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N O R M A L I D A D E E M MEDICINA 

Resumo. Na linguagem clínica, as doenças (ou condições patológi
cas) são costumeiramente consideradas como anormais; em oposi
ção, condições saudáveis são encaradas como normais. Subjacente, 
há uma espécie de "intuição fundamental": a pessoa comum é nor
mal - sem o que dificilmente se saberia quem é normal. Entretanto, 
que significam os termos 'pessoa comum' e 'normal'? Alguns dizem 
que esses termos são triviais, dispensando explicações: "todos sa
bem o que significam". Outros sustentam que são metafísicos e de
vem ser analisados por filósofos, não por médicos, nem por profis
sionais de campos correlatas ao da Medicina. Outros, ainda, propõem 
que os termos sejam sumariamente afastados da ciência, em vista 
das controvérsias que originam. O fato é que se usa, de modo muito 
"natural", falar em valores normais de muitas variáveis clínicas 
(peso, altura, pressão sangüínea, número de glóbulos brancos etc). 
Vale a pena, pois, tentar atribuir significado menos vago ao termo 
'normal', quando posto no contexto da atividade médica. É o que 
se procura fazer neste capítulo. 

A noção de doença parece envolver a de normalidade. Na prática médica, por 
exemplo, os achados são confrontados com a "norma" (ou com algo que atue como 
tal), a fim de reconhecer doenças e nortear ações terapêuticas. Em vista disso, é na
tural que algumas dúvidas se apresentem. Normalidade seria, de fato, base aceitá
vel para a identificação das doenças? Ε essa normalidade poderia ser claramente 
entendida, na Medicina? Seria preferível, como sugeriu Feinstein, abandonar de vez 
o termo 'normal' e seus cognatos, dado que geram mais dificuldades do que resul
tados úteis? Registre-se, em um parêntese, que Murphy (1976), analisando meia dú
zia de livros comumente usados em escolas de Medicina dos EUA, destinados a 
principiantes, verificou que seus autores eliminaram a palavra 'normalidade' tanto 
na Anatomia quanto na Fisiologia. 

Em verdade, a palavra 'normal' é muito usada, em vários contextos, inclusive 
na Medicina, mas nem sempre com significado precisamente delimitado ou sugeri
do. Exame de obras de muitas áreas leva a crer que 'normalidade' seja termo de em¬ 



prego ditado por consenso. Uma análise de possíveis significados conduz a diferen
tes conclusões, cuja compatibilização requer, às vezes, apreciável esforço. 

Na Medicina, parece razoável entender 'normal' em função das distribuições 
gaussianas. Vários fatores considerados pelos médicos têm índices numéricos que se 
distribuem de acordo com a conhecida "curva de Gauss", em forma de sino. Quando 
isso ocorre, indivíduos normais são aqueles cujos fatores tenham índices situados no in
tervalo (M-s , M+s), onde Μ é a média e s o desvio padrão das medidas. Como se 
sabe, esse intervalo abrange cerca de 68% dos indivíduos considerados. Isso indicaria, 
paralelamente, que anormais seriam indivíduos situados fora do intervalo - para "bai
xo" ou para "cima". (O diagrama seguinte, bem conhecido, apenas esboçado, serve 
para lembrar as idéias em tela.) 

Contra esse modo de ver já se manifestaram inúmeros estudiosos. Feinstein 
(1977), por exemplo, assevera que aí está "maneira arcaica e errônea de trabalhar 
com dados médicos"; insiste em que a normalidade da Medicina pouco tem a 
ver com a distribuição gaussiana. 

Tenha ou não sentido aplicar, em Medicina, as noções estatísticas na determi
nação da normalidade, é importantíssimo lembrar que essas noções só permitem a 
identificação de um "intervalo de normalidade" - como, digamos, (M-s, M+s) - , se 
as seguintes condições básicas estiverem devidamente assentadas: 

1. sabe-se que as medidas se distribuem gaussianamente; 
2. foram feitos amplos experimentos com pessoas consideradas sadias (ou 

seja, com pessoas cuja saúde, intuitivamente falando, ficou perfeitamen
te assegurada); 

3. foram feitos, correspondentemente, amplos experimentos com pessoas 
doentes (ou seja, com pessoas afetadas pela doença em termos da qual 
se procura fixar a "normalidade"). 



Raramente esses pressupostos são examinados na prática médica. Mesmo 
que haja garantia de sua legitimidade, outras considerações sugerem evitar o 
emprego de normas estatísticas em Medicina. Daremos atenção, agora, a algu
mas dessas considerações. 

Em tese, não vale a pena cogitar das distribuições multimodals. De acordo 
com Gross e Wichmann (1979), elas são comuns na Botânica, mas, por sorte, são ra
ras em Zoologia e apenas ocasionais no âmbito dos seres humanos. Ainda assim, 
embora sejam unimodais as distribuições, cumpre notar que, na Medicina, em mui
tos casos de interesse, elas produzem curvas esconsas. 

Vejamos um exemplo concreto. O número de senhoras que tiveram filhos, 
no Brasil, em 1969 (Cf. Paim, 1980), ficou assim distribuído, de acordo com a 
idade das parturientes: 

Esses dados, como facilmente se poderá verificar, conduzem a uma cur
va esconsa. 

Diante de uma curva esconsa, como entender "normal"? Notando que a média 
(afetada pelos valores extremos) se põe para um dos lados da curva, a normalidade 
não será adequadamente entendida por meio da fixação do intervalo (M-s , M+s). 
Mais apropriado, possivelmente, seria marcar os percentis, 16% para cada lado, par
tindo das extremidades, a fim de entender como "normal" o que ficasse nos restantes 
68%. Cumpre lembrar, todavia, que esse valor (68) é, afinal, arbitrário. 

Os dados fornecidos dizem respeito a um atributo específico: a idade ("razoá
vel", "normal") para gerar filhos. Essa idade "normal" situa-se, pois, na faixa de 20 
a 30 anos. Não deixa de ser "normal", porém, gerar filhos com 30 anos ou mais. Co
meça a parecer "anormal" gerá-los depois dos 40 anos, assim como antes dos 15 
anos. (Nos dias de hoje, possivelmente, os índices relativos às idades altas tende
riam a crescer ligeiramente; os relativos às idades baixas tenderiam a crescer mais 
acentuadamente.) 

Com os dados concretos registrados, 68% da população correspondem a 
1.954.388 parturientes; 16% correspondem a 459.866. Seria, pois, "anormal", de fato, 
gerar filhos antes dos 20 anos ou após (aproximadamente) os 36 ou 37 anos. Mas 
tem sentido, nesse caso, falar em normalidade e anormalidade? Não estaria clara, 
nesse exemplo, a arbitrariedade do índice 68 ? Não conviria ter em conta outros 
atributos, ao lado da idade? 

Esqueçamos, porém, as curvas esconsas e cogitemos apenas das curvas gaus¬ 
sianas - muito mais comuns, de acordo com os especialistas da Medicina. Admita
mos ter, portanto, uma distribuição gaussiana. Admitamos, além disso, que os dois 



outros pressupostos hajam sido comprovados: foram feitos amplos experimentos 
com pessoas sadias e com pessoas doentes, aplicando-se os termos 'saúde' e 'doen
ça' com base em critérios intuitivamente aceitáveis. 

Imaginemos que a atenção esteja voltada para um traço característico, denomina
do T, gaussianamente distribuído nas duas populações - de sadios e de doentes. É pos
sível que as curvas se apresentem nitidamente separadas, como ilustra o diagrama. 

Nessa hipótese, não há erro de classificação dos objetos, no que concerne ao 
traço em tela. Diante de um novo paciente, o médico saberá onde situá-lo, pelo pris
ma do traço considerado, colocando-o em uma das categorias - seja a dos "sadios", 
seja a dos "doentes". 

A situação pode ser ilustrada com o caso concreto da porcentagem de linfóci¬ 
tos no sangue. A rigor, o exemplo não é inteiramente "correto", porque os dados fo
ram um pouco ajustados, para fins ilustrativos. Pessoas sadias têm porcentagem de 
linfócitos oscilando entre 13 e 55%; doentes, entre 55 e 95%. Em termos de número 
de pessoas examinadas, resulta algo que o diagrama abaixo procura deixar claro 
(sem pretensão de rigor). 



Como aí se procura deixar explícito, uma pessoa com cerca de 20% de linfóci-
tos no sangue pode ser dada como sadia; alguém com 78% será vista como doente. 
Para cada curva há, naturalmente, certo desvio padrão e uma determinada média; 
para cada qual das médias resultam os correspondentes intervalos de normalidade, 
(M-s, M+s) . 

Verifica-se, em alguns casos, que as curvas "dos sadios" e "dos doentes" se su
perpõem. Se assim acontece, o atributo considerado não se presta para estabelecer 
distinções claras e sua utilidade fica seriamente comprometida. Há situações em 
que as curvas se superpõem apenas parcialmente. Separações (doentes/sadios) tor
nam-se mais difíceis mas, ainda assim, podem mostrar-se interessantes. A superpo
sição é ilustrada no próximo diagrama (não há rigor). 

A questão que se coloca é a de saber onde situar a linha divisória que poderia 
separar populações sadias e doentes. 

Admitamos, por um momento, a bem da simplicidade, que seja tão indesejá
vel considerar doentes as pessoas que, em verdade, são sadias, quanto considerar 
sadias as pessoas que, em verdade, são doentes.. Esses erros são chamados, respec
tivamente, falso negativo (ou erro de tipo I) e falso positivo (ou erro de tipo II). 

O problema, portanto, é o de tornar mínimo o número de pacientes erronea
mente classificados (em qualquer dos dois sentidos, I ou II). A experiência atesta 
que esse mínimo de enganos ocorre quando a linha divisória é traçada pelo ponto 
em que as duas curvas se cruzam. 



Ampliando a região onde há superposição (doentes/sadios), fica mais fácil 
perceber a razão pela qual a divisória procurada deve passar pelo ponto em que as 
curvas se cruzam. Simplificando o desenho, temos algo como a seguir se mostra. 

Se a divisória for colocada um pouco para a esquerda de onde se encontra (di
gamos, no ponto Ρ da figura), decresce o número de falsos negativos (região à es
querda, duplamente hachurada); em compensação, aumenta o número de falsos po
sitivos. O aumento seria avaliado pela área A, marcada com traços verticais. Sime¬ 
tricamente: se a divisória for colocada um pouco para a direita, decresce o número 
de falsos positivos, mas cresce o de falsos negativos (aumento corresponde a B). 
Quer isso dizer que um mínimo de enganos ocorre quando a divisória passa pelo 
ponto de cruzamento das curvas. Essas observações foram minuciosamente discuti
das por Murphy, em seu The Logic of Medicine (1978). Aí se descreve um caso concre
to, com duas populações, de igual tamanho, compostas de senhores de meia idade, 
"doentes" e "sadios", em função de males coronários. Uma curva mais alta repre
senta, nos indivíduos normais, a quantidade de lipoproteina, em mg, encontrada 
em 100 ml de sérum. Quatro curvas mais baixas representam os mesmos dados, nos 
indivíduos doentes. Mostra-se que decrescendo o número de doentes, menor se tor
na a porcentagem de falsos positivos e maior a de falsos negativos. 

Admitimos, há pouco, para simplificar a discussão, que seria indiferente co
meter erros "para mais" ou "para menos", dando como doentes algumas pessoas 
sadias ou como sadias algumas doentes. Esses erros, no entanto, não podem ser da
dos como "equiparáveis", de modo que, a rigor, é oportuno raciocinar ao longo de 
duas linhas diversas. 



Procurando saber se algum item caracteriza doença, convém aumentar os limi
tes da norma - porque o erro de supor sadio quem está doente (falso positivo) é 
muito mais sério do que o erro de supor doente quem está sadio (falso negativo). 

Identificada a doença e partindo para o exame de um particular indivíduo (a 
fim de determinar se está ou não doente, tomando por base o traço específico por 
meio do qual se orientou o exame) convém, ao contrário, diminuir os limites da nor
ma, a fim de contornar o erro oposto, ou seja, o de supor que esteja doente quando, 
em verdade, não está. 

Apesar de todas essas precauções, no entanto, é preciso convir que a separação 
doente/sadio, em cada caso particular, continua um tanto incerta sempre haja su
perposição das curvas correspondentes aos doentes e sadios. Por esse motivo, al
guns especialistas defendem a idéia de substituir tal separação por uma simples 
identificação de dois campos, um usual e outro insólito. Isso bastaria, na opinião 
desses especialistas, para a desejada ação, no campo prático. 

As incertezas que cercam a distinção doente/sadio levaram não poucos estu
diosos a advogar uma idéia mais radical: abandonar a tentativa de efetuar separa
ção rigorosa. Segundo eles, um "valor normal" não se presta para identificar uma 
presumível doença e depende, em última análise, tão-somente de um achado pato
lógico positivo. Essa idéia de eliminar as "normas" do discurso médico foi reforça
da ao considerar epidemias. Quando se enfrenta uma epidemia, não há normalida
de "absoluta". Na melhor das hipóteses, há uma normalidade "relativa", quer dizer, 
relativizada perante uma raça, um ambiente, um tipo de solicitação etc. Alteram-se, 
aí, de modo apreciável, os falsos positivos e os falsos negativos. 

Para melhor compreender o que está em tela, examinem-se as três figuras 
seguintes (ressaltando, mais uma vez, que foram traçadas sem rigor, apenas 
para fins ilustrativos). 

Quando uma epidemia se alastra, provocando muitas mortes (Figura 2), resulta 
curva elevada, associada aos doentes, acentuando-se o erro falso positivo. Na Figura 3, 
percebe-se que o erro falso negativo se acentua quando o índice de morbidez é baixo. 



A idéia de eliminar a noção de normalidade do discurso médico é ainda mais re
forçada quando várias "normas" estão em jogo. Se assim acontece, uma pessoa 
pode mostrar-se "normal", de acordo com uma das normas, porém "anormal" de 
acordo com outra. Baterias de testes, como sublinha Murphy (1976), conduzem a 
uma decrescente probabilidade de existir normalidade! Em outras palavras, diga
mos que "normal" é quem fica no intervalo (M-s, M+S), tendo em conta um especí
fico teste. A pessoa submetida a um teste, por conseguinte, está com pelo menos 
68% (ou talvez 95%) de chances de aparecer como "normal". A probabilidade cai de 
0,95 para 0,90 quando há dois testes; chega a 0,35 quando há vinte; reduz-se a 0,0059 
quando há uma centena deles. 

Diante disso, não se pode escapar da irônica afirmação, hoje mais ou me
nos freqüentemente repetida: normal é apenas a pessoa que não foi suficientemen
te examinada... 

Com base nessas considerações, tem-se proposto deixar de lado a dicotomia 
saúde/doença para considerar uma espécie de continuum que vai da saúde (boa dis
posição genérica, ou total), à doença (grave, com risco de perda da vida), passando 
por diversos "momentos" intermediários. É isso que o diagrama apresentado a se
guir procura deixar claro. 



A normalidade, em termos estatísticos, não chega, na Medicina, a receber con
tornos satisfatórios. Uma das razões para que assim aconteça está no fato de que a 
clínica e a prática misturam elementos métricos e não-métricos. Um problema 
como, por exemplo, o do infarte, é analisado à luz da presença de certos enzimas no 
sangue e à luz de interpretações dadas às curvas de fluxo sangüíneo. A presença de 
enzimas pode associar-se, com facilidade, a números; contudo a interpretação das 
curvas não é métrica. Falhas no funcionamento do fígado, por exemplo, dependem, 
para identificação, de alguns itens métricos (numéricos), recolhidos em amostras de 
sangue; e dependem, também, de achados tissulares "finos", a que não se associam 
índices numéricos. A situação complica-se ainda mais quando se passa para a anor
malidade mental, onde pouco ou nada há de mensurável. Recorde-se, en passant, que 
ainda não dispomos de maneiras de graduar, digamos, dores lombares, dores de 
dente, dispnéia e assim por diante. 

Para finalizar, registremos que, na linguagem clínica, as doenças são "anorma
lidades", ao passo que a saúde é vista como o "normal". Aparentemente, o termo 
'normal' pode receber interpretação estatística. As normas, no caso de inúmeras va
riáveis clínicas (e.g., peso, altura, pulso e respiração, pressão sangüínea, metabo
lismo basal, desvio da coluna ...) têm, por certo, base estatística e são consideradas 
em termos de médias - a que se associam certos intervalos de tolerância, caracteriza¬ 
dores, por sua vez, de uma variação normal. A amplitude desses intervalos também 
é, freqüentemente, fruto de apreciações estatísticas. Saber, por exemplo, onde termi¬ 



na a "variação normal" da altura e onde começam nanismo e gigantismo é algo que 
depende de parâmetros da distribuição da população sob exame. 

Há casos, porém, em que tais intervalos de tolerância não se acham associados a 
considerações estatísticas. Assim, para exemplificar, se um médico afirma que 95 mm Hg 
é a pressão sangüínea diastólica máxima, a fronteira do intervalo de normalidade se 
fixa em termos de elevada mortalidade quando o índice ultrapassa este máximo. A 
par disso, os estudiosos asseveram, com freqüência, que seus valores normais são 
obtidos em função de exames de pessoas sadias - não em função de exames simul
tâneos, de doentes e sadios. Resulta, pois, que muitas informações se tornam "vicia
das", ou tendenciosas, porque as amostras não são aleatórias. Fica prejudicada, em 
vista disso, a idéia de aplicar a Estatística às noções de normalidade (para fins de 
análise do conceito de saúde). 

Em que pesem todas essas restrições, os médicos se deixam guiar por uma in
tuição fundamental: a de que as pessoas comuns (típicas) devem ser "normais". 
Sem essa intuição, tornar-se-ia muito difícil dar contornos precisos à noção de "pes
soa normal". 

É importante sublinhar, contudo, que a normalidade estatística não pode ser 
utilizada para oferecer condições necessárias e suficientes de saúde. 

A normalidade estatística não é necessária para caracterizar 'saúde', porque 
são muitas as condições inusitadas, insólitas, que se apresentam em pessoas perfei
tamente sadias. Exemplificando, recordemos os cabelos ruivos, o sangue tipo O e a 
estatura muito inferior à média. 

A normalidade estatística também não pode ser vista como condição suficien
te para caracterizar 'saúde', pois há várias condições não-saudáveis que se mostram 
típicas. Entre elas, para exemplificar, as cáries dentárias, a arterioesclerose e, possi
velmente, algumas ligeiras inflamações pulmonares. 

O que se nota, na realidade, é uma espécie de distribuição ótima de muitos atri
butos - cada qual deles tomando um "valor apropriado" e todos, em conjunto, exi
bindo certo "equilíbrio". Isso permite, no máximo, colocar a doença em uma posi
ção extrema a que se oporia, na outra extremidade, a saúde - ficando, de permeio, 
toda uma gama de anomalias, desde as mais graves até as mais ou menos insignifi
cantes (em termos de desconfortos ou de conseqüências danosas). 

O diagrama pretende ilustrar a idéia: 



Na primeira parte, as oscilações das variáveis são admissíveis e há normalida
de. Na terceira, as perturbações são graves e resultam, quando falta socorro, em 
doença - que, nos casos mais sérios, representam risco de perder a vida. A parte in
termediária é a região das incertezas, enfeixando oscilações que vão desde as ligei
ras (talvez nem percebidas) até aquelas que, sabidamente, podem provocar (em 
apreciável percentagem) conseqüências danosas e requerem terapia. 

Concluindo, a normalidade estatística é de limitada aplicação em Medicina. 
Mesmo assim, tem papel relevante na caracterização de 'saúde' - ponto a que não 
se pode deixar de atribuir o devido realce. 

Indicações bibliográficas 

Discussão minuciosa da noção de norma (e de noções similares) acha-se em 
Norm and Action , de von Wright (1963). (Ver o capítulo 8, adiante.) Idéias de Feinstein 
encontram-se em Clinical Judgment (1967) e no livro citado a seguir. A respeito da 
normalidade em Medicina, ver The Logic of Medicine, de Murphy (1976, segunda im
pressão, 1978). Do mesmo autor, "A scientific viewpoint on normalcy", na revista 
Perspectives in Biology and Medicine (1966); "What is natural?", de Hausman, na mes
ma revista (1978). Ver, ainda, "What is normal?", de Gross e Wichmann, em Medizi¬ 
nische Welt, (1979), um artigo de especial interesse. 

Deve-se consultar, ainda, de Bailey, The Mathematical Approach to Biology and 
Medicine (1967); de Eimeren, "Normwerte in der Medizin", tese defendida em Ulm, 
1972; de Feinstein, Clinical Biosiatistics (1977); de Offer e Sabshin, Normality (1974); 
de Mainland, "Normal values in Medicine", em Annals of the New York Academy of 
Science (1969). 

Também são de interesse: de Herrera, "The precision of percentiles in 
establishing normal limits in Medicine" (1958); de Murphy e Abbey, "The 
normal range, a common misuse" (1967); e, enfim, de Topping, Errors of 
Observation and Their Treatment (1953) . 

(Minúcias concernentes a situações do gênero que ficou na Figura 3, anteriormen
te, poderão ser estudadas consultando Jarry et. al., Presse Medicale, v.12,1966, p. 409 e s.) 




