

cardiovasculares, compõem os principais fatores de risco para amputações. Estas 

enfermidades trazem aos sujeitos adoecidos limitações nas atividades de trabalho e lazer 

cujo agravamento pode levar à incapacidade e à dependência para as atividades da vida 

diária, como é o caso dos sujeitos submetidos à amputação de membros inferiores. Neste 

processo, observa-se que a provisão do bem-estar vem sendo cada vez mais relegada à 

família frente a um contexto de retração dos serviços públicos. Diante desta constatação, o 

ponto nodal deste trabalho consiste em analisar as repercussões de atenção à saúde 

trazidas pelo doente crônico em pós operatório de amputação de membros inferiores, no 

âmbito da família e da rede de proteção social. 

  

2. DOENÇAS CRÔNICAS, DEMANDAS DE CUIDADO E A POLÍTICA SOCIAL: MAIS 

FAMÍLIA, MENOS ESTADO? 

 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003), as condições 

crônicas de saúde compõem cerca de 60% do gravame das doenças no mundo. 

Constituindo-se de uma questão de saúde pública, vislumbra-se, por meio de visões 

prospectivas, um crescimento vertiginoso das doenças crônicas que poderão culminar, no 

ano de 2020, em 80% do ônus de doença dos países em desenvolvimento. De acordo com 

Schmidt et al (2011), a carga dessas doenças crônicas não transmissíveis se torna mais 

expressiva em países de baixa e média renda. No Brasil, em 2007, 72% das mortes foram 

atribuídas às doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, doenças cardiovasculares, 

doenças respiratórias crônicas, câncer, etc), 10% às doenças infecciosas e parasitárias e 

5% aos distúrbios de saúde materno-infantis; evidenciando a especificidade dessas doenças 
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como um “problema de saúde global e uma ameaça à saúde e ao desenvolvimento humano” 

(SCHMIDT et al, 2011, p.61). 

 Autores como Silva et al (2002) discorrem que o processo vivenciado por uma 

pessoa acometida por uma doença crônica demonstra um impacto que, para além da 

condição de saúde, enraíza-se e penetra no convívio pessoal, profissional e social. Ser um 

doente crônico implica mudanças de estilo de vida e exige restrições decorrentes da 

presença da patologia, das necessidades terapêuticas e do controle clínico, não obstante a 

incerteza do estado de saúde que em momentos de agudização exora a necessidade de 

internações hospitalares recorrentes. 

 Dentre as conseqüências dos agravos, poder-se-ia considerar o grande número de 

internações hospitalares, se não bastassem serem as doenças crônicas as principais 

causadoras de amputações, o que traz à tona a discussão da perda significativa da 

qualidade de vida por parte dos pacientes, que se aprofunda à medida que se delineia o 

agravamento da doença (BRASIL, 2012). Não obstante, além da perda da qualidade de vida 

são identificadas restrições para as atividades da vida diária acentuando as demandas de 

cuidado e a sobrecarga da família diante da falta de recursos institucionais que atendam a 

esse perfil de paciente após uma alta hospitalar, vislumbrando-se os processos de 

responsabilização das famílias. 

 Nesse sentido, acerca do processo histórico que propiciou a face da política social 

em épocas contemporâneas, Pereira (2010) resgata o contexto de crise de um Estado de 

bem-estar pós-bélico que permitem relembrar um panorama de arrefecimento econômico, 

desequilíbrio fiscal e a perda da legitimidade das políticas sociais públicas, cujas 

repercussões se espraiaram e influenciam a estruturação das políticas sociais em contextos 

recentes. Sob a égide de uma narrativa neoliberal, viu-se desenhar a reestruturação das 

políticas sociais com recomendações para uma atuação mais ativa da iniciativa privada em 

contrapartida a um modelo onde o Estado imperava como principal agente regulador. 

 Destarte, as ações antes de responsabilidade do Estado foram sendo transferidas 

para a família e sociedade, pulverizando a provisão da proteção social para multitude de 

fontes, como o Estado, o mercado, as organizações voluntárias e caritativas e a rede 

familiar. Neste agregado de instâncias fomentadoras do bem-estar, é possível identificar 

quatro setores principais, quais sejam: o setor oficial, identificado por meio do Estado; o 

comercial, representado pelo mercado; o setor voluntário, identificado com as organizações 

sociais e não-governamentais; e o setor informal, caracterizado pelas redes primárias de 

apoio desinteressado e espontâneo, dentre os quais se encontra a família, a vizinhança e os 

grupos de amigos próximos (PEREIRA, 2010). 

 Esse modelo prevalecente, denominado pluralismo de bem-estar, coloca em voga 

uma estratégia de esvaziamento da política social como um direito de cidadania, expandindo 
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a possibilidade de privatização das responsabilidades públicas e a ruptura da garantia de 

direitos. 

 Neste cenário, a família, no seu caráter informal, vai ganhando relevância e se 

tornando favorável diante de um esquema de pluralismo de bem-estar, que apregoa e 

valoriza a flexibilidade provedora. O desejo espontâneo de cuidar, a predisposição para 

proteger e educar que caracteriza a família vai sendo estrategicamente utilizada como 

preceito para a responsabilização das famílias. 

 No âmbito das políticas sociais a categoria “campo do cuidado” (MIOTO, 2012, 

p.129) tem sido a roupagem que identifica o principal meio de responsabilização. Sob a 

prerrogativa do cuidado observam-se, nos serviços, as principais estratégias de 

transferência de custos para as famílias, tanto financeiros, quanto emocionais e de trabalho.

 Outrossim, poder-se-ia refletir acerca dos limites do Estado enquanto fonte de apoio 

na proteção social destacando os conceitos elaborados por Esping-Andersen (1991) ao 

analisar os sistemas de proteção social nas diferentes sociedades. O autor supracitado 

menciona os conceitos de desfamilização e familismo, sendo este último o prevalecente no 

âmbito das políticas sociais latino-americanas e, não diferentemente, nas brasileiras. 

 A desfamilização poderia ser conceituada enquanto “o grau de abrandamento da 

responsabilidade familiar em relação à provisão de bem-estar social” (ESPING-ANDERSEN, 

1991, p.135). Ainda segundo o autor a desfamilização está intrinsecamente relacionada com 

o processo de independência da família e diminuição dos encargos familiares em relação ao 

parentesco por meio das políticas sociais familiares. O familismo, ao contrário, está presente 

nos sistemas de proteção social “em que a política pública considera – na verdade insiste – 

em que as unidades familiares devem assumir a principal responsabilidade pelo bem-estar 

de seus membros” (ESPING-ANDERSEN, 1991, p.5). No Brasil o processo de 

responsabilização das famílias é característico das políticas sociais. Mioto (2012) sinaliza os 

elementos legais e operacionais constantes na política social, que consideram fortemente o 

papel da família na proteção social. Não obstante, a mesma tendência é observada no 

interior das políticas sociais por meio de normativas e orientações e que repercutem 

diretamente na organização e provisão dos serviços. 

 Outra categoria importante diz respeito à “desmercadorização”, que estaria 

essencialmente vinculada à efetivação dos direitos sociais via Estado que colocaria para a 

família um abrandamento do acesso ao mercado para a provisão do bem-estar. Nesse 

sentido, a cidadania é atingida quando os direitos sociais constituem-se invioláveis e 

universais tanto na prática e na legalidade, fomentando a “desmercadorização” da família e 

do indivíduo em relação ao mercado, podendo a pessoa se manter sem depender deste. A 

prestação dos serviços sociais, nesta lógica, é vista como direito, sendo o Estado o agente 
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primordial da proteção social e também força ativa no ordenamento das relações sociais 

(MIOTO, 2008). 

 O âmago da questão traz à tona o aprofundamento do conhecimento em torno da 

incorporação da família pela política social brasileira e condiz com premissas historicamente 

colocadas, principalmente quando se observa que a família tem sido tratada como espaço 

natural do cuidado. Laurell (1994) contribui com a discussão ao sinalizar as prerrogativas 

endossadas pelo Banco Mundial, cujos entendimentos indicam que saúde é pertencente ao 

mercado e o governo (Estado) assumiria, nesta área, as responsabilidades por problemas 

que o âmbito privado não quer ou não pode resolver. 

 De forte apelo neoliberal, a tendência desmonta os serviços sociais prestados pelo 

Estado e, no caso da saúde, apregoa que o principal responsável pela saúde é o indivíduo e 

sua família ao adotarem condutas saudáveis, sendo o mercado o prestador de serviços de 

saúde em casos de enfermidades. 

 Neste sentido, problematiza-se as repercussões vivenciadas por doentes crônicos 

em pós-operatório com amputação de membros inferiores, tanto na ordem do acesso aos 

serviços como nas mudanças e reorganizações que a família enfrenta com a realidade do 

familiar adoecido. Se não bastasse, quando tratamos de um contexto pós hospitalar 

posterior à amputação, as necessidades de cuidado e suporte se acentuam ganhando 

materialidade a sobrecarga da família e os processos de responsabilização pelas políticas 

sociais.  

  

3. PÓS-OPERATÓRIO DE AMPUTAÇÃO DE MEMBROS INFERIOES, O ACESSO AOS 

SERVIÇOS E AS DEMANDAS DE CUIDADO: UMA ANÁLISE A PARTIR DE ESTUDOS DE 

CASO 

 
Esta seção do artigo inicia com a apresentação dos dois entrevistados, sendo: 

 Caso 1 – pessoa do sexo masculino; 56 anos; agricultor; amputação de ante-pé 

realizada em julho de 2014. Comorbidades: ex-tabagista (100 maços/ano), hipertenso e 

histórico de Doença Arterial Obstrutiva Periférica. Cuidador: Esposa, 51 anos, empregada 

doméstica e pequena agricultora.  

Caso 2 – pessoa do sexo masculino; 49 anos; jardineiro; amputação prévia de perna 

direita em junho de 2013; reinternação em de dezembro de 2014, onde é submetido à 

amputação do primeiro e segundo dedos do pé esquerdo. Comorbidades: HIV, hipertensão 

arterial e diabetes mellitus. Cuidador: Esposa, 49 anos, empregada doméstica. 
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3.1. As limitações para as atividades da vida diária em virtude da doença crônica e as 

implicações do cuidado para os familiares 

 
 Nos discursos dos entrevistados observam-se duas repercussões distintas causadas 

pela doença. Tratam-se de diagnósticos distintos: um dos sujeitos era diabético e o outro 

apresentava doença arterial obstrutiva periférica. O sujeito 2 externa: “Ela é uma doença 

serena e perigosa”, o que evidencia características de uma doença silenciosa, muitas vezes 

assintomática. Por essa característica, não ocasionou ao sujeito dependência para as 

atividades da vida diária. O sujeito 1, por sua vez, apresentava doença arterial obstrutiva 

periférica, que causa dores fortes no membro acometido dificultando, inclusive, caminhadas 

de pequenas distâncias. Neste sentido, a doença vai colocando ao sujeito uma série de 

limitações, impactando na dimensão de trabalho e das atividades da vida diária. De acordo 

com a fala do sujeito 1, as dificuldades ocasionadas pelos sintomas da doença levaram à 

incapacidade para o trabalho. 

 
Caso 1: A primeira coisa que mudou é que eu perdi o emprego. Eu trabalhava 
cuidando de um sítio lá, daí começou a complicar e não funcionava mais como era 
para ser. Daí para frente começou a complicar, aí fui para o hospital [...]. Não dava 
de andar, começou a estragar o pé... e aí fizeram a safena e daí melhorou o pé e eu 
agüentei até agora no começo desse ano. Daí não adiantou mais e estragou, né. 
[...]. Atrapalhou em tudo. Qualquer coisa que era para fazer atrapalhava. Para andar, 
para subir morro, ir na roça, daí não funcionava mais. 

 
 Com relação ao aparecimento da doença e as repercussões para os familiares que 

tem centralidade no cuidado, entrevê-se que o acesso ao trabalho permaneceu inalterado, 

ou seja, nas duas situações as cuidadoras, que desenvolviam atividades laborais como 

empregadas domésticas continuaram a trabalhar normalmente. Porém, conforme colocado 

pela cuidadora do caso 1, o cuidado representa um trabalho a mais. Além do acesso ao 

mercado de trabalho, o cuidar da casa e do esposo representa uma forma de trabalho e 

caracteriza-se como trabalho duplicado. De acordo com Nogueira (2006) os afazeres 

domésticos, que inclui o “cuidar” da família, são uma atividade reprodutiva fundamental que 

não cria mercadorias, mas objetiva a criação de bens úteis indispensáveis para a 

sobrevivência da família. 

 
E essa é uma das diferenças essenciais entre o trabalho assalariado e o trabalho 
doméstico, pois enquanto um está vinculado ao espaço produtivo, ou seja, criando 
mercadorias e conseqüentemente gerando valores de troca, o outro está relacionado 
na produção de bens úteis necessários para a reprodução dos próprios 
componentes da família, permitindo, em grande medida, que o capital também se 
aproprie, mesmo que indiretamente, da “esfera da reprodução” (NOGUEIRA, 2006, 
p.207-208). 

 
 No relato do caso 2 é interessante observar, de certa maneira, a inversão dos papeis 

tradicionais. A mulher, que é a principal cuidadora, está inserida no mercado de trabalho 

enquanto o homem assume as tarefas domésticas e alguns cuidados com os filhos.  
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Caso 1 - cuidador: Eu fiquei na mesma, o meu serviço é o mesmo... trabalho lá, de 
diarista, trabalho lá, no meu serviço, quando eu tenho serviço lá eu vou e estou na 
roça a mesma coisa. Eu continuo trabalhando na roça, fora, em casa, cuidando dele, 
tudo... dobrou, né... 
 
Caso 2 - cuidador: Sim eu ia trabalhar todos os dias, até que um dia eu cheguei em 
casa e fiquei com uma pena dele. Os meus filhos iam para a aula e ele levava, 
mesmo com o pé machucado. Até que um dia eu cheguei em casa e ele disse 
assim: Pô, deixasse a panela de pressão para mim lavar e eu estou com muita dor 
no meu pé, e aquilo me tocou o coração daí eu fiquei com pena dele. Daí eu falei: 
Zé, vai no médico, vai... foi aí que o moço da farmácia disse para mim dizer para ele 
correr porque estava entrando alguma coisa na corrente sanguínea, que eu não sei 
falar... é que estava infeccionando e poderia estar atingindo a corrente sanguínea. Aí 
com muita dificuldade ele se levantou, se arrumou e foi sozinho no PA e eu fiquei 
com os meninos. Às 09 horas da noite ele me ligou que estava sendo internado.  

 
 A partir dos relatos, entrevê-se que a realização dos cuidados, não sendo alcançados 

pelos serviços de saúde, são relegados à família tendo a centralidade do cuidado em um 

membro da família que, nos dois casos apresentados, são as esposas dos pacientes. Além 

de trabalhadoras assalariadas, o cuidado apresenta-se como mais um trabalho que neste 

caso é realizado pela solidariedade familiar, não caracterizando-se como um trabalho 

remunerado. Desta forma, observa-se que a solidariedade familiar apresenta-se como um 

recurso que as famílias encontram para enfrentar e buscar saídas para as demandas sociais 

e econômicas que lhes são postas em seu cotidiano (BAPTISTA et al. 2009). 

 

Cuidador 1: [afirma com a cabeça] daí tudo tem que ter horário, tem que cumprir 
aquele horário, tem que ir correndo lá fazer, voltar correndo, o pensamento da gente 
fica lá né, tem que fazer o serviço aqui mas o pensamento tá nele em casa, né... É 
porque daí a gente tem que cumprir aquele horário, tem que fazer tudo direitinho, 
acho que é assim... é que agora tem um serviço a mais que eu não tinha, né... que 
tem que fazer, cumprir direitinho o serviço, o do curativo, de cuidar dele, assim... 

 
Cuidador 2: Não é fácil, né! Ah, quando ele voltou do hospital eu fiquei quase louca, 
porque ele sentia muita fome, Meu Deus, ele me acordava duas três vezes na 
madrugada para comer, aí ficava enchendo o saco [...]. Daí eu fazia o café, colocava 
as coisas na mesa perto da cama dele [...] Daí depois eu lavava a louça e ia deitar e 
dormia até às cinco e meia... aí lá ia eu e levantava e preparava o pé, era muito 
engraçado.  

 
 Com relação aos familiares que possuem centralidade no cuidado, observa-se que 

nos dois casos estudados as mulheres são referência, mais especificamente os cônjuges. 

Apesar de se tratar de estudos de casos, o que restringiria generalizações, os dados são 

compatíveis com aqueles evidenciados na literatura. Segundo Bicalho, Lacerda e Catafesta 

(2008, p.121), “nota-se predominantemente que o cuidado passa a ser executado pelo 

cônjuge, que entende ser este o seu papel junto àquele que durante anos dedicou-se em 

plena saúde e que agora necessita de cuidados”.  

 

3.2. O acesso aos serviços 
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Nos excertos a seguir serão explicitadas as vocalizações dos sujeitos concernentes 

ao acesso aos serviços por eles destacados após a realização da cirurgia de amputação. 

Primeiramente, foi considerada pelos dois sujeitos entrevistados os serviços da política de 

saúde, como é o caso do acesso aos materiais de curativo, no caso 1, e o encaminhamento 

para acesso a prótese, no caso 2.  

Os serviços destacados nos relatos estão identificados com as políticas que 

compõem a rubrica da seguridade social. De acordo com Vianna (1999), a seguridade social 

foi inicialmente pensada para consignar um padrão de proteção social no intuito de 

assegurar direitos de cidadania. Até a Constituição de 1988, a seguridade social era um 

conceito inexistente no Brasil. Este termo se tornou corrente a partir dos anos 1940 em 

realidades específicas, como por exemplo, a européia, contrapondo-se à ideia de seguro 

social no que diz respeito à garantia de segurança às pessoas em situações adversas.  

 Apesar de pensada essa proposta de seguridade social no âmbito brasileiro, ela ficou 

apenas sinalizada. O que se viu foi a fragmentação das políticas e não a integração dos 

órgãos. No contexto de transição do autoritarismo para o regime democrático, as políticas 

foram regulamentadas por leis distintas, institucionalizadas em ministérios diferentes e os 

orçamentos regidos separadamente (VIANNA, 1999).  

 
Caso 1: [...] E lá no postinho onde eu pego o remédio, essas coisas... o material 
para curativo, eu pego tudo lá no posto. Eu pego gaze, soro, aquele “olhinho” 
[Dersani], pomada.  
 
Caso 2: Eu fui no postinho e daí do postinho acessaram a assistente social e a 
assistente social fez um papel e me mandou em alguns lugares para ver se eu 
conseguia a prótese e daí começou a correria. Daí eu fui no centro de reabilitação e 
fiz toda a documentação, do centro de reabilitação eu fui no departamento. Daí 
sumiram com tudo num raio de três meses, sumiram com tudo, com a papelada que 
eu tinha feito para fazer a prótese. Daí depois demorou, demorou e tive que refazer 
tudo de novo, daí perdi mais ou menos um seis meses de informação: onde tu mora, 
quem é tu, estas fazendo através de quem... daí eu consegui encaixar tudo na 
reabilitação, na Agronômica, onde eu to fazendo né. A prótese, pelo que a moça me 
falou... agora no dia 13 de fevereiro ela vai me chamar lá para ver como é que está o 
coto... porque o coto tem que medir 26 tanto em cima como embaixo. Daí eu vou 
passar por essa consulta e ela vai me mandar para casa para mim esperar até... 
(risos), entendeu? Porque já está fazendo dois anos e meio que eu estou 
esperando, daí nós temos mais um mês e pouco para me chamar.... daí ela vai me 
chamar só para ver como está o coto e daí ela vai pegar meu telefone novamente e 
daí e vou esperar em casa. 

 
Outra política social evidenciada pelos sujeitos foi a Previdência Social, onde são 

desatacados os benefícios por incapacidade como importantes nesse processo. Neste 

sentido, a Previdência Social pública integra um sistema de proteção social e compreende 

um rol de benefícios que visa dar suporte ao trabalhador quando este deixa de exercer uma 

atividade laboral nos momentos de doença, invalidez, idade avançada, etc. (DUARTE, 

2003). Na especificidade do caso 2, observa-se a dificuldade de acesso ao benefício. A 

Política de Previdência Social caracteriza-se por ser contributiva, ou seja, os usuários, para 
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terem direito aos benefícios, necessitam realizar contribuições prévias vide as regras na 

legislação previdenciária. 

 

Caso 1: O único lugar que fui foi o INSS. Eu ainda estou naqueles que vocês 
fizeram no INSS, por que eu fui duas vezes e não... só que eles estão pagando. Eu 
ainda estou naqueles que vocês fizeram daqui ainda.  

 
Pela falta de contribuições o sujeito do caso 2 foi encaminhando a outro benefício, 

que é garantido na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), porém é operacionalizado 

pela Previdência Social: o Benefício de Prestação Continuada (BPC).  

 
Caso 2: Eu paguei um tempo... eu tentei, eu tentei... perdi a perna e eu já não 
estava pagando mais porque eu não tinha condições, e daí eu fui, passei pela 
médica, pela perita, ela deu como insuficiência para o trabalho. Mas daí ela quis 
saber porque eu não continuei a pagar aí eu disse para ela que não tinha condições 
de manter a casa e pagar por mês para depois eu me aposentar ou encostar. Então 
ela disse que eu não tinha direito porque para eu ter direito eu tenho que contribuir, 
então como eu não contribuí então eles me mandaram ir atrás de outro beneficio, 
que é um benefício que tem na Constituição e que eu tinha direito, mas só que é um 
beneficio que é 500 reais por mês e nada mais.  

 
 Sobre a restrição de acesso aos benefícios previdenciários, viu-se estabelecer, na 

conjuntura do governo Fernando Henrique Cardoso, a remodelação do conceito de 

seguridade social da Constituição de 1988 outorgando à previdência uma configuração de 

seguro social. Ipso facto, entreviu-se a reafirmação do caráter contributivo permitindo 

somente àqueles que contribuem o acesso aos benefícios. Destarte, poder-se-ia analisar 

esta conjuntura como rompimento da ideia de seguridade social e caracterização da 

privatização de previdência, onde se assume a ideia de seguro privado, individual e 

excludente (DUARTE, 2003). 

 

3.3. As formas de apoio 

 

 Quando perguntados sobre as formas de apoio consideradas mais importantes 

depois da realização da amputação, os sujeitos entrevistados destacam três fontes: amigos, 

família e serviços públicos. Com relação aos serviços, o benefício previdenciário é 

considerado nas duas situações. No âmbito da família, no caso 1 é destacada a presença 

da cuidadora e no caso 2, a presença do filho no apoio para o desenvolvimento das 

atividades laborais. No caso 2, o apoio prestado pelos amigos é considerado como muito 

importante. Outrossim, observa-se que as formas de apoio relatadas condizem com 

estratégias de acesso à renda, seja por meio de benefícios previdenciários, a ajuda de outra 

pessoa (familiar) para a continuidade das atividades laborais ou o apoio dos amigos para 

suprir os gastos mensais. 
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Caso 1: Se não fosse isso o cara passava fome já, né... não pode trabalhar né... é 
importante o apoio do posto e esse negócio de, INSS, né... se não fosse o INSS nem 
luz podia pagar, né... [...] No caso, da minha família? Só ela que me ajuda assim, 
direto... 
 
Caso 2: Foi amigos e esse que todo mês entra... é uma coisa que chove, a pessoa 
vai lá no banco, pega o salário família... então isso aí ajuda muito, os amigos e os 
pequenos bicos que eu faço, né.... [...] Fulano, tu consegues fazer isso aqui para 
mim? Eu vou dizer para ti: não, com a ajuda do meu filho sim... ele vai me alcançar 
as plantinhas e eu vou plantar e deixar tudo bonito para ti. Então eu sempre penso 
isso de uma segunda pessoa. Mas voltar como era antes, não. Antes era muito legal. 
Os amigos. Eu tenho muitos amigos que são mini empresários, então eles foram 
segurando. Eles compraram uma vez. Então eles começaram a ir lá em casa, viram 
como era a rotina do mês, como os meninos iam para a escola e desde o dia em que 
perdi a perna até hoje, por causa dos meus amigos não faltou nada. Graças aos 
meus amigos. Porque se for ver quanto é que sai a minha vida mensal, quanto é que 
eu gastava, chega em torno de 2.000, por aí. 

  
Diante dos relatos dos sujeitos, cabe resgatar as discussões acerca da configuração 

da política social em tempos atuais, onde as formas de proteção vão sendo compartilhadas 

entre os diferentes setores da sociedade como o Estado, o mercado, as organizações 

voluntárias e caritativas e a rede familiar.  

Nos relatos acima descritos observa-se a presença das instâncias fomentadoras do 

bem-estar, conforme definido por Pereira (2010): o setor oficial, identificado por meio do 

Estado, identificado pelos sujeitos nos benefícios previdenciários; o comercial, representado 

pelo mercado, quando relatam dificuldades de acesso aos materiais, tendo que adquiri-los 

no serviço privado; e o setor informal, caracterizado pelas redes primárias de apoio 

desinteressado e espontâneo, dentro os quais se encontra a família, a vizinhança e os 

grupos de amigos próximos (PEREIRA, 2010). Especificamente no que concerne ao setor 

informal, o sujeito do caso 2 relata a importância dos grupos de amigos próximos como fonte 

de acesso à renda frente à restrição de acesso ao mercado de trabalho em virtude da 

realização da amputação da perna. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As doenças crônicas não transmissíveis compreendem um rol de enfermidades que 

trazem àqueles que são acometidos pelas doenças um alto grau de limitação nas atividades 

de trabalho e lazer, cuja gravidade pode culminar em incapacidades e dependência para as 

atividades da vida diária. As repercussões das doenças crônicas não transmissíveis trazem 

impactos que não se restringe somente aos sujeitos, individualmente. Além das 

repercussões para o sujeito doente e a família, as enfermidades geram grande pressão nos 

serviços de saúde e, por sua vez, no sistema de proteção social. Pode-se destacar que o 

alcance dos serviços de saúde e da rede de proteção social, bem como a formulação de 

programas que atendam à especificidade destas doenças, não tem acompanhado de forma 

concomitante e atendido às necessidades impostas por essas doenças. 
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Os discursos dos sujeitos demonstram alguns elementos que permitem vislumbrar os 

processos de responsabilização da família pelas políticas sociais. Nota-se dificuldades no 

que diz respeito à atenção primária e o acompanhamento desta ao paciente pós cirúrgico. 

Nas duas situações os relatos apontam para a ausência ou escassez de acompanhamento 

domiciliar para a realização de curativos, sendo as familiares de referência, ou seja, as 

cuidadoras, as principais responsáveis por essa tarefa. Os relatos apontam também para a 

falta de alguns materiais de cuidado em saúde, onde as famílias recorrem a recursos 

internos para acesso desses materiais via mercado. Os relatos observados no caso 2, cujo 

sujeito realizou a amputação de perna, demonstram as dificuldades de acesso à prótese. 

Essa dificuldade, ao que se indica, dá-se em virtude da morosidade de acesso ao serviço, 

principalmente pela ausência de uma rede efetiva de serviços públicos de reabilitação física 

e programas de próteses no estado de Santa Catarina que supram a demanda que bate à 

porta.  

Um ponto interessante enfatizado pelos sujeitos é o acesso aos benefícios 

previdenciários e, no caso 2, o benefício assistencial (BPC). Os benefícios da Política de 

Previdência Social encontram-se na ordem de acesso à renda, haja vista serem benefícios 

que visam garantir o acesso à recursos financeiros quando da incapacidade temporária ou 

permanente dos sujeitos. Interpreta-se que a ênfase a esse tipo de benefício se dá 

principalmente por ser por meio da renda o acesso aos serviços e as necessidades básicas 

de subsistência. Ou seja, é por meio do salário que se dá o acesso ao setor comercial ou o 

mercado. Não obstante, as redes de apoio informais também são levadas em conta, 

principalmente o apoio prestado por amigos, como é destacado no caso 2: “[...] Então eles 

começaram a ir lá em casa, viram como era a rotina do mês, como os meninos iam para a 

escola e desde o dia em que perdi a perna até hoje, por causa dos meus amigos não faltou 

nada. Graças aos meus amigos [...] ”. 

Por fim, observa-se a ausência de estruturas estatais que absorvam as demandas de 

usuários dependentes para o cuidado. Os dados demonstram o crescimento das condições 

crônicas de saúde, contudo, o desenvolvimento de políticas que atendam as necessidades 

de saúde deste perfil de usuário não ocorre pari passu. Como conseqüência, observa-se a 

transferência desta responsabilidade para as redes de apoio informais ou para o setor 

comercial, mas para aqueles que dispõem de recursos para acesso aos serviços via 

mercado. Neste sentido, entende-se indispensável resgatar a política para além do 

voluntarismo típico dos arranjos informais de provisão social. Com base nos dizeres de 

Pereira (2010), entrevê-se urgente reinstitucionalizar e reprofissionalizar as políticas de 

proteção social. E levá-las a sério! 
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