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Resumo:
Este trabalho tem como tema principal a dor crônica e o modo como ela acontece em dois
tratamentos diferentes: a anestesia local e a acupuntura. Cada tratamento comporta agrupamentos
específicos de atores humanos e não-humanos que promovem interações de tal modo distintas que a
dor se multiplica, ou seja, é atuada de forma diversa em cada uma das práticas. O objetivo dessa
dissertação é descrever como acontece essa multiplicação, adotando como referência a ontologia
múltipla de Annemarie Mol. Esse conceito filosófico visa superar a concepção de que a realidade é
uma só. Estudar as práticas médicas a partir dele implica em admitir a ausência de um substrato
orgânico que garanta ao corpo uma unidade frente aos múltiplos significados culturais. A doença é
socialmente atuada em todas as suas dimensões. Dizer isso não significa, contudo, que a dor não
existe e é meramente uma “construção” ou um conjunto fragmentado de sentidos sem qualquer
relação um com outro. Assim como há práticas que atuam diferentes realidades, existem práticas
que atuam a unidade da dor. A dor é mais que uma e menos que várias. A pesquisa foi realizada num
ambulatório situado em um hospital escola de Salvador. O ambulatório funciona todas as terçasfeiras à tarde e reúne uma quantidade variada de profissionais de diversas áreas como fisioterapia,
psicologia e fonoaudiologia. De todas as práticas pelas quais circulam os pacientes, observei a
quiropraxia, o bloqueio anestésico venoso, a acupuntura e o bloqueio anestésico local. Foi nas duas
últimas que me detive por mais tempo, acompanhando as atividades dos médicos a partir de uma
observação atenta. Do ponto de vista metodológico, este estudo teve um enfoque qualitativo. A
partir da observação etnográfica e da gravação dos atendimentos, foi possível presenciar o contexto
de prática sem interrupções diretas. A observação foi realizada de março de 2009 a abril de 2011,
não envolveu entrevistas propriamente, mas cada profissional foi ocasionalmente solicitado a falar
sobre o que estava fazendo. Os resultados reiteram o caráter múltiplo da realidade. Em face de
arranjos específicos entre humanos e não humanos a dor acontece de formas distintas. Enquanto na
acupuntura a doença é atuada como uma experiência pessoal em meio a outras da vida cotidiana, no
bloqueio local ela é atuada como sensação isolada, localizada no corpo. Essa multiplicação não
leva, no entanto, à fragmentação da doença. A unidade da dor também é atuada através de
estratégias que vinculam uma prática à outra. Foram encontradas no ambulatório as seguintes
formas de coordenação: o estabelecimento de um requisito único de seleção dos pacientes; a adoção
do pressuposto de que a legitimidade da queixa é inquestionável, que a dor crônica é verdadeira; a
tentativa de não isolar cada uma das práticas em si mesma, mas fazer com que elas sejam
mutuamente referenciadas. Diante dessas formas de coordenação pôde-se concluir que a da unidade
da doença não existe em si mesma. É atuada através de um conjunto de práticas de tal modo que a
doença não se desintegra mesmo frente à multiplicidade de práticas.
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