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R E L A Ç Õ E S ENTRE M É D I C O , DOENÇA, PACIENTE 

Resumo. De início, breve análise dos significados de 'Medicina'. 
Depois, comentários destinados a mostrar que a Medicina se des
dobra em uma parte clínica (Cirurgia, Medicina Interna, Pedia
tria...) e uma parte não-clínica (Anatomia, Fisiologia, Bioquími
ca...) - aliás, nem sempre muito claramente distinguíveis. Enfim, 
observa-se que a Medicina seria um conjunto de atividades, em que 
ora predomina uma atitude científica, ora uma atitude de aceita
ção de valores sociais. 

De acordo com os dicionários, a palavra 'Medicina' designa 

1. a ciência e a arte de diagnosticar, tratar, curar e prevenir a doença, ali
viando a dor e melhorando ou preservando a saúde; 

2. o ramo de tal ciência ou arte que se vale de drogas ou dietas etc , distin¬ 
guido de outros ramos como a cirurgia e a obstetrícia. 

A palavra origina-se de 'Medicina', do Latim, que tem o significado de "arte 
de curar". Associa-se ao verbo 'mederi', que corresponde a "curar" ("tratar", "cui
dar"). Encontramo-la em textos espanhóis e italianos do século ΧΠ. Em Francês, 
com forma ligeiramente diversa, 'mecine', aparece na mesma época; logo depois, 
toma a forma usual, 'medicine'. Tomada de textos franceses, surge no Inglês, no sé
culo XIV. A palavra 'mezinha', empregada em Portugal desde o século XV, alude a 
remédios caseiros ou poções; em forma similar, 'meezinha', parece já ter sido usada 
no século ΧΠ. 

'Medicina', porém, com o sentido comum de "arte de curar" (igualmente presente 
nos demais idiomas citados), só aparece, em Português, no século XVII. Em alguns ca
sos, a palavra remete a um misto dos itens (1) e (2), acima, ou seja, indicaria "drogas ou 
substâncias usadas para tratar de doenças e curar ou aliviar a dor", ligando-se, pois, a 
'mezinha'. Em casos especiais, também remete a drogas, objetos ou ritos a que se atri
buiriam poderes especiais - naturais ou sobrenaturais - de cura. 

Lacaz (1975) afirma que Medicina é "a arte e a ciência que abrange todo o cam
po coberto pelas atividades médicas". O significado de 'Medicina' depende, pois, 



do que se entenda por "atividades médicas". Esta expressão não tem significado 
claro, mas Lacaz lembra que entre tais atividades figuram os itens seguintes: 

a. satisfazer necessidades essenciais do ser humano; 
b. prevenir a doença (até mesmo antes do nascimento); 
c. curar ou atenuar doenças, tão logo se manifestem; 
d. suprimir a dor; 
e. conhecer melhor as enfermidades; 
f. regular relações entre seres humanos e suas comunidades. 

Ressalta, assim, que Medicina é mais do que "arte de curar" e que o significa
do de 'Medicina' ultrapassa o de 'ciências da saúde'. Ao abranger os citados itens, a 
Medicina é arte. Como ciência, por definição, abarcaria "pesquisas no domínio do 
organismo humano". 

Há, naturalmente, algumas ambigüidades nessa tentativa de caracterização 
dos termos. Os itens (a) e (f), por exemplo, aplicam-se igualmente bem a numerosos 
outros campos do saber. De outra parte, os itens (b) e (e) revelam que 'Medicina' 
engloba a noção de cura - associada, por seu turno, ao conceito de doença. Sabe-se 
que 'to heal' (correspondente, em Inglês, ao nosso 'curar') provém de 'helan', do an
glo-saxão; 'heal' (de 'hal', que significa 'todo'), remete a "tornar inteiro". Isso expli
caria porque nosso 'curar' se vincula a 

1. tornar são (ou seja, sadio, saudável, bom, inteiro, perfeito, ileso, incólu
me, robusto, forte, firme, estável, sólido, maciço, seguro, certo, bem fun
dado, justo, correto, cabal, completo, total...) 

mas, com igual adequação, (cf. dicionários) a 

2. livrar de uma doença; restaurar (no caso de ferimento); ou devolver a 
uma condição saudável; 

3. livrar de perturbação, de mal, de pesar, de aflição; 
4. remediar. 

A par disso, 'curar', como verbo intransitivo, associa-se, ainda, a 

5. ficar bem ou voltar a um estado sadio. 
6. (em casos especiais) cicatrizar. 

A Medicina, enquanto arte, lembra, portanto, certas situações típicas em que 
há um paciente (alguém que necessita de atenção e que se pretende curar), recolhi
do a um leito de enfermo. Está implícita a idéia de tratamento clínico. A palavra 'clí
nico' provém de 'clinicus' (Latim) e 'klinikos' (Grego), que remetem, via 'kline' (lei
to), a "aquilo que se refere ao leito". Diz-se 

1. da Medicina enquanto associada ao exame e ao tratamento de pacientes; 
o que diz respeito à clínica, isto é, ao leito de enfermo; 

2. do que se associa ao estudo médico ou à prática baseada em real obser
vação e tratamento de pacientes, distinguindo-se, pois, de estudos labo
ratoriais ou experimentais. 



De outro lado, a Medicina, enquanto ciência, não lembra, necessariamente, o 
leito de enfermo. Enfatiza, em vez disso, alguns tipos de investigações cujo propósi
to seria (presume-se) o de combater doenças, independentemente do leito de enfer
mo ou da existência de um específico indivíduo acometido por tais males. As inves
tigações se realizam em laboratórios e evocam estudos abstratos, de organismos, ór
gãos, tecidos ou células. 

Na condição de arte, a Medicina realça alguns parâmetros como a intensidade 
da dor, a seqüência de sintomas, o sofrimento individual. Na condição de ciência, 
realça outros parâmetros, como leituras de eletrocardiogramas, contagens de glóbu
los, dosagens de açúcar no sangue. No primeiro caso a tônica recai sobre a situação 
clínica. No segundo caso, o enfermo se vê relegado a um plano secundário; ganha 
destaque a atividade "neutra" da observação e da experimentação em laboratórios. 

Cabe afirmar, pois, que a Medicina se desdobra em uma parte eminentemente 
clínica (e.g., Cirurgia, Medicina Interna, Pediatria) e uma parte não-clínica (e.g., 
Anatomia, Fisiologia, Bioquímica). As disciplinas da parte não-clínica são chama
das ciências biomédicas básicas. Distinguem-se das co-irmãs não-médicas em função 
de contribuições que tragam para a atividade clínica. Essa distinção tem sido igno
rada porque é pouco nítida a linha que dividiria clínico e não-clínico. As ciências 
clínicas requerem, em geral, alguns dados laboratoriais - que se prestam para deter
minar traços típicos de alguma função fisiológica subitamente "transtornada", ou 
seja, colocada em situações alteradas. A Cirurgia, a Medicina Interna e a Pediatria, 
conquanto eminentemente clínicas, dão atenção aos efeitos de intervenções particu
lares (e. g., as farmacológicas), situando-se, desse modo, no esquema de referência 
laboratorial. A par disso, há, sem dúvida, algumas ciências claramente voltadas 
para aspectos médicos (e.g., Patologia e Epidemiologia) que mantêm nexo direto 
com situações clínicas. 

Em suma, é vaga a distinção entre "clínico" e "não-clínico". Certos estudos la
boratoriais têm nítidos traços clínicos, na medida em que envolvam pacientes e pro
curem identificar desordens, ou doenças. Paralelamente, são muitos os casos clíni
cos em que elementos laboratoriais ganham especial realce. O clínico precisa, cons
tantemente, do laboratório; estudos laboratoriais, por seu turno, ingressam, cada 
vez mais, na área em que predomina o leito de enfermo. Para agravar a ambigüida
de da distinção, note-se que a Medicina abrange a prática médica (em que são rele
vantes os problemas de tomada de decisão, para fixar terapias) e, ainda, campos di
versificados, como a Enfermagem, a Higiene e a Psicanálise. 

Às vezes, uma pessoa que requeira atenção médica, pode necessitar de auxílio 
social. A crescente dificuldade que se enfrenta para viver em grandes centros urba
nos; a degeneração do meio ambiente; a diminuição do poder aquisitivo do povo; a 
insegurança, face à violência dos criminosos; a precariedade do atendimento em 
postos de saúde e outras questões desse gênero têm contribuído para mudar os 
conceitos de doença e de cura. A doença não pode ser vista apenas em termos indivi
duais, mas precisa ter em conta o contexto social em que o problema ocorra. A tu
berculose, por exemplo, não é doença para pessoas de elevado poder aquisitivo; to
davia, é doença (talvez fatal) para mal alimentados que morem em condições precá
rias e desconheçam princípios básicos de higiene. Em oposição, o enfarte do miocár¬ 



dio acomete centenas de pessoas de classes média e alta, mas poucas de classe bai
xa. Torna-se cada vez mais difícil isolar o doente de sua realidade socioeconômica. 
Há mais de um século, já se dizia: "o Homem nasce, vive, sofre e morre de maneiras 
similares nas diversas partes do mundo". Alguns males podem ser evitados mediante 
saneamento (doença de Chagas); outros, embora contornáveis (sem grandes proble
mas), tornam-se praticamente irremediáveis, após contraídos (poliomielite). 

Rothschuh (1978) sublinha que a caracterização de doença (D) requer estrutura 
relacionai complexa de que participam o doente (d), o médico (m) e a sociedade (S). 
Dispondo esses elementos em um diagrama, ele poderia ter a forma de pirâmide de 
base triangular. O vértice, no topo, seria ocupado pela doença D. Na base, dois vér
tices à frente, claramente visíveis, com d e m; e um vértice ao fundo, oculto, com S. 

Tendo em conta os vários fatores, Rothschuh entende a doença como um tipo 
de necessidade de ajuda (subjetiva, clínica ou social) - em pessoas cujo equilíbrio físi
co, psíquico ou psico-físico se encontre, de alguma forma, prejudicado. Percebe-se 
que é grande o número de relações a considerar. Há relações (1) de uma pessoa con
sigo mesma - na medida em que se sente mal e pede auxílio; (2) entre essa pessoa e 
um médico; (3) entre a pessoa e a sociedade; (4) entre o médico e a sociedade; (5) 
entre o médico e a pessoa que, ao procurá-lo, se transforma em paciente. 

São inúmeras as questões que, de imediato, se apresentam. O médico é senhor 
soberano da terapia a que sujeita seu paciente ou, em vez disso, precisa respeitar 
obstáculos impostos pela estrutura social vigente? A doença é sofrimento indivi
dual inapreçável ou instrumento para grandes "negócios"? Face à quantidade de 
medicamentos existentes, importa eliminar a dor ou é preferível mantê-la, como 
fonte de lucros? Que relações podem viger entre médicos, pacientes e estruturas 
hospitalares? O médico seria, de fato, um intermediário entre pacientes e certos 
aparatos que a tecnologia criou ou não passaria de mais um elemento desses apara
tos? Essas questões (e outras tantas de mesma índole) revelam que há, latentes, 
muitas situações conflitantes na prática médica. São pendências de que os estudio
sos não se podem esquivar e que alguns têm procurado dirimir. 

Enfrentando dificuldades desse gênero, os especialistas notaram que a Medici
na ainda não ganhou status de disciplina científica. Seria, talvez, um conjunto de ati
vidades em que ora predomina a atitude científica (orientada pelo emprego de recur
sos que a tecnologia tem fornecido), ora predomina a aceitação de certos valores so
ciais (focalizando principalmente o desejo de tornar mais satisfatória a vida huma
na, dela afastando os males que a perturbam). De um lado, pois, a ciência e a tecno¬ 



logia; de outro, um incipiente movimento social em que se misturam atividades 
próprias das profissões "da saúde" - a enfermagem, a assistência no pronto socorro, 
a precária atenção aos acidentados, a farmacologia, e assim por diante. 

Indicações bibliográficas 
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artigos 'Thilosophy of Biology", de Hull, e "Philosophical Problems in Biomedicine", 
de Engelhardt Jr., que se ligam intimamente ao registrado neste capítulo. PSA 1976, or
ganizado pelo mesmo Asquith e por Suppe (não confundir com Suppes, de Stanford) 
também é rica fonte, com artigos de Wartofsky e Grene. 

De interesse: Medical Experimentation, Fried (1974); os artigos "Regarding the 
end of medicine and the pursuit of health", Kass (1974); e "The sick role revisited", 
Siegler e Osmond (1973); as observações de Pellegrino (p. 228-234) e de Shaffer (p. 
215-219), na Round Table Discussion Remarks, reunidas em Engelhardt Jr. e Spiecker, 
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