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8. Hestórias clínicas: categorias para o corpo que adoece

Luis David Castiel

Introdução

Segundo o pensador luso José Gil, os discursos sobre o corpo sofrem
dois obstáculos. O primeiro, vinculado à própria natureza da linguagem, que
escapa aqueles que pretendem dar uma definição, pois esta é sempre resul-
tante de um ponto de vista parcial, que, eventualmente, não se apercebe
disto, pretendendo-se totalizante, O segundo, quiçá mais relevante ainda,
surge na multiplicidade dos usos metafóricos referidos a “corpo”. Corpo
ftenomênico, social, político, teórico, erógeno, institucional, “corporativo”. Em
todas as noções, percebe-se a necessidade de identificação a uma imaginária
unidade corporal. No entanto, “quanto mais se fala do corpo, menos ele
existe por si mesmo” (Gil, 1995:201).

Claramente, a idéia de corpo para a ciência médica tem uma história.
Suas origens são européias e se vinculam aos séculos XV, XVI e XVII. É
resultante de várias fontes distintas, de difícil demarcação, que incluem
tradições religiosas do medievo e da cultura popular das sociedades rurais.
Mas, O ponto inicial para a transformação da imagem do corpo para a
medicina pode ser referida a Galeno em sua releitura pelos médicos da
Renascença (Gil, 1997).

A idéia de corpo na atualidade está inescapavelmente medicalizada
(Frank, 1990; Lupton, 1994). Isto transparece nas maneiras como os discursos
sobre o corpo estão vinculados às disciplinas tecnobiocientíficas. Temos hoje
o que Turner (1992) chama “sociedade somática”, em que se procede, por



A ciénciad e seus impasses

meio de preceitos médico-epidemioldgicos, a regulacao e vigilancia dos cor-
pos e ao controle da distancia/proximidade que uns mantém em relacdo aos
outros, Neste caso, O corpo se apresenta como uma metafora para a organi-
Zacao social e para os mal-estares sociais.

Mas, paradoxalmente, tais mal-estares podem se materializar como
emblemas nos proprios corpos. Basta observar nas metrdples ocidentais a
difusao de praticas de tatuagem, escarificacao, inclusao de aderecos median-
te perfuragcao e outras alteragdes somaticas (via, por exemplo, intensa
musculacao). Exemplos extremos de modificacdées corporais foram docu-
mentacdos na publicagao Modern Primitives: an investigation of contemporary
adornment & ritual (Vale & Juno, 1989). Ai, 6 possivel (com algum descon-
forto, admitamos) ver imagens de pessoas, que, além de tatuarem e perfura-
rem varios locais do corpo, fazem uso de espartilhos estreitissimos e chegam
ao ponto de bifurcarem o pénis. Mas, tais manifestacGes nao se restringem a
registros considerados bizarros. Cada vez mais pessoas, e em idades mais
precoces, recorrem a praticas médico-cirlrgicas institucionalizadas para mo-
dificacdes corporais com finalidades apregoadamente cosméticas. Presencia- ”
mos uma proliferagao de mulheres com labios superiores vultosos artificial-
mente padronizados.

Alguns autores encaram as praticas de modificac6es corporais como
atos sintomaticos que buscam resolver crises de identidade, fé religiosa e
localizacao na complexa estrutura social moderna (Hewitt, 1997). Esta em
voga, nao s6 no meio académico, o uso da idéia de corpo para designar algo
pertinente a ordem do humano como “centro e foco de uma identidade,
portador da continuidade da espécie humana, garantia — se esta em boa
saude — de uma vida de bem-estar desembaracada das doencas que compro-
metem o equilibrio da natureza” (Sfez, 1996:41).

Este comentario de Lucien Stfez, ao analisar a ‘utopia da satide perfeita’,
descreve o corpo humano como objeto de pesquisas, intervencdes, preceitos,
fiscalizagao/vigilancia, de modo a configurar uma estrutura de controle cuja fina-
lidade € preserva-lo por mais tempo possivel, com vida e, preferencialmente,
com satide. Para tanto, € preciso proteger os individuos de ‘maus hdbitos’, ou
seja, comportamentos virttualmente geradores de danos 4 satide (do corpo) de
cada um, conforme seus ‘estilos de vida’. Este corpo é, em suma, objeto de novas
praticas de perscrutacao e de intervencdo, em que se destacam técnicas -de
visibilizacao, a biologia molecular e o projeto de de seus genes, com
as consequentes terapias génicas, e transplantes de tecidos.
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Nao importa aqui entrar no mérito desta importante questao. Interessa,
sim, discutir que corpo é operado pelas tecnobiociéncias contemporaneas.
Ha evidéncias que conduzem a uma nocao vinculada, sobretudo, a ordem
biolégica, compativel com a idéia de organismo vivente. Algo que, sem dt-
vida, denota um ponto de vista coerente em suas demarcacdes epistemoldogicas.

Mas, estao explicitas tais demarcac6es? Certamente, este nao deve ser o
corpo que se hifeniza a mente para indicar algo que alguns ramos da filosofia
designam como um ‘problema’. Possivelmente, adotando uma visao
abrangente, esta nocao de corpo deve, na melhor das hipdteses, incluir a
questao da mente (ou psiquismo ou subjetividade), mas sem resolver as
intrincacG6es desta probleméatica relac4o.

Na verdade, apesar das producdes das neurociéncias, em geral, e dos
progressos da psicofarmacologia, em particular, ainda faltam conceptualizacdes
Satisiatorias da ordem do mental, mesmo na. perspectiva pragmatica de
viabilizacdo de correspondentes intervencdes consistentes. Esta distante a
possiblidade de haver equivaléncias entre o avanco dos conhecimentos so-
bre o soma e os relativos a psique. Isto € perceptivel nas disciplinas médicas
que tém como objeto o psiquismo, caso das psiquiatrias e da medicina
psicossomatica (Gil, 1997). —

Se assumirmos que os fendmenos desta ordem ainda nado possuem
inteligibilidade biolédgica estabelecida, de que forma podem estar incluidos
nesta nocao aparentemente organismica de corpo? Talvez, correndo o risco de
sermos injustos com os seguidores desta idéia de corpo, parece-nos que tais
pensadores adotaram uma postura, digamos, pragmdatica. A nosso ver, esta em
jogo um corpo particular, que atua e é ‘atuado’ pelo dito psiquismo. Winnicott
(1978), em 1949, chamou-o de ‘psiquessoma’. Poderfamos, como variante,
pata nao manter, em termos denotativos, a cisdo psique-soma, embrica-lo em
outro jogo de linguagem, em que a demarcacao fosse menos delimitavel: algo
como ‘corpsiquismo’ (com o devido perdao aos que nado apreciam estes jo-
gos...). De qualquer forma, € necessario considerar que a dimensao corporal
tem uma funcdo primordial na constituticao do inconsciente, mesmo que nado
saibamos como ocorrem estes processos. Seria através do ‘inconsciente do
corpo’ que a consciéncia sofre a acao do corpo (que so pode ser concebido
como habitado por um psiquismo) (Gil, 1997). Ou, melhor dizendo: “Ha (..)
uma espécie de globalidade do ser humano que 6, ao mesmo tempo, corpo e
alma, onde O corpo sempre €, em certo sentido, psiquico, e a psique, sob
certos aspectos, sempre somatica” (Castoriadis,1999:99).
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Deve ficar claro nao se tratar, tao-somente, de embarcar em outro jogo
de linguagem que, por sua vez, corre o risco de cair na cilada da
psicologizacao’ do corpo. Mas, sim, de assinalar as quest6es suscitadas por
uma leitura corporal estrita do organismo e sua complexa sem
levar em conta as dimens6des dos fendOmenos inconscientes e da consciéncia
elaborada, reflexiva que participam das narrativas constitutivds da identidade
€ da ideia de si-mesmo (Edelman, 1992). E, inclusive, da nocao de corpo que
se constroi, de seus respectivos modos de preservagao e das modalidades de
adoecimento correspondentes 4 singularidade ‘corpsiquica’ de cada um...

Esta formulacao nao elimina, de forma alguma a, ‘enigmaticidade’ das
relagdes corpo/alma. Como aponta Castoriadis (1999:160), tais relacées sao
extremamente instaveis em termos de delimitac6es causais entre uma e outra
instancia. “A alma depende do corpo Clesées, alcool, psicotrépicos) e nao
depende dele (resisténcia, ou a dor e & tortura: escolha deliberada da
morte). O corpo. depende da alma (movimentos voluntarios, doencas
psicossomaticas) e nao depende dela (..) células funcionam (...) sem que [se]
tenha qualquer poder sobre isso”.

A categoria ‘categoria’

Como se costuma fazer no campo académico, ao se discutirem origens
conceituais, © recurso etimoldgico se constitui em moeda corrente. Neste
caso, € preciso levar em conta que o vocabulo ‘categoria’ é resultante da
justaposicao de dois elementos: cat(a@) e dgora:

cat(a): elemento de composicao que traduz as idéias de “descida, em
baixo, de cima para baixo, extenséo, conformidade, distribuicio, oposicao.
Preposi¢ao derivada do gtego: para baixo, por, por entre, no fundo de, em.
no interior de, sobre, de todo, para tras, até a, para, em direcdo a, em vista
de, descendo, durante, a cair sobre, através de, na vizinhanca de, perto de,
olhando para, em face de, contra, oposicao, a respeito de, relativo a, segun-
ao, conforme, por completo, totalmente” (Machado, 1956:528):

agora: “do grego assembléia, assembléia do povo; assembléia, em ge-
ral, discurso perante uma assembléia, lugar de reunido, praca ptiblica, sede
de um tribunal. Generalizou-se modernamente com o sentido de praca pt-
blica”. Agoreo significa “da praca ptiblica, do mercado, que vive na praca
publica, que freqtienta mercados, relativo a negécios publicos ou juridicos”
(Machado, 1956:115).
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O termo ‘categoria’, por sua vez, “pelo grego significa acusacdo:
qualidade atr ibuida a um objeto, atr ibuto; pelo lat im, catego-
tia (em logica)”. Categdérico tem o sentido de “acusador: afirmativo”
(Machado, 1956:531).

Aqui, nos deparamos com uma curiosa ambigtiidade. Categoria pode
tanto referir-se a “qualidade atribuida a um objeto, atributo”, quanto ao pro-
cesso resultante da escolha de tal ou qual categoria (qualidade do objeto)
para produzir uma categoria (agregado de objetos, vinculados por
determinada(s) particularidade(s) que opera como elemento de identidade
do conjunto). Em termos gerais, a categorizacao refere-se a um modo de
ordenar o mundo com a de permitir cognoscibilidade e possibili-
dade de intervencao sobre ele.

A categorizacio reflete duas importantes caracteristicas, fundamentais
aos processos cognitivos: 1) sob o ponto de vista da eficiéncia na compreen-
sao/descri¢ao/constru¢ao da realidade, permite a manipulacao de grande
quantidade e variedade de objetos; 2) possibilita o estabelecimento de inter-
secdes e afinidades entre grupos de objetos do mundo, viabilizando sua
organizacao em conjuntos e classes, gerando tipologias, classificac6es (Rizzi
& Pedersen, 1992).

Ambas sao cruciais e se evidenciam em uma multiplicidade de formas
com as quais nosso cotidiano atual se presentifica, por vezes em detalhes
corriqueiros. Por exemplo, o estabelecimento de padrédes de veiculos
automotores, que, conforme seus atributos, sao incluidos em categorias de
maior ou menor categoria (entendida aqui como ‘conjunto de atributos’ refe-
rido a algum juizo de valor e de qualidade... e preco).

Em termos simplificados, pata construir categorias (e classificacdes) lanca-
se mao de dois procedimentos sequenciais basicos, pertinentes a ldgica
conjuntista-identitaria: 1) selecao — por a parte — por. meio da retirada de
objetos do universo, a partir da percepcao de diferencas especificadas na
analise dos varios objetos em relacao a um determinado fundo comum e
seral, 2) colecao — por junto — processo de inclusao mediante algum critério
de identidade, minimizando as diferencas restantes, caso comparadas com a
diferenca em comparacao com o fundo (Bohm & Peat, 1989).

A partir do vocabulario fenomenologico, em relacao aos processos de
conhecer, a compreensao do real, ou seja, a apercepcao (percepcao com
consciéncia do percebido) de objetos ocorre de distintos modos: 1) monotético:
direta e imediatamente, em uma unidade simples de apercepcao, apreensdo,
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compreensao (transversalmente), 2) politético: por meio de uma sucessao de
apercepcdes que vao sendo interpretadas e integradas (prospectivamente) em
um sistema, como quando se vai construindo um ‘parecer’ a medida que os
elementos sao examinados, revistos, articulados e tncorporados em um todo, 3)
sintético: mediante a uniao e composicao de apercepcdes, em que cada uma
delas pode ocorrer monoteticamente e a respectiva sucessao, politeticamente. O
objeto resultante pode ser, entao, operado de modo monotético (Ferrater, 1986).

No entanto, até agora, esta-se falando da categorizacao vista sob o
ponto de vista da logica conjuntista/identitaria’ (Castoriadis, 1999). Ou
seja, baseada nos trés principios inseparaveis: 1) identidade: todo o obje-
to é idéntico a si mesmo — é@ impossivel o mesmo existir e nao existir ao
mesmo tempo e com a mesma relacao; 2) nao-contradicao: entre duas
proposicOes contraditorias, em que uma é a negacao da outra, uma delas
é falsa — € impossivel um mesmo atributo pertencer e nao pertencer ao
mesmo sujeito ao mesmo tempo e com a mesma relacao; 3) terceiro ex-
cluido: toda proposicao possuidora de significado é falsa ou verdadeira —
de duas proposicOes contraditorias, uma delas deve ser verdadeira (Cos-
ta, 1985: Morin, 1991).

O modo politético é construido mediante o uso de elementos inter-rela-
cionados que envolvem componentes biol6gicos, psicoldgicos, sociais, que
incluem desde estruturas moleculares até construcdes analégicas, metaf6ricas,
imagéticas, figurativas. A énfase se dirige a singularidade de cada um.

Quando os simbolos da l6gica formal nao dao conta da busca de cor-
respondéncia com o mundo, o homem lanca mao de metaforas, metonimias.
imageria’ e percepcoes de esquemas corporais Gohnson, 1987). Alias, as
atividades mentais (como memoria, reconhecimento, consciéncia e emocdo)
sao parcelas de um mesmo processo que se ancora na auto-referencialidade
a pattir das proprias imagens corporais (Rosenfield, 1992). A construcao
metaforica/metonimica dependeria, entao: a) da constituicdo. destes esque-
mas corporais dinamicos e b) de sua relacdo com os mecanismos auto-
referenciais/reflexivos da subjetividade.

HA circunstancias em que nenhuma popriedade, atributo, caracte-
ristica € sufliciente nem necessaria para definir monoteticamente o caso
como pertencente a categoria. Existem outros modos de categorizar,
baseados em critérios de semelhanca familiar, centralidade e
prototipicalidade. Estes modos sao anteriores a aquisicdo do pensamen-
to logico-formal. Tais idéias foram desenvolvidas e sistematizadas pela
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linguista Eleanor Rosch (1978) e seus associados em uma teoria geral, a
partir de estudos empiricos que desafiaram o ponto de vista classico da
categorizacao.

segundo a teoria formal/classica, nenhum membro de uma categoria
teria qualquer primazia em relacdo aos demais, pois os aspectos definidores
da pertinéncia dos elementos a determinada categoria sao compartilhados
por todos os membros. Rosch (1978) mostrou em estudos das categorias de
cor em linguagem Dani, da Nova Guiné, que dispde de duas categorias
basicas de cor (mili — para matizes escuros e frios — e mola — para tons claros
e quentes), que ha uma inclinacao das pessoas para escolher determinados
exemplos das cores mola predominarem. Ou seja, sio considerados
prototipicos — mais representativos do que os outros. Em outras palavras, ha
assimetrias (efeitos prototipicos) entre membros da categoria e estruturas
assimetricas no interior das categorias. Outro exemplo: em relacdo 4 catego-
tia ave, estudos que os individuos indicam candrios e galinhas
como mais representativos da categoria que pingtiins e avestruzes.

Importa enfatizar que a estrutura categorial desempenha um papel es-
sencial nos processos de raciocinio e na constituicao de conceitos. Em muitas
circunstancias, os protédtipos agem como pontos cognitivos de referéncia de
varios tipos e formam a base para as inferéncias.

Ocorrem, também, os chamados ‘efeitos de nivel basico’ (Rosch, 1978).
Isto €, ha niveis mais inteligiveis e conceptualizaveis do que outros. Desse
modo, categorias de nivel basico tendem a ser melhor apercebidas — ‘cobra’
e melhor apreendida que o nivel hierarquicamente superior ‘réptil’ ou o nivel
subordinado ‘jararaca’ ou ‘jibdia’. A este respeito, Rosch e seu grupo postula-
ram que o nivel basico consiste, entre outros aspectos.

* no nivel mais alto: a) em que os membros da categoria tém formas
gerais similarmente percebidas, b) em que uma nica imagem mental pode
refletir toda a categoria; c) em que a pessoa usa acdes motoras similares para
interagir com os membros da categoria:

* no primeiro nivel: a) nomeado e entendido por criancas; b) passivel
de inclusdo no: léxico de uma linguagem:

* no nivel seguinte: a) em que seus objetos sao mais rapidamente identifi-
cados e com os rotulos mais comumente usados para os membros da categoria:
b) em que a maior parte de nosso conhecimento é organizado (Lakoff, 1987),

Ferreira (1996) realizou uma investigacéo que procurou averiguar se a
teoria dos prototipos-e da centralidade poderia ser verificada em amostras no
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contexto brasileiro. Seus resultados corrobararam a consisténcia dos traba-
lnos do grupo de Eleanor Rosch.

Ha evidéncias que as categorias que erigimos sdo heterogéneas a partir de
suas origens cognitivas. As capacidades humanas para determina-las sao
interacionais e dependem, também, de nossa historia de efeitos reciprocos com
O mundo, ou seja, envolvem, simultaneamente, uma multiplicidade de elemen-
tos biologicos, culturais e sociais. As habilidades categorizantes parecem mais
objetivas e acuradas quando referidas ao nivel basico. Em outras palavras, cons-
tituiniam as categorias produzidas por apercepcdes de carater monotético. Nos
outros niveis hierarquicos, o grau de acuracia tende a diminuir.

Em sintese, as categorias dependem dos modos com os quais os indivi-
duos interagem com os objetos — como percebem, constroem imagens, orga-
nizam informacao e se comportam em relacao a eles. Assim, as categorias de
nivel basico possuem propriedades diferentes das demais. SAo passiveis de
caracteriza¢ao por meio de imagens ou acdes motoras. Por exemplo, o con-
ceito ‘cadeira’ € mais facil de ser concebido que ‘mobilia’ (Lakoff, 1987).

Nesta perspectiva, a nocao de causacao prototipica é extremamente
relevante para a discussao. Esta relacionada a idéia de encadeamento direto,
imediato, tal como seria percebida no interior do suposto senso comum.
Caracteriza-se pelas seguintes premissas: a) um agente faz algo; b) um recipi-
ente sofre uma mudanca para um novo estado ou condicido; c) (a) e (b)
constituem facetas superpostas em termos espaco-temporais do mesmo fe-
nomeno; Oo agente entra em contato com o recipiente; d) uma parte da
do agente precede a mudang¢a no recipiente; e) o agente possui alguma fonte
de energia, o recipiente é alvo desta energia, havendo transferéncia de ener-
gia do agente para o recipiente;, f) ha um agente tinico e definido e um
recipiente Unico e definido; g) o agente é humano; h) o agente é intencional,
tem controle e responsabilidade primaria por sua acdo e pela respectiva
mudan¢a; i) O agente usa suas md4os, corpo, ou algum instrumento; j) o
agente olha para o recipiente, a mudanca neste é€ perceptivel e o agente
percebe a mudanca (Lakoff, 1987).

Sse olharmos para os campos biomédicos e epidemioldgicos, a partir
destes elementos, podem-se delinear duas quest6es: 1) haveria um arcabouco
cognitivo conceitual que justifica a dificuldade do ptblico leigo em perce-
ber, de fato, e aderir as proposic6es relativas a causalidade, especialmente
no que se refere a nocao probabilistica do risco, pois, como se nota, nao
acompanna a maioria das premissas da causacao prototipica; 2) explica-
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cdes de causalidade dirigidas ao publico leigo, especialmente aquelas vei-
culadas pelos meios de comunicacao de massa exploram formulas que
obedecem a causacao prototipica. Exemplo interessante é o da publicidade
relativa a cremes dentais e a respectiva representacao dos agentes causais
das caries que aparecem em determinadas propagandas como pequenos
seres, muitas vezes, antropomorficos, munidos de picaretas ou Dritadeiras,
com intencao malévola, perfurando nossos dentes (ou de nossos filhos). Os
dentifricios propiciariam defensores ou ‘escudos protetores’ (personifica-
dos pelo fluor ou outras substancias mais recentes) com a capacidade de
eliminar os invasores. Na mesma formula, segundo conhecida publicidade
de d6leos automotivos, os causadores de ‘disfuncdes’ em veiculos com mo-
tor a explosao pertenceriam a uma gangue de bandidos mafiosos (com
destaque para a participacao de uma traicoeira femme fatale), superaveis
pelo agente defensor (da ‘satide’ da maquina e, por extensao, de seu usu-
ario), sob a aparéncia estereotipada de detetive particular bogartiano, no
mais puro estilo no7r.

Seguindo esta linha de raciocinio, haveria menor inteligibilidade em
afirmacoes que envolvem causacao indireta, tnvoluntaria e/ou causas
multiplas. O conceito prototipico de causacao € um dos mais cruciais
para o humano em seus intentos de ordenacado do mundo, tanto que
comeca a exercita-lo em idades bem precoces (vide a interacao entre
uma crianca pequena e um comutador de luz).

Antes de encerrar este trecho, € importante destacar a compulsao
categorizadora dos seres humanos. Uma curiosa capacidade, propria de |
seres observadores que, ao relacionarem-se com o mundo, buscam cons-
tantemente ordenacao/organizacao dos elementos apercebidos, Aparen-
temente, nenhum outro primata ostenta tal caracteristica, pelo menos, no
elevado grau apresentado pelos humanos.

A categorizacao aparece nos mitos e lendas da humanidade primiti-
va e das tribos aborigines contemporaneas, em sua constituicao de deu-
ses como forma de dar sentido, ordem, coeréncia ao universo. Uma tribo
categoriza, também, estados das nuvens e dos corpos celestes visiveis,
animais e vegetais conforme sua interacao e importancia para seu povo.
Apesar de sua presumivel obviedade, creio ser pertinente enfatizar que
“toda a acao de categorizacao encontra-se inseparavelmente associada a
percepcao-comunica¢ao que opera dentro do contexto geral de cada es-
trutura dinamica social” (Bohm & Peat, 1989:153).
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Porem, € essencial acrescentar e sublinhar que os processos de
categorizacao sao encarnados nos seres categorizadores. E, mais importante,
nao se regem, primordialmente, nem pelas leis da l6gica formal, nem por
teorlas computacionais de tratamento de informacao. Todavia, seguindo
Edelman (1992), nao basta ressaltar que o psiquismo categorizador est4 en-
carnado, € preciso explicar como.

Categorias biomédicas

Os esquemas de classificacao biomédica (e epidemiolégica) se baseiam
em modos predominantemente monotéticos de diagnosticar (conhecer), a
partir da logica conjuntista/identitaria. Estes esquemas produzem
homogeneidade e sao eficientes para criar um senso de ordem sobre 0 mun-
do polifenoménico. Buscam 0 univoco. Aqui, a constituicao de uma catego-
tia corresponde, como vimos, 4 identificacao de propriedades, atributos, ca-
tacteristicas comuns a todos os objetos incluidos na categoria.

Em geral, as doengas sao classificadas, basicamente, sob trés pontos de
vista monoteticos (que podem se imbricar, conforme a entidade nosografica):
a) manifestacional — a partir de elementos semioldgicos — sinais e sintomas
(ex.: hipertensao arterial); b) etiol6gico — levando em conta critérios causais
(ex.: meningite meningocécica); c) mecanistico — baseado na fisiopatogenia
(ex.: diabetes) (Vineis, 1993). Nesta perspectiva, predomina a otica do
objetivismo.?

Indiscutivelmente, ha muitas situacdes em que tal 6tica se mostra efi-
caz. E inconcebivel e despropositado negar a eficacia médica de diagnosticar
€ tratar com sucesso casos de meningite meningocdcica em criancas ou os
eleitos da vacinacao antivaridlica na da doenca. Mas ha situacées
em que o conhecimento etioldgico e terapéutico se configura de modos
menos consistentes. Especialmente, nas afeccdes crdénico-degenerativas, nas
doen¢as mentais e nas manifestagdes nas quais se atribui grande peso ao
componente psicogenico/emocional. Isto é, onde aparece a dos
fatores englobados sob a categoria psicossocial CGimpropriamente, pois inclui
aspectos pertinentes a ordens heterogéneas no interior de uma mesma ‘clas-
se’) — com destaque para a consagrada nocdo de estresse.

Por exemplo, a psicose pode ser pensada politeticamente. Seria um processo
evolucionario de diferenciacgao aberrante de circuitos neurais. Sem causas nicas,
mas, sim, um jogo cle acoplamentos gens/ambiente que pode resultar em proces-
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sos mentais sem as propriedades da consciéncia reflexiva no que tange ao funcio-
namento da categorizacao perceptiva, memoria e aprendizagem (Edelman, 1992).

O cancer também pode ser definido politeticamente, se pensarmos a
carcinogénese como processo: a) evolucionario de diferenciacao aberrante
de células; b) estocdstico, que nao requer causas necessdrias Gnicas, mas,
uma configuracao de inter-relacoes (genéticas/ambientais-culturais) que po-
dem resultar em fenOmenos cancerosos. Mesmo em menor incidéncia, ha
canceres pulmonares que afetam nao fumantes.

Assim, nenhuma propriedade € necessaria ou suficiente para definir a
entidade que afeta tal individuo, sob suas correspondentes circunstancias de
vida, como pertencente ao conjunto ‘cancer’. Do ponto de vista manifestacional,
ha pouco em comum entre: leucemia linfatica crénica, meningioma maligno
e cancer de mama. Sob a Otica etiolégica, distintos fatores tém sido
responsabilizados: substancias quimicas, radiacao ultravioleta, virus, parasi-
tas, hormGnios. No aspecto mecanistico, diferentes mecanismos de causacao
sao concebidos: ativacao de oncogene, rearranjos cromossOémicos diferentes
(translocacdes, mutacdes etc) CVineis, 1993).

A categoria “cancer curavel também é problematica, pois admite uma
grande ambigtidade, conforme a posicao da qual o argumento esta sendo
produzido. Se o diagnostico ‘cancer’ implica configuracOes terapéutico-
prognosticas distintas — conforme tipo histol6gico, poder proliferante, locali-
zacao no Organismo, tecido afetado, grau de metastatizacao, comprometi-
mento de funcao, — o conceito de ‘curabilidade’ também € impreciso. Pesqui-
sadores em busca de recursos de agéncias de financiamento podem enfatizar
O pequeno numero de canceres curaveis, diferentemente de instituicdes
assistenciais, que podem destacar, em sua experiéncia de tratamento, a quan-
tidade de cura de canceres. Pessoas que passaram por tratamentos contra
alouma forma da enfermidade e sao consideradas ‘curadas’, depois de um
periodo de tempo convencionado pela oncologia Gpor exemplo, cinco anos),
podem voltar a ser acometidas por um cancer em relacao ao qual tinham
sido curadas (Petersen & Lupton, 1996).

Temos, entao, um terreno impreciso no que se refere a: a) explica-
cao da natureza do fenOmeno, com o objetivo de produzir classificacdes
das manifestacdes, explanacdes de mecanismos de desencadeamento e
evolucao e possibilidades de predicao; b) intervencao nas atividades
dirigidas tanto a prevencao como a modificacao do curso de um evento
indesejavel. Ha, neste caso, ainda, varias incertezas sobre a efetividade
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das medidas de prevencao, baseadas nos indicadores de risco. Por exem-
plo: enfermidades crénico-degenerativas (em termos de na motta-
lidade), varios tipos de cancer (mama, prostata), doenca coronariana
(hipercolesterolemia) (Feinstein, 1996).

Neste ponto, cabe apresentar a idéia de haver no campo da satide uma
situacao paradoxal. Ha sinais concomitantes que indicam, ao lado de indis-
cutiveis avancos tecnolégicos no diagnéstico e na terapéutica (técnicas
diagnosticas a partir da biologia molecular; novas terapéuticas para moléstias
como a Aids, entre outras), indicios de crise no 4mbito dos modelos teéricos
€ epistemologicos das ciéncias biomédicas e epidemioldgicas.

Em primeiro lugar, as ciéncias basicas do campo biomédico operam
com uma concepcao bioldgica do humano estruturada essencialmente em
elementos monotéticos. Visam 4 ordenac4o/configuracao de um organismo
bioquimico o mais homogéneo possivel, a partir de suas unidades motfoldgicas:
genes, moleculas, células, tecidos, érgaos, sistemas e aparelhos.

entao, dois problemas. O primeiro é como abordar os efeitos da
emergencia de descontinuidades na passagem dos niveis de organizacao. A
isto Hamburger (1992:31) chama de cesura (corte, limite ritmico no interior
de um verso). Ou seja, “descontinuidade que impede o pesquisador de uni- -
ticar totalmente os resultados que obtém de um mesmo objeto com escalas e
metodos diferentes”. Uma ilustrac4o: a alergia pode ser abordada pela clinica
mediante o inventario de manifestacdes consideradas alérgicas e sua associ-
acaO com a exposicao a alergenos. A finalidade é estabelecer correspondén-
clas € a magnitude do efeito — por exemplo, via intradermorreacio. Por sua
vez, a alergia pode ser, também, estudada no nivel imunoldgico/bioquimico,
através da descoberta das imunoglobulinas (IgE), vinculadas aos fendmenos
de hipersensibilidade. A IgE tem a propriedade de se fixar de modo seletivo
na superficie dos leucdcitos granuldécitos bas6filos, ricos em histamina e ou-
tras substancias. Se algum alergeno entra em contato com a IgE, ocorrem
reacoes enzimaticas, culminando na liberacdo dos granulos de histamina na
corrente sanguinea (Hamburger, 1992).

Apesar da aparente concordancia entre as abordagens, ha evidéncias
que fragilizam tal harmonia: a) a liberagdo de granulos pode ocorrer em
amostras de sangue obtidas de pessoas nao-alérgicas; b) a IgE nao éa
unica imunoglobulina envolvida nesta ordem de fendOmenos: c) outros
leucocitos podem segregar agentes que aumentam a liberacao da histamina,
assim Como enzimas do prdéprio bas6filo; d) o comportamento dos bas6filos
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nao € uniforme em todo o organismo. Mesmo que a liberacdo granular seja
um fenomeno consistente, a resultante final (desenlace) assume uma confi-
guracao cuja previsibilidade nao € definida com seguranca. Em suma, per-
cebe-se que nao ha a pretendida unidade entre as varias disciplinas cienti-
ficas, aspecto que nao se consegue constatar objetivamente. “Nao obstante
essa ciencia cortada em pedacos continue parcelada e miltipla ao tentar
descrever um mundo exterior suposto sem cesuras, ela talvez traduza sim-
plesmente as limitacdes da inteligéncia humana” (Hamburger, 1992:17).
Mesmo a atual énfase no estudo da molecularizacao dos eventos biolégi-
cos, mais do que explicar, sinaliza o grau de complexidade envolvido para
o entendimento do funcionamento bioldgico dos viventes, especialmente
daqueles que colocam estas quest6es.

O segundo problema refere-se ao fato de a imagem produzida de ser-se
humano tender a uma certa indefinicao. Falta um sentido totalizante, pois
nao possui premissas delimitadas e unificadas. Ao basear-se em uma Otica
fragmentadora, torna-se insuficiente para atuar como suporte simbélico para
aqueles que demandam uma reordenacdo globalizante de sentido ou do.
equilibrio tornado instavel pela moléstia. E, pelo menos, problematico esta-
belecer uma relacao paciente-médicos, sem haver algum grau de ansiedade
diante daqueles que “transmitem uma imagem. de homem dentro da qual é
impossivel de nos reconhecermos (...)” (Green, 1996:25).

Uma das possiveis razOes para tanto consiste no fato de os modos de
categorizar as afecccdes/moléstias terem sido deslocados do leito do pacien-
te que soire (clinica: klinés = leito) para o necrotério ou o laboratério. Dispnéia,
angina, ictericia vao perdendo a dimensao/estatuto de afeccdes para se tor-
narem elementos semioldgicos — sinais. Tais entidades passam a ser redefinidas
como: pheumonite, ateroscierose coronariana, hepatite. Surgiram outras enti-
dades morbidas baseadas na bioquimica — dislipidemia, hipercolesterolemia.
ou baseadas na categorizacao dos agentes etiol6gicos microbianos — bacté-
tias, protozoarios, virus, prions... Isto, por um lado, traz um maior entendi-
mento clos mecanismos bioldgicos causadores das doencas, mas, por outro,
produz uma enganosa uniformidade na configuracao de cada doenca, se
pensada em relaca4o a pacientes especificos (Feinstein, 1996).

Além disto, € preciso dimensionar as conseqtiéncias do reducionismo
estatistico vigente nas pesquisas epidemiolégicas. O uso da estatistica nos
estudos acerca dos estados de satide nas populacées exclui a singularidade
do adoecer de cada um-nas dimensdes de génese, desencadeamento e evo-
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lucdo (Castiel, 1994). As investigacdes epidemiolé6gicas preocupam-se com a
significancia estatistica — evitar erros amostrais, aleat6rios. Mas, os individuos
estudados nao sao unidades homogéneas, cujas distincOes consistem somen-
te em variac6es de atributos quantitativos. Tal premissa leva a suposicao de
que basta garantir uma selecao aleatoria Centre outros procedimentos de
controle/ajuste), para que os erros em uma direcao sejam cancelados por
erros na outra (Charlton, 1996).

O problema, na verdade, sao os erros sistematicos (ou vieses), Ou seja,
aqueles devidos a diferencas qualitativas entre os individuos estudados ou
aos processos causais envolvidos. Estes sao de dificil apreensao/percepcao
por causa da complexidade de suas configuracdes causais. Em suma, o pro-
cesso de usar médias produz estatisticas sumarizantes dos estados de satde
das populacOes que nao tém nenhuma garantia de validade no nivel indivi-
dual. Isto porque parte de uma nocao de homogeneidade de objetos, cujos
atributos sO variam em termos quantitativos. A rigor, tais objetos sao qualita-
tivamente heterogéneos e, portanto, variam, muitas vezes, de modo
imprevisivel (Charlton, 1996).

Além disto, importa mencionar o surgimento da vigilancia médica ou
medicina preditiva ou medicina prospectiva e de suas decorréncias
mercacdologicas, area em que oO risco aparece como conceito principal. Isto
ocotre tanto na construcao de uma atmosfera de medo, quanto no encami-
nhamento das formas de enfrenta-lo por meio de formas e de consu-
mo construidos sob a égide de um imagindrio baseado na nocio do controle
de si por si-mesmo. Isto se reflete na énfase, cada vez maior, na idéia de
monitoramento dos fatores de risco e na ampliacao dos conhecimentos de
genética molecular. Para isto, haveria tecnicas de promocao da satde e pro-
postas de adocao de estilos de vida salutar, que, uma vez seguidos, amplia-
riam a longevidade, com satide, evitando as degenerescéncias — como suge-
re Lucien Sfez (1996), a utopia da satide perfeita.

Na atualidade, os médicos passam a acumular outras funcdes: além de
lidarem com as doencas, ocupam também o lugar de guardides/zeladores da
sauide. E, eventualmente, como lembrou Chor (1996),* 0 de fiscais do prazer
alheio. Como reflexo, surgem mecanismos de culpabilizacio da vitima ou
outras formas de condenacao para aqueles que nao seguiram os preceitos/
restricoes para garantir a satide e a consequente longa vida. Isto,
inevitalvelmente, colabora na sustentacdo da atmosfera contemporanea de
medo e inseguranca.
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Qual € o objeto da intervencao médica, -seja clinica ou cirtrgica? A
tendéncia natural na busca de resposta a esta pergunta aparentemente tri-
vial nos conduz para a categoria ‘doenca’ ou idéias/termos correlatos
(cdisfun¢des, enfemidades, moléstias, distirbios, sindromes, males etc.). Ou.
entao, pata evitar a pecha de desumanizacdo, diz-se que sao ‘doentes’, No
entanto, tal proposi¢ao nao se apresenta tao homogeneamente bem defini-
da quanto usualmente se supde. Isto porque 6 no interior da biomedicina
que se praticam, também, inumeras intervencdes clinicas/citirgicas com
finalidacdes estritamente estéticas, onde nao ha doencas ou daentes em
questao, Mesmo que nao seja predominante, esta parcela nos obriga a
rever a possibilidade de uma definicao univoca do pretendido objeto.

Por outra via, a partir da decada de 60, surgiu um dos principais
elementos que participam nd do espirito de risco ‘de nossas
sociedades modernas, localizado no terreno da abundante producdo cienti-
fica. Ha grande quantidade de investigacdes sobre esta tematica acumulada
nas Ultimas trés décadas. Uma hipotese a considerar para tal quadro seria a
ampliagao do acesso a tecnologia computacional e a pacotes estatisticos.
Uma consequéncia deste processo foi a ‘epidemia de risco’, chamada assim
pelo psicologo noruegués Skolbekken (1995). Apés realizar uma pesquisa

_ bibliografica sobre o uso do conceito, nas publicac6es da area da satide. O
autor aponta a progressiva € acentuada elevacao na ‘incidéncia’ de artigos
sobre o tema nas revistas médicas e epidemiolégicas de paises anglo-
SaxOnicos e escandinavos no periodo 1967-1991 (Skolbekken, 1995). Des-
se modo, a medicina passou a desempenhar, com maior relevo, a funcao
de prevencao diante dos fatores de risco. Tanto que surgiram adjetivos
sintomaticos do novo papel: prospectiva, preditiva, ou, mesmo, vigilante
(surveillance medicine) (Armstrong, 1995). Com isto, proliferaram produ-
tos, profissionais e servi¢cos voltados para esta perspectiva, onde (ainda?)
nao ha doenca, nem doentes.

rortanto, a meu ver, somente € possivel um encaminhamento aparente-
mente redundante/tautologico para demarcar o objeto de intervencao da
atividade clinico-médica: tudo o que é passivel de — isto é.
praticas/servicos/equipamentos/produtos farmacolégicos, etc. prescritos, in-
dicados ou desempenhados por médicos a seus clientes/pacientes, indepen-
dente de se constituirem como doencas.
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Na verdade, o objeto das disciplinas do campo da satide € o humano,
em sua singularidade e nas respectivas formas de manifestar/sentir seus mal-
estares, diante de si, de seu entorno, de seu psiquismo, de seu corpo, ou,
tentando alguma sintese: de seu ‘corpsiquismo’ em relacdo a seu respectivo
contexto. Enfim, compreender a experiéncia do adoecer envolve o entendi-
mento do processo de producao de conhecimento e dos idiomas e narrativas
mediante os quais tal conhecimento é apresentado e assimilado. Representa-
cdes lingtiisticas que devem ser compartilhadas pelo maior numero de pes-
soas envolvidas na questao (Monks, 1995).

Mas, pode haver discrepancias nas apropriac6es cognitivas de tais represen-
tacOes no interior de uma mesma proposta epistemologica, baseada em canones
cientificos, como ocorre no caso da clinica médica. Como ilustracao, a ‘ret6rica dos
principios e praticas da medicina’, exempliticada pela heterogeneidade na: defini-
cao de anemia, apresentada pelos pesquisadores holandeses Mol & Berg (1994).
Segundo eles, muitos dos livros-texto, compéndios de medicina utilizados na for-
macao médica costumam ostentar ‘principios e praticas’ em seus subtitulos.

Os principios sao as multiplas camadas de fundamentos cientificos do
empreendimento médico: anatomia, fisiologia, bioquimica, patologia, farma-
cologia, medicina experimental (ensaios clinicos). O objeto dos principios: o
corpo, suas patologias e a historia natural da doenca. Ja as praticas consisti-
riam naquilo que as equipes médicas fazem, aparentemente, baseadas nos
principios (em tese), mas que, por motivos circunstanciais, podem se ver na.
contingéncia de se afastarem dos principios...

_No entanto, como ja assinalado anteriormente, a medicina nao se consti-
tui em um todo harmonioso. Ha cesuras (Hamburger, 1992). Com isto, temos a
coexistEncia de enfoques nao concordantes em suas propostas cognoscentes.
Nao se pode assumir que os textos médicos reflitam ou indiquem de perto o
‘que os clinicos realmente fazem em nos contextos assistenciais.

Examine-se o diagnostico de anemia. Pode ser definido a partir de dife-
rentes pontos de vista (e nado se referem aos mesmos objetos): fisiopatologico,
laboratorial ou clinico. Na fisiopatologia, a anemia se define como uma condi-
cao na qual a hemoglobina circulante esta reduzida a niveis inadequados para
oxigenar os tecidos periféricos. Em laborat6rio, ela se define pelo hematécrito
com niveis de mais do que a dois desvios-padr6es abaixo dos niveis normais
(baseados na média) —- hemoglobina abaixo de 12g/100ml. Ja na clinica, é
definida como queixa, fraqueza, desanimo, softimento, aflicao (sintomas) e/ |
ou mucosas da conjuntiva ocular esbranquicadas (sinal).
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Curiosamente, a anemia pode, também, adquirir identidade de doenca
dita folk, uma mescla em que confluem componentes médicos e percepcdes
populares, subjetivas, de mal-estar cujo significado totalizador se configura
sob a entidade ‘anemia’.

Em sintese, € perceptivel o descompasso entre as definicdes. A defini-
cdo Clinica pode se afastar das outras definicdes. Individuos podem apresen-
tar valores de hemoglobina (ou hematécrito) abaixo dos niveis considerados
normais e se apresentarem assintomaticos. Por outro lado, individuos anémi-
cos em termos fisiopatologicos, podem nado ser detectados no interior dos
dois desvios-padrées abaixo dos niveis normais — sendo, portanto, falsos
negativos. Ou seja, o arcabouco Ildgico-racional, baseado na teoria dos con-
juntos, que sustenta a racionalidade dos principios e praticas nao se sustenta,
incondicionalmente, na atividade clinica.

Entao, como circunscrever o modo predominante com o qual o médico
aborda clinicamente seu paciente em busca do diagnostico, na colheita da
historia, na.escolha dos exames e avaliacao dos resultados, no estabelecimento
de terapéuticas, farmacolé6gicas ou nao? Cientifico? Artistico? Intuitivo? Mescla
de todos? Quanto de cada? Se o definirmos como mescla, variaria conforme a
Clapa, a Suspeita quanto a suposta entidade nosografica envolvida, alguma
outra caracteristica do paciente (Cidade, sexo, tracos de personalidade)?

Enfim, quais aspectos de raciocinio estéo em jogo no processo clinico? E
reconhecido o fato de o método hipotético-dedutivo ser visto como sendo o
modelo fundamental na de diagnésticos e prescric6es terapéuti-
cas.” Um dos procedimentos principais no processo clinico consiste na obten-:
cao de uma historia clinica. O médico solicita, ent&o, ao paciente que aponte o
que se passa com ele para caracterizar suas queixas, isto 6, que lhe forneca
elementos semiolégicos que vao servir para a formulacdo de hipéteses
diagnosticas, com base em suas classificagSes nosograficas de referéncia.

A partir do esquema peirciano, apresentado por Samaja (1996) — dedu-
¢aO = tegra + caso ~> resultado, inducdo = caso + resultado ~> regra -
vemos, supostamente, o clinico como observador objetivante que se pauta
pela razao l6gico-racional, que parte de uma regra (elementos semioldgicos/
laboratoriais indiciarios e compativeis com classificacdes nosograficas
estabelecidas — casos de refer€ncia ou eventos-tipo).° O paciente surge com
uma historia clinica a ser investigada e desvendada: um possivel caso (repre-
sentante do caso de referéncia), Aplicamos, entéo, uma andlise do’ suposto
caSO €M seus respectivos sinais, sintomas, achados laboratoriais (ou referen-
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tes a outras técnicas de perscrutacao — tomografias, ressonancia magnética
etc.), buscando correlaciona-lo com nosso caso de referéncia e, entao, como
conclusao, deveremos obter o diagndstico confirmatério ou nado — resultado.
Em caso negativo, 0 circuito deve. ser refeito, pelo mesmo clinico, ou por
outro, conforme surjam outras suspeitas diagndsticas e/ou novos elementos
semiologicos/ laboratoriais.

Por outra via, a epidemiologia empregaria, preferencialmente, o racio-
cinio indutivo para produzir o conhecimento das supostas causas (ou fatores
de risco) de determinadas doengas. A partir da observacdo de regularidades
na ocorréncia de sequ€éncias e associacgdes de exposic6es.e eventos especifi-
cos, que permitam configurar um caso (tabagismo e cancer pulmonar), fa-
zem-se estudos, baseados em técnicas predominantemente observacionais.
cujos achados podem confirmar a procedéncia da de associacio —
resultado (estudos sobre fumantes e nao-fumantes mostram que a incidéncia
de cancer pulmonar € bem mais. elevada no primeiro grupo). EntZo, como
conclusao, apos satisfazerem-se os canones para o estabelecimento de cau-
salidacle e a extrapolacao para a populacdo de referéncia, se consubstancia a
regra (fumar aumenta a probabilidade de cancer de pulmdo).

Ha estudos que mostram como os médicos sao influencidveis por ra-
zOes nao medicas, apontando a interferéncia de “fatores sociais que est4ao
logicamente nao relacionados 4 etiologia e ao curso da doenca” no processo
racional de tomada de decisdo clinica (McKinlay et al, 1996:769). Estes fato-
res se referem a trés categorias, segundo caracteristicas: do paciente (idade,
Sexo, renda, etnia, tipo de seguro satide, personalidade assertiva, atratividade
fisica); do médico (especialidade, nivel de treinamento, grau de experiéncia
clinica, idade, sexo, etnia, personalidade); do setting da assisténcia (tipo de
instituig¢ao, forma de pagamento).

Por exemplo, McKinlay e associados, apds um estudo de carater expe-
rimental (no qual fazem quest4o de enfatizar seu rigor metodoldégico), indi-
cam que internistas americanos se inclinam, na .primeira consulta, a tratar
distintamente casos de dor toracica e dispnéia, conforme os pacientes sejam
jovens — ofigem psicogénica — ou idosos — problema cardiaco [todos os ou-
tros fatores sendo os mesmos... @]. A recomendacio predominante para
ambas situacoes foi a de interromper o tabagismo. Dizem os autores: “apesar
de seu treinamento médico ‘objetivo’, médicos permanecem atores huma-
nos, socialmente condicionados a envolverem-se em estereotipagens, cons-
cientemente ou nao. A este respeito, o processo de decisdo médica pode ser
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de quem o paciente € tanto quanto do que o paciente tem” (McKinlay
et al, 1996:769) (grifos dos autores). Parece que, mesmo admitindo-se o fato
de os médicos serem atores humanos, ou seja, faliveis, o fato de deixarem de
se pautar pela racionalidade logico-cientifica limita sua atuacao como clini-
cos. Esta visao, a meu ver, € restritiva e geradora de impasses e preconceitos
no que se refere ao entendimento da atividade médica.

Uma tentativa vigorosa de manter a atuacdo médica ldgica e racional-
mente situada diante das imponderabilidades do adoecimento humano e dos
riscos a integridade dos pacientes localiza-se na criacZo e uso de instrumen-
(Os para guiar a interven¢ao médica — os chamados ‘protocolos’. Curiosamen-
te, ‘protocolo’ pede assumir o sentido de “enunciado que registra exatamente
uma observacao, sem tentar uma interpretacio” CWebster’s, 1996). Cada co-
munidade de cientistas se atribui a autoridade de construi-los e aplica-los. Na
verdade, pressupdem representac6es cientificas que podem tomar a forma
de teorias, esquemas, resultados de técnicas imagéticas, modelos biolégicos
(Fujimura, 1998). .

Na medicina, protocolos consistem em conjuntos de instrucdes sob a
forma de diagramas de fluxo ou algoritmos que orientam, de. acordo com
dadas manifestacdes e/ou respostas a medidas terapéuticas, as decis6es mais
indicadas (Berg, 1998) — especialmente na auséncia de diagndsticos conclu-
sivos. Seria um “veiculo através do qual a ordem pode ser trazida a todas
aquelas praticas onde reina a desordem” (Berg, 1998:228). O protocolo seria,
assim, considerado um meio de lidar com aspectos de desconhecimento na
pratica médica vigente. Mas, € importante assinalar razOes extramédicas —.
judiciais, econdmicas e administrativas — que também pressionam no sentido
de uniformiza¢ao dos procedimentos de assisténcia a satide (Berg, 1998).

Estorias e narrativas na clinica médica

Antes de prosseguir, € preciso assinalar o fato de que o estudo das
formas como as pessoas contam suas estdérias/histérias e as explicacdes por
que tais recursos tém efeitos estéticos, ret6ricos e/ou técnicos vem constitu-
indo-se em respeitavel tematica académica, com uma quantidade considera- _
vel de trabalhos (Saris, 1995).

Tais estudos acentuam que a vida humana é impregnada de natrativas:
nos lemos, contamos, assistimos e ouvimos hist6rias e est6orias: desempenha-
mos papeis e damos forma e sentido ao nosso cotidiano. Sao fonte e agente



A ci@ncid e seus impasses

tanto do conhecimento dos outros como do senso de si-mesmo. O passado
(memoria) é ‘armazenado’, em grande parte, como narrativas. As antevisées
do que nos aguarda o futuro também: As narrativas sao essenciais a sabedo-
tia pratica (Dbronesis) e representam o nexo da cultura com a psicologia
individual. S40 meios pelos quais individuos e culturas produzem sentido em
suas contingéncids e dao um jeito para o que seja, no fim das contas, a
melhor coisa a fazer (Hunter, 1996). A narrativizacdo molda muito de nossa
experiencia interpretada, senao toda (Monks, 1995) e, para que haja
narrabilidade, € essencial dispor das capacidades de detectar, identificar e
reidentificar (em sintese, categorizar) objetos/efeitos (Dennett, 1995),

A narrativa pode ser compreendida como histéria ou estéria. No primei-
ro caso, consistina em um relato mais ou menos coerente de eventos, inclu-
indo elementos nao ficticios, referindo-se, assim, a acontecimentos, indepen-
dente de suas vers6es. Por sua vez, est6ria se relacionaria, de modo mais
informal, a relatos ficcionais, que podem até mesmo ser orais.

Entre seus aspectos mais importantes, destacam-se: a possibilidade de a
narrativa atuar como forma de construir conhecimento/saber, por meio do
seu potencial de ordenar eventos subjetiva e cronologicamente, e, a partir
disto, permitir a elaboracao de relacGes de causacdo (verazes ou niio) entre
tais eventos e o estabelecimento de papéis e propdsitos aos supostos agentes
(Hunter, 1996). Para Ricoeur (1988), na medida em que a narrativa descreve
eventos ligados as vidas e aos interesses de seus protagonistas, as circunstan-
cias se desdobram ao longo do tempo, em toda a sua contingéncia e comple-
xidade, Além disto, se a narratividade implica, sob uma Otica histérica, um
senso de lei e ordem na busca de sentido, nao seria possivel haver narrativa
sem aspectos moralizadores (a moral da hist6ria?) (White, 1981).

Como vimos, os textos médicos, freqlientemente, descrevem a medicina
como ci€éncia, mesmo diante da perceptivel incerteza de sua pratica. Tais limi-
tagoes sao encaradas como transitdérias ou locais: tudo € potencialmente
conhecivel, predizivel, quantificavel. Trata-se de esperar o progresso
tecnocientifico viabilizar esta expectativa. Onde surgem dtividas, os clinicos
apelam para os calculos probabilisticos da epidemiologia como fonte de algu-
ma certeza aproximada, substitutiva do determinismo, enquanto a ciéncia nao
avan¢ar em seu projeto de decifracéo dos mistérios que ainda existirem...

Enfim, mesmo que a ciéncia sustente o estatuto de padrao-ouro, o conhe-
cimento clinico tera uma grande e, em geral, implicita, de phronesis —
reterida a sabedoria pratica, interpretativa, narrativa, convivendo com a di-
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mensdo explicita, episteme — relativa 4 razao |6gico-racional, cientifica.. En-
tao, temos, metaforicamente, a clinica assemelhando-se a imagem mitolégica
de Janus, com suas duas faces. Uma delas, a faceta ‘ciéncia’, busca o estabe-
lecimento das relacdes estaveis entre eventos, fendmenos, que podem set
generalizados mediante leis invariantes e tém como premissas a precisdo e a
replicabilidade. A outra, a faceta ‘sabedoria pratica’, meio de operar no mun-
do que traz implicada a questao de compreender o melhor modo de agir em
situac6es particulares, que nao sao (nem podem ser) apropriadamente ex-
pressas em leis gerais (Hunter, 1996). Tal faceta envolve a habilidade de se
adotar perspectivas miultiplas (vinculadas parcialmente entre si), evitando
uma posi¢ao Unica ou aquela ligada a objetividade pura. A possibilidade de
se opter um curso de acao apropriado nao depende tanto do conhecimento
generalizador racionalizado, mas da capacidade de cotejar seu ponto de vista
com Os pontos de vista dos outros agentes (Cooper, 1993).

No entanto, ha projetos de inteligéncia artificial que visam a tratar o
raciocinio médico-diagnostico por meio de programas estritamente légicos e
algoritmos de consulta com auxilio computacional, baseados em uma
modelizacao epistemoldgica’ () (Barosi et al, 1993). Esses projetos levam em
conta, além da e da inducdo, uma modalidade de abducao — auto-
matica -, em que nao haveria incerteza. A abduc4o peirciana seria irrelevante
para o diagnostico médico, pois consiste “essencialmente em um processo
cfiativo para gerar uma nova hipdtese, como a descoberta de uma nova
doen¢a e a definicao das manifestac6es que ela causa. Isto, entretanto, é
irelevante no diagnéstico médico, cuja tarefa é selecionar, de uma enciclo-.
pedia de entidades diagnésticas, doencas e estados fisiopatolé6gicos pré-ar-
mazenados, aquele que pode ser responsavel pelos dados do paciente” (Barosi.
et al, 1993:45). Nesta linha de raciocinio, nao é apenas um mero exercicio de
ficcao cientifica, com o avanc¢o das técnicas de modelizac4o, cogitarmos a
possibilidade de o médico (com sua subjetividade, emocdes e a faculdade de
cometer erros logicos), evanescer do contexto clinico, até desaparecer, dei-
xando a tarefa médica aos computadores ad hoc...

Todavia, tal projeto demanda premissas cruciais, ou seja, a estabilidade,
a homogeneidade e a possibilidade de generalizacdo dos sistemas modelizados.
No entanto, nao existe a ciéncia do ser humano individualizado. Mesmo um
paciente confiavel, com elementos semiolégicos bem definidos, constitui
virtualmente, um campo de incertezas. Casos tendem a ser singula-
res. Pessoas variam, assim como seus modos de adoecimento. Em circuns-
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tancias em que 0 conhecimento é€ necessariamente particular e regras surgem
das instancias individuais da pratica, é preciso o tipo de conhecimento em
que a abducao peirciana desempenha um papel fundamental. Contrariamen-
te ao que pensam Barosi e seus associados, a criatividade nao é€ dispensavel
no processo clinico.

Voltando ao-esquema de Peirce (apud Samaja, 1996): abducao = regra +
resultado ~> caso. Na pratica clinica, tendo como referéncia a regra (ele-
mentos semiologicos/laboratoriais indiciarios e compativeis com classifica-
coes nosograficas estabelecidas — casos de referéncia ou eventos-tipo),
obsetvam-se os elementos investigados no paciente especificado, vindo a
constituir o resultado. Assim, mediante um processo que inclui componen-
tes intuitivos, em que a criatividade e a analogia atuam decisivamente, ou
seja, destituido de uma estrutura l6gico-racional,dedutiva completa — devi-
do a impossibilidade de conhecer e controlar todas as variaveis (e suas
em acao. Deste modo, o clinico pondera os elementos disponi-
veis e vai concluindo, politeticamente, mediante analogias com situacdes
similares contidas em seu estoque acumulado de experiéncias, como sendo
compativel a°um padrao especificado de caso.

Este aspecto aparece nas conversacdes do médico com os pacientes
sobre questdes diagndsticas ao, eventualmente, empregar expressdes
indicadoras desta imprecisao, tais como: provavel, sugestivo, compativel,
indicativo, entre outras. Imprecisao que, em certa medida, é assumida e
inevitavel diante das brechas de desconhecimento relativos ao estados da
arte e da ciéncia disponiveis.

Na medicina, a sabedoria pratica se manifesta como julgamento clinico
e a natratividade € parte essencial dele. Entao, a denominada experiéncia
clinica ou casuistica esta estruturada a partir de um armazenamento de casos
clinicos (proprios ou apreendidos.de sessdes, leituras, reflex6es...): estoque
variado e extenso de narrativas clinicas, a ponto de emergirem regras gerais
que os casos acumulados coletivamente encarnam (Hunter, 1996).

A habilidade clinica € um processo que vai além da mestria das regras
conscientes para um estagio inconsciente em que cada caso procura ser
compreendido de um modo totalizado. Ha configuracSes nosograficas de
referencia Cabstragao) que servem para abordar casos possiveis, representan-
tes desta configuracao.

O principal instrumento da sabedoria pratica na clinica é a organizacdo
narrativa da observacdo clinica. Neste processo, reconfigura-se a estoria de
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adoecimento do paciente em uma histdria clinica em funcao do julgamento
meédico, que também possui dimens6es interpretativas. Esta hist6ria clinica,
que se vai configurar em diagnostico e tratamento (ou novos exames e enca-
minhamentos) € comunicada ao paciente (ou 4a sua familia, conforme as cir-
cunstancias), por intermédio de uma retdrica que, ao lado do jargao médico,
envolve construcdes metafdricas-ou outras formas de figuracdo mental. Estas
deverao servir como elementos para os pacientes construirem suas prdprias
natrativas, que podem ser construidas ao redor de um enredo dramatico cen-
tral, com temas unificadores que visam a. reordenacao da idéia de si-mesmo.,
diante das quest6es veiculadas pelo adoecimento (Hydén, 1995).

Do lado do paciente, suas estdérias carreiam, em primeiro lugar, elemen-
tos para servir de base para a construcio das historias clinicas. Apos a opera-
¢ao do dispositivo clinico, conforme o diagnéstico, novas montagens narrati-
vas serao produzidas. Dois exemplos ilustrativos:

Um relevante estudo foi feito por Sandelowski & Jones (1995), duas
enfermeiras americanas, a respeito das estorias (stories) de escolha do desenla-
ce, decorrente da deteccao de anomalias fetais, as quais chamaram de ficcdes
cutativas Wealing fictions). Depois de receberem diagndésticos de testagens
intra-uterinas Ou sanguineas, confirmatorias de defeitos em seus filhos, poten-
Ciais pais constroem diferentes relatos das gravidezes continuadas ou interrom-
pidas, de modo a determinar justificativas morais para os desfechos ocortidos.
As autoras produziram uma categorizacdo de tipos e repercussdes de escolhas.
referenciadas aos casos estudados. Discutem a correspondente efetividade, em
termos de promover a recuperacao psicoldgica e interacdes de pais e filhos, a .
partir das decisOes tomadas em funcdo das escolhas assumidas diante dos
desenlaces dos diagnésticos fetais positivos.

Outra interessante investigacao foi desenvolvida por uma equipe sueca,
incluindo dois médicos e um psicoterapeuta. Foram estudadas estratégias de
criagao de um senso de protecGo e esperanca em doentes de tumores cere-
brais malignos, apos confrontarem-se com o dramatico diagnostico e as pri-
meiras agoes terapéuticas (Salander, Bergenheim & Henriksson, 1996). Os
autores assinalaram que os aspectos cruciais em jogo, que emergem de modo
imbricado, sao: a) a atribuicao de sentido aos novos acontecimentos; b) a
geracao de esperan¢a/contianca mediante distintas formas, em muitos casos.
apontando correspondéncias com os mecanismos de defesa, tal como
conceptualizados pela psicanalise Cidentificacdo, denegacio,
Introjecdo, racionalizacao, isolamento etc). Segundo os pesquisadores, o prin-
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cipal achado de estudo referiu-se ao fato de a grande maioria dos pacientes
fazer uso de manobras cognitivas, sob a forma de atividade reconstrutiva,
para elevar a esperanca diante do grave diagnostico.

De acordo com a teoria de Taylor Capud Salander et al., 1996) sobre
ajustamento a eventos ameacadores, os pacientes vulneraveis buscam sig-
nificagao (meaning), controle (mastery) e auto-aperfeicoamento (self
enhancement). Este processo, muitas vezes, implica a criacio de uma ilu-
sao, que visa a facilitar a forma de lidar (coping) com a ameaca. Ent4o, a
ilusao (etimologicamente, illudere, jogo falso com a percepcao — da reali-
dade) consistiria em um processo de construcdo narrativa em que se mistu-
tam objetividade e subjetividade. Isto é, elementos da realidade externa
objetivada (o diagnéstico clinico ~ p. ex.: glioma grau IID com uma dispo-
si¢ao psiquica interna subjetivada que busca protecdo/esperanca (p. ex.:
“sei que vou dar um jeito” ou “Deus é misericordioso e me protegera”). A
resultante — ilusao — proporia algo como: “ainda bem que nado é o pior grat
de tumor, pois poderia ser grau IV” (Salander et al, 1996). Em outras pala-
vias, Os autores sugerem a ilusio como algo similar 4 posic4o otimista de
Poliana, personagem da literatura inglesa, cuja atitude diante de fatalidades
eta comparar a situagao acontecida com a possibilidade de “ter sido pior”...
Esta em foco, a figor,-a dimensao ética que envolve médicos diante do
sofrimento humano e seu papel, eventualmente omitido, de participarem
nos diticeis processos de confortar pacientes e criar esperanca e algum
senso de protecao, apesar da gravidade e maus prognosticos representados
pelos respectivos quadros clinicos.

Podemos, assim, perceber na clinica uma mescla de narrativas que se
superpoem de um modo no qual as delimitacdes nao aparecem nitidamente
demarcadas:

e achados bioldgicos e fisiopatoldgicos, verificaveis por meio de estraté-
gias de exame, observacao e mensuracdo, com graus estimados/estabelecidos
de precisao e validade, vinculados a categorizacdes construidas monotéticamente
com vistas a configurar proposicdes causais de carater l6gico-racional:

¢ aspectos est6ricos, formulados pelo paciente: ficc6es vinculadas a
cren¢as, valores e a idéia de si-prdéprio, de um Eu, produzidas por meio de
elementos subjetivos, psicolégicos, constituidos por idéias, sentimentos, afe-
tos, fantasias pessoais, pensamentos, juizos, opinides, teorias; baseadas em
categorizacoes em que prevalecem estruturas de nivel bdsico e nocédes
prototipicas de causacao;
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e elementos hist6rico-biograficos, da parte do médico: estoque de rela-
tos/narrativas, paralelas aos achados objetivaveis, ‘nao-ficticios’ na constru-
cao da experiéncia clinica; aspectos da histéria pessoal, incluindo crencas,
valores, ideologias;

e elementos historico-biograficos, da parte do paciente: estoque de re-
latos/narrativas, relativas a aspectos factuais, da propria existéncia e
pessoais do individuo que busca atencao a satide, incluindo crencas, valores,
ideologias;

e elementos retdricos, formas de enunciacao utilizadas pelos médicos
ao comunicarem aos pacientes seus juizos e encaminhamentos terapéuticos,
com vistas, em tese e @ priori, a aderéncia aos exames e ao tratamento. Isto
deve variar conforme caracteristicas especificas assumidas pela relacdo paci-
ente-médico estabelecida em cada circunstancia.

A ‘nestoria’ clinica consistiria na tentativa de fusdo dos elementos an-
teriormente mencionados, mescla imprevisivel de histérias a serem revela-
das e de est6rias a serem inventadas. Ordenacdes narrativas/discursivas,
produzidas pelos pacientes para lidarem e compatibilizarem-se com os ele-
mentos veiculados pelo saber médico, com vistas a busca de coeréncia
entre si-mesmo e oO proprio entorno. Ocorreria por meio de dimens6es
intuitivas, que procuram ordenar eventos cronologicamente, estabelecendo
atribuicdes causais, motivacdes e papéis aos agentes. Ressaltaria certos as-
pectos como fatos/eventos objetivos, enquanto outros seriam produtos sub- |
jetivos, mentais, descartando os demais elementos que nao combinem com
a configuracao elaborada. A ‘hestoria’ clinica usa estratégias retdricas e
imagéticas na representacao e descricao destes fatos e eventos. Trata-se,
enfim, de interpretar e construir significados: processo sumarizante, que
lida simultaneamente com historia, subjetividade, identidade, cultura e sen-
tidos da existéncia.

Na luta contra o adoecer e a morte, a medicina precisa desenvolver
um entendimento sobre o sofrimento humano. Nestas circunstancias, é pre-
ciso considerar o papel central desempenhado pelas narrativas e pela idéia
de um inconsciente do corpo, tanto do lado do paciente quanto daquele
que procura aborda-lo. E crucial conceber e desempenhar qualquer ativi-
dade assistencial sob a perspectiva das quest6oes relativas 4 condicao huma-
na na busca de identidade e de significacdo para as nossas vidas, tanto no
lugar de médicos como no de pacientes.
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A logica conjuntista-identitaria (ou conidica) foi tematizada por Castoriadis (1999)
ao longo de sua obra. E preciso mencionar, entretanto, desenvolvimentos de
outras logicas, por exemplo, as infral6gicas, as paraconsistentes. Em ambas, as
formagoes, conceitos e no¢gdes mentais se encadeiam de tal modo que a
de um elemento carreia a pressuposicao de exatidao para os seguintes. Tais
processos de conex6es na consciéncia podem ser considerados falsos, a luz do
raciocinio logico-formal, mas servem para ligar determinados conceitos uns aos
outros, propiciando uma suposicao de verdade, limitada, com certeza, porém,
operativa (Moles, 1995). Tais logicas operam com uma seméantica diferente, de
modo que, nestas circunstancias, a idéia de nega¢cao se distingue da negacio
classica. Por exemplo, a em um contexto psicanalitico pode se
conligurar como sendo uma negacdo paraconsistente. Em termos matemiaticos,
a negacao do postulado do tergo excluso aparece nos trabalhos sobre a ldgica
intuicionista de Brouwer e seu discipulo Heyting. Nela, os critérios de verdade.
negacao e existencia (em a proposicOes matematicas) sao distintos dos
criterios das demais logicas bivalentes (verdadeiro/falso). Teriamos, entio, légicas
trivalentes (verdadeiro/nem verdadeiro, nem falso/falso) (Costa, 1985, 1993).
Nesta otica, O principio do tergo excluso valeria para os casos bem delimitaveis
~ tal ser vivo € animal ou vegetal. Mas ha situagdes em que esta clareza nao é
possivel: ha especies que nao permitem a classificacio zoolégica ou botanica
(Morin, 1991). Ha virus e partes celulares (plasmideos, mitocdndrias) que no
podem ser referidos como entes vivos ou inanimados. Quéau (apud Sféz, 1993)

tal contingéncia de ‘quase-vida’.

A Otica do objetivismo (ou materialismo) foi bem sintetizada por Lakoff & Johnson
(1980): o mundo esta constituido de objetos que tém propriedades independentes
de qualquer pessoa/ou outros seres que os experimentam. Nosso conhecimento do
mundo se baseia em nossa experiéncia dos objetos, no conhecimento de suas pro-
priedades e das relagdes entre eles. Entendemos os objetos em termos de categorias
€ conceitos que tém correspondéncia com as propriedades inerentes e relacdes
entre estes objetos. Ha uma realidade objetiva e podemos: dizer coisas que sao
objetiva e absolutamente verdadeiras ou falsas sobre ela. Mas, como humanos
faliveis, estamos sujeitos a erros ~ ilus6es, erros de percepgao, emogdes, preconcei-
tos (pessoais, culturais). O método cientifico serviria para nos colocar acima destas
limitagoes humanas e produzir compreensGes universais vdlidas e neutras (sem
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preconceitos). As palavras devem ter significados fixos, claros, ‘precisos, univocos,
para dar firmeza, consisténcia as categorias para a explicacdo da realidade. Podemos
ser objetivos e falar objetivamente, mas, sO com o uso de uma linguagem clara,
precisamente definida, simples direta e ajustada a realidade. Em nome da objetivida-
de, devemos evitar figuras de linguagem (metaforas, por exemplo), ou linguagem
retorica/poética; sO o conhecimento objetivo é conhecimento verdadeiro (da reali-
dade). Ser objetivo € ser racional, ser subjetivo é ser irracional (deixar-se levar pelas
emocdes); a subjetividade € perigosa porque pode fazer-nos perder o contato com
a realidade. Um movimento antagonista surge com a do subjetivismo: na maior
parte de nossas atividades praticas cotidianas, podemos nos basear em sentidos e
intuicoes; aS coisas mais importantes sao os sentimentos, a sensibilidade estética, as
praticas‘morais, a consciéncia espiritual. A arte e a poesia transcendem a racionalidade
e a objetividade e nos poem em contato com realidades mais importantes (por meio
de sentimentos, emocdes, imaginacao etc). A linguagem simbélica (da imaginacio)
€ necessatia para expressar certos aspectos Unicos e pessoalmente significativos de
nossas experiéncias. A objetividade pode ser perigosa porque exclui o que é mais
importante e significativo para as pessoas em particular; ela ignora os Ambitos mais
relevantes de nossa experiéncia. A objetividade pode ser inumana — nao existem
meios objetivos e racionais para chegar a nossos sentimentos —; a ciéncia nao serve
para as coisas mais importantes da vida.

A descri¢ao de Hamburger data de 1984, ano em que foi lancado o seu livro na
Franga. No periodo de treze anos; outros elementos da alergia foram descobertos,
especialmente no nivel da biologia molecular das reacdes imunoldgicas. A participacao
do linfoctos T e B foram descritas, assim como das linfocinas que atuam na vinculacao
entre estes leucocitos Gnterleucinas). Além da histamina, outro grupo de substAancias
(os leucotrienos) foi estabelecido como componente das hiperreacGes alérgicas.
Apesar das novas descobertas, a nocdo de cesura apresentada pelo autor se sustenta.

Cnor, D. Comunicagao pesoal ao autor (1999).

Existe, em alguns casos, a possibilidade de um reconhecimento imediato e o
consequente diagnostico. Isto, para Barosi et al (1993.), seria uma ‘abducdo
Automatica’.

Caso de referéncia ou evento-tipo seria uma representacdo hipotética, globalizadora
e exaustiva das causas, nexos causais € associagdes que podem ser relevantes para
a ocorréncia de um determinado efeito (Cf. Rizzi & Pedersen, 1992).
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