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Doença: 
três enfoques recentes 

 
Leonidas Hegenberg 



DOENÇA: TRÊS E N F O Q U E S R E C E N T E S 

Resumo. Examinaremos, neste capítulo, idéias apresentadas por au
tores de renome, um da Alemanha, dois dos E.U.A. Iniciamos com 
o que diz Karl Eduard Rothschuch, da Universidade de Munster, 
pois seus comentários se prestam para delinear um quadro geral 
em que situar o conceito de doença. Comentamos, em seguida, a 
posição adotada por Christopher Boorse, da Universidade de Dela
ware, que procura caracterizar a noção em termos de normalidade 
estatística e de funcionamento normal, afastando, justamente, certos 
aspectos subjetivos da caracterização de Rothschuh. Depois, co
mentamos as idéias da Dra. Caroline Whitbeck, da Universidade 
do Texas, que, criticando seu compatriota, retoma o elemento sub
jetivo (ou valorativo) que julga dever estar presente na caracteriza
ção de doença. 

Panorama geral: Rothschuh 

Karl Rothschuh deu contornos definidos às suas idéias acerca de doença em 
um artigo de 1977. As idéias voltam a ser expostas, com pequenas alterações, no ca
pítulo inicial de um livro escrito no ano seguinte. Basicamente, sublinha que há 
uma noção de doença, assentada em prévia concepção (ou representação) de doença 
que permite formular um conceito de doença. Os três itens estão alicerçados na práti
ca médica, a que o autor empresta relevância muito especial. 

De acordo com Rothschuh, a arte de curar raramente foi exercida sem um de
sejo de justificá-la. Tentativas de explicar ou legitimar ações, conduzem o médico, 
de modo natural, às cogitações teóricas. Junto ao leito do enfermo, pensamento e 
ação andam em paralelo - nexo forte entre eles é indispensável. Esse nexo se estabe
lece através de uma noção de doença. A essa noção recorre o médico a fim de enten
der o que se passa com o cliente e fundamentar o tipo de auxílio que lhe pretende 
prestar. A noção de doença é, pois, o ponto central da prática médica, norteando as 
ações executadas com o propósito de auxiliar o paciente. 

A noção de doença depende de uma anterior concepção de doença, ou seja, de 
uma idéia a respeito de que ela representa, ou significa para o ser humano. A noção 



conduz, após reflexões de ordem teorética, a um conceito de doença. Este se destina, em sín
tese, a permitir que a pergunta "Quern está doente?" receba respostas de razoável precisão. 

A concepção de doença (Krankheitsvorstellung) 

O que a doença pode significar para o ser humano depende, em larga mar
gem, do "estilo de pensamento" dominante. Como a História revela, há muitas con
cepções, ou representações, da doença, cada uma delas vinculada a determinados 
atributos que as diferentes épocas e os diferentes povos lhe emprestaram. 

Recapitulando, em perspectiva de vôo de pássaro, a evolução histórica do con
ceito de doença, lembremos que houve, por exemplo, uma representação metafísica 
da doença - quando foi vista como castigo enviado pelos deuses. Houve, também, 
várias representações filosóficas da doença, formuladas em termos de idéias gerais a 
respeito de Cosmos, Natureza ou Homem. Em especial, tivemos algumas repre
sentações naturais da doença, entendida a partir de elementos comuns (terra, ar, 
água, fogo) e de suas propriedades. As representações naturais contemplavam os 
males com base em aspectos observáveis (coisas e propriedade acessíveis aos nos
sos órgãos dos sentidos), de modo que tivemos, por exemplo, representações quí
micas, fisiológicas e morfológicas da doença. 

Nessas transições, passando-se de uma para outra concepção, a doença deixou 
de ser encarada como aspecto do "destino" dos seres humanos para transformar-se 
em objeto de uma ciência específica, a Patologia, à qual compete analisar as facetas 
empíricas dos fenômenos provocados pelos males. 

A doença, no dia-a-dia, pode significar estado subjetivo, associado a um mal-es
tar individual que leva ao pedido de auxílio, dirigido ao médico. Com este significa
do, a palavra 'doença' mantém nexo com 'negritude', do Latim, que corresponde a 
"aflição", "inquietação" (e, indiretamente, a "doença"). O médico, diante de quem o 
procura, em busca de auxílio, delineia um quadro clínico. Por meio do diagnóstico, 
situa o mal contemplado e pensa nas maneiras de combatê-lo, fixando uma terapia 
(Nosologia). Analisando sintomas e procurando determinar causas, o médico deixa, 
um pouco, o terreno da prática e passa às considerações teóricas (Patologia). 

Temos, pois, três maneiras de focalizar a doença: aegritude, nosos, pathos. Na 
verdade, afirma Rothschuh, estamos diante de um só "fato" (a doença), visto por di
versos ângulos. A esses três ângulos, acrescenta-se, aliás, mais um, o social. O doen
te necessita de auxílio e espera que a sociedade lhe proporcione ajuda. Por esse 
novo prisma, a doença não é um achado patológico, não é um quadro clínico e não 
é um estado subjetivo. Ε algo que se põe no âmbito das instituições sociais encarre
gadas da manutenção da saúde. 

Resumamos. Ao cogitar do que a doença representa para um dado ser huma
no, percebemos que, num primeiro momento, seria sensação individual de mal-es
tar. Passando para um quadro de referência mais amplo, inferimos possíveis cau
sas do mal e fixamos certos procedimentos destinados a afastá-lo (tendo em conta, 
quem sabe, uma dimensão social). Essa "representação", ou concepção da doença 
dá origem a uma noção de doença (que abrirá margem para o conceito de doença). 



A noção de doença (Krankheitskanzept) 

A noção de doença, para Rothschuh, é a "teoria médica vista como um todo", 
tal qual a concepção da doença a delineia. Nessa perspectiva, a noção de doença 
deve ser a base do pensamento e da ação do médico. Retrata, num dado momento 
histórico, o esquema geral em que se coloca a Ars Medica. 

A noção de doença presta-se para delimitar a "natureza" e a "estrutura" da 
doença. Fixa, desse modo, as diretrizes para a atuação de médico, ou seja, norteia a 
reflexão a respeito das manifestações da doença, das causas dos males (espíritos 
malignos, venenos, lesões, distúrbios funcionais etc) , bem como da escolha de uma 
terapia (exorcização, antídotos, cirurgia, medicamentos etc). 

Ao apoiar-se em uma particular noção de doença, o médico não se preocupa 
com a ampliação do conhecimento. Embora a noção possa orientar o pensamento, 
canaliza-o não para novos conhecimentos, mas para a ação. A noção de doença está 
voltada para um pensar que oriente a ação, um pensar capaz de dirigir e simplificar 
as atividades práticas, assegurando-lhes êxito. Na Medicina, a atuação é de capital 
importância, de modo que o valor "verdade" não ocupa o posto mais elevado, ce¬ 
dendo-o ao valor "utilidade". Pelo prisma da noção, a Medicina surge como disci
plina operativa em que o êxito é um alvo importante. 

Os médicos, após os estudos especializados que realizam nas escolas e depois 
de executar as atividades para as quais foram preparados, têm uma noção de doen
ça. Essa noção está, por certo, ligada a uma concepção - típica da época e da cultura 
a que se filie. A noção nasce, em especial, da prática, da observação e da reflexão 
em torno dos fenômenos que ocorrem à beira do leito de enfermo. Leva, com natu
ralidade, a uma classificação, possivelmente sistemática, dos achados clínicos; a 
uma compreensão das manifestações concretas das doenças, nos pacientes exami
nados (determinação de causas, previsão de comportamento, aplicação de terapias); 
e, talvez, a uma justificação para a escolha de uma terapia específica. 

No que concerne à classificação dos achados clínicos, Rothschuh nota que a Medi
cina, dos tempos de Galeno até o século XV, aproximadamente, envolvia Fisiologia, Pa
tologia, Etiologia, Dieta sanorum, Semiologia e Terapia. Desde Jean Fernel (cuja obra 
mais notável apareceu em 1567), a Medicina ficou mais ou menos concentrada na Fisio
logia, na Patologia e na Terapia. A primeira, entretanto, engloba a Antropologia, enten
dida como estudo da natureza do ser humano, da estrutura do corpo, da atuação da 
alma e das funções do corpo e da alma. A Patologia abrange estudos a respeito das 
causas e das formas da doença. A Terapia, por sua vez, enfeixa considerações a respeito 
da prática médica e da justificação das ações adotadas. Essa maneira de ver predomina 
ainda hoje, colocando-se a Patologia como "casa", cujos "alicerces" mergulham na Fi
siologia e cujo "telhado" é a Terapia. 

Relativamente à interpretação das manifestações da doença, havia, é claro, 
como pano de fundo, a concepção (representação). Variando esta, variava, também, 
até certo ponto, a noção. Em boa medida, a noção depende da idéia que se tem de 
ser humano, de Fisiologia, de causas dos males, assim como de êxitos e fracassos da 
Terapia. Contudo, há muito que a noção de doença é um ponto central do pensa
mento médico. A noção está alicerçada na Fisiologia, ou melhor, no estudo da saú¬ 



de, e se prolonga nas conseqüências da Fisiologia e da Patologia, ou seja, na análise 
de comprovados procedimentos de tratamento. Essa análise aliás, permite conside
rar a justificação da escolha de terapias específicas, outro elemento importante da 
noção de doença. 

No século XIX, todavia, a Medicina sofre algumas importantes alterações. Pas
sa, por exemplo, a envolver boa dose de pesquisa teórica. Transforma-se, dessa ma
neira, em disciplina que deve ser estudada empregando moldes fornecidos pelas 
ciências naturais. Não se nega que o leito de enfermo ainda seja o ponto nuclear 
porque dele brotam questões fundamentais que a Medicina focaliza e tenta resol
ver. Mas os estudos laboratoriais e as investigações teoréticas contribuem, de modo 
decisivo, para a correta formulação de problemas e para sua adequada resolução. 

A noção de doença, assim ampliada, para abranger o estudo da saúde e o estu
do do tratamento (devidamente justificado), conduz a uma noção de Medicina. In
cluindo nesta noção os princípios que fundamentam a ação e o pensamento médi
co, atinge-se, enfim, a Teoria da Medicina, ou Iatrologia. Nesse contexto apresenta-se o 
conceito de doença. O quadro que Rothschuh elabora em 1978 esclarece muito bem 
sua maneira de encarar a Medicina. Devidamente adaptado, com termos traduzi
dos, está reproduzido na página seguinte. 

O conceito de doença (Krankheitsbegriff) 

No solo de uma noção e com raízes em uma representação (concepção) da doen
ça, brota o conceito de doença, cujo propósito é oferecer resposta não ambígua para 
a questão "Quem está doente?". De acordo com Rothschuh, os vários aspectos da 
noção de doença - aegritude, nosos, pathos - admitem um denominador comum. 
Esse denominador gera o conceito de doença, que, adotando as idéias do Professor 
(ver, em particular, Rothschuh 1975: 416), assim poderíamos formular: 

Uma pessoa está doente se (e somente se) necessita de auxílio subjetivo, clínico ou so
cial, em virtude do mau funcionamento físico, psíquico ou psicofísico de seu organismo. 

Enfatizando a prática médica, Rothschuh apresenta a necessidade de auxílio 
como elemento fundamental do conceito que propõe. Não se trata, é claro, de qual
quer auxílio: não cogitamos de ajuda financeira, de doação de roupas e alimentos, 
de prestação de serviços ou de eventual ajuda a alguém que, de modo ocasional, se 
haja excedido no consumo de bebidas alcoólicas. Trata-se de auxílio específico, liga
do, ainda que indiretamente, a certas alterações de funcionamento de estruturas fí
sicas ou psíquicas. 

Há casos claros de aplicação de conceito. São, aliás, os mais freqüentes. Corres
pondem a situações em que a pessoa, a par de sua sensação de desconforto, apre
senta algum tipo de alteração física. Precisa, então, de auxílio subjetivo e objetivo: 
necessita do conselho do médico e de sua intervenção. Inquestionavelmente, a pes
soa está doente. 

Em outros casos, a sensação de mal-estar se manifesta, sem que se descubra al
teração física. Mesmo assim, a pessoa está doente, de acordo com a proposta de 
Rothschuh, precisamente porque precisa de auxílio. (O hipocondríaco e o nosoma¬ 
níaco estão doentes.) 





Em oposição, é possível que a pessoa não se sinta mal, não solicite auxílio mé
dico, não se queixe, mas, apesar disso, deva ser vista como doente - porque nela 
ocorrem perceptíveis alterações físicas que reclamarão atenções médicas. 

Há casos especiais que impõem nuanças de significado. Exemplificando, uma 
verruga, de hábito, dispensa cuidados médicos e não provoca mal-estar. Se, entre
tanto, aparece no rosto de uma atriz de cinema, é quase certo que provoque descon
forto e desejo de intervenção. Adquire, então, status de doença: a pessoa está doen
te - e a necessidade de auxílio, mais uma vez, torna-se o elemento caracterizador. 

Via de regra, quem necessita de ajuda médica precisa, também, de um tipo de 
ajuda social: medicamentos, hospitais, atenção de psicólogos, apoio familiar. A aju
da em termos sociais não significa, obrigatoriamente, presença da doença, mas é in
dício de que ela aí está, subjacente. 

Concluindo, Rothschuh dá uma resposta clara à questão "Quem está doente?". 
De acordo com seu modo de ver, "estar doente" é algo que se vincula fortemente à 
necessidade de auxílio. Assim pensando, formula seu conceito de doença. Conceito de 
que faz parte o aspecto subjetivo, valorativo. 

Boorse: um enfoque naturalista 

Opondo-se ao que diz Rothschuh, Christopher Boorse procura formular uma defi
nição objetiva de 'doença'. Em 1975, traça uma distinção entre 'disease' e 'illness'. Em 1976, 
faz alguns comentários em tomo da doença mental. No ano seguinte, elabora o longo en
saio intitulado "Health as a theoretical concept". Sua maneira de entender 'doença' está 
assentada em duas noções fundamentais: normalidade e funcionamento normal. 

Considerações gerais 
Boorse aceita o "axioma" 

saúde = ausência de doenças 

e lembra (como é natural fazer) que um dos problemas básicos da Filosofia da Me
dicina seria, justamente, o de dar "conteúdo" a essa afirmação, definindo 'doença' 
(ou, alternativamente, oferecendo uma definição de 'saúde', para entender doença 
como falta de saúde). 

Sem considerar os ferimentos (traumas, lesões), Boorse assevera que as 
doenças são estados internos que reduzem uma habilidade, ou capacidade 
funcional, colocando-a abaixo dos níveis típicos da espécie. De modo abrevia
do, por conseguinte, 

saúde = funcionamento normal 

aí aparecendo as duas noções básicas, ou seja, a de normalidade, encarada por 
um prisma estatístico, e a de funcionamento, contemplada em termos de fun
ções biológicas. 

Adotando esse posicionamento, dois itens ganham, de imediato, certo realce. 
Um deles diz respeito à linha divisória a traçar entre "saúde teórica", ou seja, ausên¬ 



cia de doenças, e "saúde prática", isto é, ausência de males passíveis de tratamento. A 
saúde prática é um ideal que nos impõe menos restrições do que as impostas pela 
saúde teórica. Ignorando a distinção, cometem-se erros sérios, diz Boorse, como, di
gamos, os cometidos por Engelhardt Jr. (especialmente no artigo de 1975), para 
quem "ao dar o nome de doença a certo conjunto de fenômenos, comprometemo¬ 
nos a efetuar a intervenção médica" - o que estaria de acordo com a noção de saúde 
prática, mas não com a de saúde teórica. 

O segundo item a ressaltar é o de que o conceito de doença, pela óptica de 
Boorse, deixa de envolver termos valorativos: as doenças são desvios em relação ao nor
mal, de modo que seu reconhecimento passa a ser tema de ciência natural e não 
algo que dependa de avaliações ou decisões valorativas. A bem da verdade, Boorse 
admite que os valores possam apresentar-se no terreno das doenças mentais, de 
modo que, para afastar mal-entendidos, restringe sua discussão ao campo da Medi
cina fisiológica tradicional. 

O conceito de doença 

Boorse pretende analisar a noção de doença que serve de lastro para o "axioma" 
saúde = ausência de doença. Nesse quadro de referência, 'doença' adquire amplitude 
maior de que a amplitude que possa ter adquirido na Medicina externa. A saúde não 
deverá ser entendida como ausência de doenças se entre estas não figurarem, no míni
mo, (1) síndromes infecciosas como a sífilis e a malária; (2) defeitos de nascimento, 
como a spina bifida; (3) desordens de crescimento, como o câncer; (4) impedimentos 
funcionais, como a paralisia; e (5) todos os tipos de lesões e causas de morte. 

A Nomenclatura da American Medical Association (AMA) considera como doen
ças muitas condições que o leigo não imaginaria considerar como tais - obesidade; 
inanição; enjôo; ossos quebrados; ferimentos produzidos por armas de fogo; corpos 
estranhos no estômago; dedos ou artelhos adicionais; mordidas de animais; afoga-
mento; asfixia; eletrocussão; incineração; e "esmagamentos" (ou seja, "batidas vio
lentas, de modo geral"). 

Alguns estudiosos distinguem doenças e ferimentos. O uso das palavras 'doen
ça' e 'ferimento' não é uniforme e pode provocar algumas dúvidas. Elas não têm in
teresse prático porque, afinal, a fronteira entre doenças e ferimentos está mais ou 
menos bem delineada - tão bem, digamos, quanto delineado está o princípio básico 
de que a saúde se equipara à ausência de doenças. Este último princípio, no entan
to, deixaria de ter sentido se viéssemos a separar ferimentos e doenças: estabelecida 
a distinção, uma pessoa poderia estar perfeitamente saudável (sem doenças), porém 
morta (em virtude de algum ferimento). Por conseguinte, a doença deve englobar 
os ferimentos, como se deixa claro no item (5) da lista da AMA. 

Para aludir às doenças, convém, pois, usar não só as boas obras de referência 
(entre elas, digamos, a Nomenclatura da AMA, ou o Manual of International Statistical 
Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, da Organização Mundial da 
Saúde - OMS - , 8 â edição, publicada pela OMS, em Genève) como, ainda alguns 
tratados de Medicina e artigos especializados. Uma análise do conceito de doença 
há de ser vista em termos de teoria explicativa de todo esse corpo de obras - e há 



de ser vista à luz do uso do conceito, após haver ele adquirido significado amplo, 
condizente com o que nessas obras se registra. Em outras palavras, a análise do 
conceito de doença, acentua Boorse, dispensa as vagas idéias de leigos, devendo 
voltar-se para o que dizem especialistas. Isso leva a dar atenção a certas distinções 
menos corriqueiras, particularmente as que se estabelecem entre illness e disease e 
entre saúde instrumental e saúde intrínseca. 

Admitamos que Boorse esteja certo ao insistir em que a satisfatória caracterização 
de doença se assente apenas em pareceres de especialistas. Vejamos o que ele tem a di
zer a respeito de 'illness' e 'disease'. Desconsiderando concepções leigas, há pelo menos 
duas noções (mais restritas) de que a noção geral de doença precisa ser distinguida: "ill
ness" e "entidade-doença". Segundo Boorse, as pessoas comuns e grande parte dos mé
dicos não diria que o pé-de-atleta, as verrugas ou a cegueira para as cores tornam um 
indivíduo "ill". Contudo, as boas fontes indicam tais condições como doenças. Significa 
isso que existe uma distinção entre "disease" e "illness", embora ainda imprecisa. Em 
artigo de 1975, Boorse encara como "ill" o indivíduo portador de alguma doença 
mais ou menos séria, capaz de provocar "incapacitações" e que leva a juízos norma
tivos acerca de tratamento e responsabilidade. Afirma, porém, que nem todas as 
doenças tornam os indivíduos "ill". Contemplando "illness" como incapacitação 
provocada por doença, diz nosso autor, parece razoável admitir que (1) "illnesses" 
são episódios particulares, na vida de uma pessoa, ao passo que (2) as doenças se
riam universais, isto é, tipos de condições que se apresentam em muitas pessoas. 

O problema dos universais - que a Filosofia estuda há séculos - apresenta-se, 
pois, na Medicina, como debate em torno da existência de doenças: há doenças ou 
apenas pessoas doentes? Dessa discussão herdamos a noção de "entidade-doença", 
empregada para dar nome a uma específica "unidade" em classificações de doen
ças. Hoje, ao que parece, a expressão é utilizada para delimitar uma constelação 
de sinais, sintomas e patologias com etiologias e prognoses especiais. Os trata
dos médicos procuram dividir as condições "não-saudáveis" em entidades-
doença deste tipo. A divisão porém, em vista de limitações de nossos conheci
mentos, é ainda muito precária. Exemplificativamente, condições como febre, 
diarréia, dificuldade respiratória e hipoglicemia não seriam acolhidas como 
diagnósticos específicos - porque são comuns a várias doenças identificadas. 
Contudo, a Nomenclatura da AMA admite (relutantemente) a acidose e a glicosú¬ 
ria, quando inexistem diagnósticos específicos. Isso quer dizer que algumas 
doenças registradas nos tratados médicos não são, estritamente falando, entida¬ 
des-doença. Para Boorse, conseqüentemente, a noção genérica de doença há de 
ser, pois, mais ampla do que a noção de entidade-doença. 

Essa questão, felizmente, não tem maiores reflexos sobre o problema principal 
da caracterização de 'doença'. De fato, o objetivo é o de entender a saúde como au
sência de doenças, de modo que podemos ignorar a questão da individuação das 
doenças. Dito de outro modo, a ausência de doenças é uma só, seja qual for a ma
neira de dividir o campo das condições não-saudáveis. Cumpre notar, porém, que 
Boorse, ao oferecer uma caracterização geral de doença, deve levar em conta a fe
bre, a diarréia, a dispnéia, a hipoglicemia etc , não considerada pela maioria das 
fontes comuns. 



Passando à distinção entre saúde instrumental e saúde intrínseca, observe-se 
que, para Boorse, é de interesse distinguir a doença daquilo que a produz. A ex
pressão 'não-saudável' é usada nas duas acepções: indica a doença e, muitas ve
zes, aquilo que a produz. Quando se fala em maus hábitos, como o de fumar, ou 
em ambientes não-saudáveis, como o das grandes cidades poluídas, aludimos a 
itens que provocam degeneração da saúde, não, porém, doenças propriamente di
tas. A confusão, nesses casos, é rara. Mas pode surgir quando se fala dos estados 
físicos: a doença pode ser confundida com a disposição para ficar doente. Exempli
ficando, considere-se o apêndice vermiforme. Sua presença pode ser instrumental 
não-saudável, no sentido de que, tendo apêndice, pode-se ter apendicite. Mas a 
doença, claramente, é a apendicite, não a presença do apêndice. Pessoa sem apêndi
ce não está sujeita à apendicite, de modo que é instrumentalmente "mais sadia" 
do que pessoa com apêndice. Entretanto, até que se manifeste a apendicite, a saú
de intrínseca é a mesma. Na esfera prática, a distinção deixa de ter interesse, pois 
médico e paciente estão, de hábito, preocupados em eliminar as condições não-
saudáveis dos dois tipos. Na teoria, porém, a diferença é importante, pois confun
dir saúde instrumental e intrínseca levaria a confundir doença e sua causa. Tudo, afinal, 
seria doença, pois sempre está aberta a possibilidade de estabelecer nexos causais. 

Em resumo, estudando o que significa 'doença', a questão básica é a da saúde intrín
seca. Depois viria o estudo das condições que promovem a saúde. (A recíproca não vale.) 

Isso posto passemos à explicação funcional de saúde, tal como Boorse a elabora. 

A explicação funcional 

Recordemos uma idéia muito simples, fundamental, de fácil aceitação: 

normal = natural. 

Essa idéia, como a História da Medicina registra, é característica de toda a tra
dição médica do período clássico, no Ocidente, de Hipócrates a Galeno. A noção de 
doença que daí resulta apóia-se em uma Biologia teleologicamente concebida: todas 
as partes do corpo são "construídas" e atuam no sentido de permitir a "boa vida" e 
assegurar a preservação da espécie. Saúde é um estado consoante a Natureza; doen
ça é o que a ela se opõe (como já realçava Galeno). 

Boorse acolhe uma idéia defendida por vários estudiosos (p. ex., King, 
1945, 1954) e afirma, em seu artigo de 1977, que "seres humanos são considera
dos normais se possuem o número completo de capacidades (...) naturais da 
raça humana e se estas (...) se equilibram e interligam de modo a atuar juntas, de 
maneira efetiva e harmoniosa." 

Inventário que hoje se faça das doenças revelará que essa concepção não dei
xou de figurar nos tratados médicos. Boorse encara a saúde (e a doença) ao longo 
dessas linhas tradicionais, sem temer críticas oriundas dos autores que desdenham 
noções tipológicas e teleológicas. Aliás, segundo ele, a Biologia contemporânea 
muito lucrou com a aceitação de noções teleológicas (telos = fim, objetivo), reconhe
cendo o papel importante que adquirem certos itens próprios da teleologia - como, 
por exemplo, as noções de função e de "direcionamento" (alvo a atingir). Ressalte-se, 



entretanto, que nosso autor não abre espaço (como o fez Platão em sua República) 
para a colocação de um ideal que se mostre, a um tempo, empírico e normativo. Por 
conseguinte, Boorse rejeita a definição de saúde em termos normativos, o que, sem 
dúvida, representa uma ruptura com a tradição clássica. 

Passemos ao plano de Boorse. Preliminarmente, notar que estão afastadas 
quaisquer considerações a respeito de lesões ou ferimentos. 

De início, é preciso ter em conta uma classe de referência. Trata-se de uma "classe 
natural", ou seja, de um conjunto de organismos que apresente projeto funcional 
uniforme. De modo específico, um grupo etário de seres do mesmo sexo, de certa espécie. 

Em seguida, considera-se a função normal. Nos integrantes de uma classe de re
ferência, uma função normal de uma parte de um desses integrantes ou de um pro
cesso (que neles se manifesta), é uma contribuição estatisticamente paradigmática, 
ou típica - prestada por essa função para a sobrevivência e a reprodução dos ele
mentos da classe. 

Isso posto, saúde, em um dado elemento da classe de referência, é a capacidade de fun
cionamento normal - "prontidão" de cada parte interna para executar todas as funções 
normais, em ocasiões típicas, e com eficiência típica. 

Enfim, uma doença é um tipo de estado interno que bloqueia a saúde, significando isso 
que reduz uma ou mais capacidades (habilidades), levando-as a níveis situados abaixo dos 
índices de eficiência típica (Cf. o artigo de 1977). 

Segundo Boorse, a idéia de função equipara-se à idéia de contribuição para 
alcançar um alvo. Os organismos apresentam comportamento orientado para 
um objetivo: tendem a ajustar suas ações às variações ambientais, fazendo com 
que não se perca a diretriz determinada pelo alvo a atingir. De fato, os organis
mos revelam-se possuidores de estruturas compatíveis com hierarquias de 
meios e fins. A par disso, a orientação para um objetivo acha-se em cada nível 
dessa hierarquia. As células orientam-se no sentido de fabricar certos compostos. 
Assim se comportando, contribuem para que se atinja um alvo mais alto como, di
gamos, a contratura muscular. Esses alvos, por sua vez, contribuem para que se ma
nifestem comportamentos "abertos" (observáveis), tais como a construção de ni
nhos, a fabricação de teias ou a caça. Os comportamentos observáveis contribuem 
para alcançar novos alvos, como a reprodução ou a preservação da espécie. A função 
de qualquer parte ou processo é, portanto, para o biologista, a contribuição que presta 
para a consecução de certos objetivos colocados no topo da hierarquia. Isto explica por
que a função do coração é a de impelir o sangue, não a de produzir ruídos: a circulação 
do sangue, não o ruído, contribui para atingir objetivos mais amplos. 

Os alvos maiores ficam, até certo ponto, indeterminados. Sua delimitação de
pende dos propósitos de quem os estuda. Em termos intuitivos, se um alvo A pro
voca B (no âmbito das transformações ambientais em que o organismo se orienta 
para A), o organismo também se dirige para B. Comportamentos contribuem, em 
geral, para alvos diversificados: sobrevivência do indivíduo, reprodução do indiví
duo, sobrevivência dos genes, equilíbrio ecológico, e assim por diante. O que expli
ca existirem vários objetivos a contemplar, conforme o enfoque utilizado (e.g., ge
nético ou ecológico). 



Tomando a saúde como centro de interesse, parece que as funções fundamen
tais são as da esfera fisiológica, destacando-se, então, as que contribuam para a re
produção e a sobrevivência individual. 

A não ser na escala evolucionária, as espécies mantêm certa constância no 
tempo. Ε sobre essa constância (a prazos limitados) que se assentam a teoria e a 
prática médicas. O diagnóstico e o tratamento de um mal qualquer (e.g., pancreati
te) exige que o paciente seja suficientemente parecido com outras pessoas (tenha 
pancreas, situado perto do estômago, secretando enzimas digestivas específicas, em 
condições de atacar o próprio órgão - levando a sintomas como as dores abdomi
nais, a diarréia, a perda de peso, a hiperglicemia etc) . 

Há de fato, grande uniformidade funcional entre elementos de uma dada es
pécie. A essa uniformidade Boorse associa a noção de "projeto de espécie". Não se 
nega, é claro, a existência de algumas diferenças notáveis - em que se destacam, por 
exemplo, o sexo e a idade dos indivíduos. Não se nega, também, que existam funções 
presentes nos jovens e não nos adultos; na mulher, não nos homens. A Fisiologia, a 
rigor, generaliza a partir de classes de referência "menores", subclasses da espécie. 
Em verdade, para efeitos médicos, a classe de referência mais adequada parece ser, 
justamente, o grupo etário de um sexo, em determinada espécie. Ε possível que a 
raça também deva ser considerada. Ainda assim, a idéia de um "projeto da espécie" 
parece apropriada para efetuar a sistematização do pensamento médico. 

Fixadas essas linhas, a saúde pode ser contemplada à luz desse projeto da es
pécie. Nesse esquema, as doenças aparecem como estados interiores que interferem 
com as funções próprias do projeto. Estamos diante de dois itens relevantes: funcio
namento normal e interferência. Cabe dar atenção a ambos. 

Funcionamento normal (em um determinado elemento da classe de referência) é 
a execução de todas as funções estatisticamente típicas com uma eficiência no míni
mo estatisticamente típica. Dito de outro modo, cada parte do organismo mantém-
se em funcionamento em níveis que se acham dentro de um intervalo previamente 
escolhido - dependendo da escolha da distribuição na população. Ε lícito admitir 
um funcionamento "acima" do intervalo, porquanto um funcionamento "superior" 
é compatível com a saúde; efetivamente, a capacidade cardiovascular de um atleta 
não é encarada como doença. 

Note-se que o intervalo selecionado é mais ou menos arbitrário: depende de 
convenção. A distância entre saúde e doença não passa de assunto acadêmico, pois 
na maioria das vezes a doença está caracterizada por déficits funcionais amplos, 
seja qual for o padrão (razoável) previamente escolhido. 

Completando o quadro, analisemos a interferência nesse funcionamento nor
mal. A doença está claramente presente se as alterações do funcionamento são sufi
cientemente amplas para provocar um mal: a pessoa sente os efeitos das alterações 
que, em geral, se põem na forma de certos impedimentos. A tuberculose, por exem
plo, quando enfermidade, provoca dificuldades respiratórias, imediatamente senti
das. Sintomas comuns de males agudos (febre, vômitos, perda de peso) provocam 
falhas de funções como as de manutenção da temperatura e da digestão, igualmen
te percebidas pelas pessoas. 



A situação é mais delicada quando o mal-estar não se apresenta. Entretanto, 
doenças assintomáticas também envolvem funcionamento atípico, em níveis infe
riores aos habituais. A diabete, por exemplo, tenha-se ou não tornado evidente ao 
portador, consiste em inusitada deficiência de insulina e, portanto, em insuficiên
cias no metabolismo do açúcar. 

Resumindo, é muito plausível a idéia de que a história da teoria médica não 
passe de registro de progressivos aperfeiçoamentos da noção de "funcionamento 
normal" - em níveis organísmicos, orgânicos, histológicos, celulares e bioquímicos 
- e da noção de "patologia" que daí deflui. 

Boorse (1977) conclui afirmando: "no momento em que se reconhece uma função 
(na área da Biologia), qualquer falha dessa função passa a ser vista como doença." 

Isso posto, a análise do conceito de saúde se faz em termos de funcionamento 
normal. As funções não são executadas de maneira continuada, mas em momentos 
apropriados. O "momento apropriado" fica determinado empiricamente, levando 
em conta a classe de referência. Assim, a digestão ocorre quando existem alimentos 
no canal correspondente; o suor se apresenta se há calor; a adrenalina é secretada 
nas fases de estresse. Um organismo pode estar funcionando normalmente, num 
dado momento, com respeito à situação em que se encontre. Poderá, no entanto, 
numa situação diversa, ficar "impedido": o organismo revela-se "imperfeito". A 
Medicina parece acolher essa idéia, admitindo que um impedimento (bloqueio no 
exercício de certa função) deve ser visto como "illness" (ou, genericamente, como 
doença), ainda que jamais se apresente ocasião para a função vir a ser executada. 
Isso ocorre, por exemplo, com os hemofílicos e os diabéticos: tratados com insuli
nas, afastam seus "impedimentos", mas nem por isso deixam de estar doentes. 

Voltamos, assim, ao ponto inicial, apresentado nos primeiros parágrafos desta 
seção dedicada a Boorse : a doença é um estado interno que reduz uma habilidade, ou ca
pacidade funcional. 

Alguns senões da concepção de Boorse 

Há pelo menos dois pontos em que a proposta de Boorse se mostra passível de crítica. 

Em primeiro lugar, sua definição não inclui aqueles itens da Nomenclatura da 
AMA que dizem respeito às desordens estruturais. Entre elas, digamos, a destrocar¬ 
dia, a ausência de apêndice, possivelmente a calcificação da glândula pineal e mui
tas deformidades menores, do nariz ou dos ouvidos. 

Boorse afirma que deformidades maiores envolvem desvios em relação ao proje
to funcionai - assim como desvios em relação ao projeto estrutural - de modo que 
podem ser acomodadas ao conceito de doença que propõe. Todavia, as deformidades 
menores, em sua análise, são anomalias de uma classificação: a rigor, não devem ser le
vadas em conta a fim de não prejudicar uma idéia (ou seja, a classificação) que, por 
todos os demais prismas, é inteiramente inteligível e apropriada. 

Em segundo lugar, notar que as idéias de Boorse não se ajustam às "doenças 
universais", como a cárie dentária, certas irritações pulmonares, a arteriosclerose ou 
a prostatite - típicas de todos os elementos de uma população tomada como classe 



de referência. No esquema boorseano, o envelhecimento não pode ser visto como 
doença - mesmo que isso não se acomode ao que pensam muitos outros estudiosos 
e deixe de ajustar-se à prática médica de nossos dias. 

Tais senões da proposta de Boorse foram examinados por Caroline Whitbeck, 
autora de outra caracterização de doença, apresentada a seguir. 

Idéias valorativas: Whitbeck 

Opondo-se a Boorse, Whitbeck sustenta que o conceito de doença está permea
do por considerações de valor. De acordo com ela, o conceito de saúde é, de fato, 
fundamental na Medicina. Entretanto, segundo observa, a Medicina (tal como prati
cada nos EUA e, possivelmente, em muitos outros países) pouco tem a dizer a res
peito da saúde, focalizando, em vez disso, as doenças, os ferimentos e as incapaci¬ 
dades - e, em segundo plano, os sintomas. Reconhece que algumas ciências médi
cas têm dado atenção à saúde - em especial, a Pediatria, a Enfermagem e a Higiene 
pública. De modo geral, porém, a Medicina volta-se menos para a saúde e para a 
prevenção da doença do que para o diagnóstico e o tratamento de crises médicas. 
Até mesmo os pediatras, no seu entender, procuram antes combater males específi
cos, através da vacinação, digamos, do que propriamente promover a saúde. 

A preocupação com as doenças conduziu, naturalmente, a uma concepção "nega
tiva" de saúde, entendida como ausência de doenças e de lesões. Por esse prisma, a 
saúde situa-se em uma das extremidades de um continuum, estando a doença na extre
midade oposta. Whitbeck julga oportuno reexaminar criticamente essa idéia, enfatizan
do que as relações entre saúde e doença são muito mais complexas do que a concepção 
usual faz supor - devendo-se, inclusive, cogitar da possibilidade de compatibilizar a 
saúde com algum grau de doença, lesão ou incapacidade. 

Proêmio 

A análise de Whitbeck limita-se ao caso de seres humanos. O conceito básico é 
o de pessoa. Pessoas, de acordo com Whitbeck, não são definíveis em termos pura
mente biológicos, exigindo, ao lado deles, as considerações de ordem social. Pes
soas fazem parte de grupos sociais. Num dado meio social, cada pessoa deseja, de 
hábito, fazer certas coisas e espera estar em condições de fazê-las. Em uma tribo 
africana, por exemplo, uma pessoa deseja caçar leões e espera poder fazê-lo; em 
nosso meio, uma pessoa espera poder trabalhar, comprar uma casa, viajar de avião, 
distrair-se de vez em quando e visitar os amigos. Essa expectativa delimita, em boa 
medida, o que entender por "normal" - em cada grupo social. 

Admite Whitbeck - como o têm admitido vários autores, entre os quais Margolis e 
Engelhardt Jr. - que há critérios diferentes para a consideração da saúde em humanos e 
não-humanos. A fim de que algo seja visto como doença, em seres não-humanos (que não 
tenhamos, a qualquer pretexto, antropomorfizado), é preciso que esse algo (1) apareça 
como estatisticamente anormal e (2) ameace a sobrevivência do indivíduo ou da espécie. 



Dando atenção aos seres humanos, a análise do conceito de doença focaliza fa
tores psicofisiológicos. Poderia parecer interessante considerar alterações físicas e, 
em paralelo, alterações psíquicas. Whitbeck, entretanto, sublinha que não há clara 
separação entre somático e psíquico. Livros recentes, a respeito de estresse, têm 
realçado, com insistência, que alterações psíquicas e somáticas não devem ser consi
deradas em separado. As doenças apresentam aspectos, manifestações e fatores 
predisponentes de ambos os tipos. (A moléstia de Tay-Sachs seria uma das raras ex
ceções, com traços estritamente somáticos.) 

Considerando, portanto, pessoas e fatores psicofisiológicos, cabe introduzir certas 
distinções, dando caracterização satisfatória a alguns termos específicos, entre os 
quais se destacam 'doença', 'ferimento' e 'incapacidade'. 

Doença como processo 

Em primeira aproximação, as doenças, exatamente como os ferimentos, os in
cêndios e os acidentes automobilísticos, são tipos de coisas que as pessoas desejam, 
de alguma forma, poder controlar, ou seja, eliminar, interromper, aliviar. 

Embora as pessoas desejem eliminar interromper ou aliviar coisas de certos ti
pos, não é preciso, em cada caso específico, desejar exercer qualquer dessas ativida
des. O ponto a enfatizar é este: desejar estar em condições de fazer algo não é o mesmo 
que fazer esse algo. Posso desejar estar em condições de fazer uma viagem até a capi
tal da Bolívia, nos altos dos Andes, mas isso não quer dizer que eu deseje, efetiva
mente, visitar a cidade; desejo saber manipular um bisturi, mas isso não significa o 
mesmo que desejar manipulá-lo. 

A doença, ainda em termos genéricos, é algo que interfere com a possibilidade 
de agir como as pessoas desejam estar em condições de agir. É alguma coisa que pa
rece "não-natural", que se apresenta como "anormal", em termos estatísticos: impe
de as pessoas afetadas de cogitar de atuação que, nos semelhantes, parece "nor
mal". A doença manifesta-se, geralmente, como fator que perturba as pessoas, im¬ 
possibilitando-as de agir como desejariam ou de fazer algo que, usualmente, espe
rariam poder fazer. Por ser fator de perturbação, transforma-se em algo que as pes
soas pretendem controlar. 

Entretanto, algo pode surgir como estatisticamente normal e, ainda assim, tor
nar-se perturbador, despertando o desejo de exercitar controle. Considere-se por 
exemplo, o conjunto praticamente universal de alterações decorrentes do envelheci
mento, uma das chamadas "doenças universais", que Boorse encontrou dificuldade 
para situar em sua esquematização. Tais alterações passaram a ser consideradas 
como doenças, apesar de sua generalizada presença em pessoas idosas. Em alguns 
casos, os processos foram vistos como semelhantes a outros já considerados como 
doenças (se ocorressem em pessoas mais jovens). Em outros casos, como se dá, por 
exemplo, com a arteriosclerose, o aumento de incidência levou epidemiologistas a 
dar atenção às causas das transformações, cogitando de retardamento de processo. 
De qualquer modo, o processo passou a ser encarado como algo passível de pre
venção ou de tratamento - e não como fator incontornável do ciclo vital. 



Vejamos como Whitbeck, define os termos relevantes. Para tanto, acompanha
remos, com as necessárias adaptações, o que registrou em seu artigo de 1978. Co
mecemos com 'doença': 

Doença é qualquer tipo de processo psicofisiológico 

1. que as pessoas desejam estar em condições de prevenir ou eliminar (pois 
interfere com a possibilidade de o portador fazer coisas que as pessoas 
costumeiramente desejam fazer e esperam estar em condições de fazer); 

2. que (a) é estatisticamente anormal, nas pessoas sob risco; ou (b) é passí
vel de ver-se obstado ou eliminado - com razoável esperança de êxito; 

3. que não é necessário para executar atos que as pessoas usualmente dese
jam e esperam estar em condições de executar. 

A definição torna a doença relativa: a noção está relativizada a um contexto 
social, na medida em que alude ao que as pessoas desejam estar em condições de 
fazer e esperam poder fazer. Essa relativização pode ser encarada com certa descon
fiança. De fato, um processo pode ser "natural" e até "desejável" para um grupo so
cial, estando amplamente disseminado entre as pessoas que compõem esse grupo. 
Isso acontece, digamos, com certas micoses, vistas como fator de embelezamento 
entre elementos de algumas tribos de índios. Seria tal processo uma doença? Pelo 
critério (1), a resposta é negativa: o processo não é doença. Daí a necessidade de 
considerar critérios adicionais, que "corrijam" a situação. Em especial, tem-se em 
conta a anormalidade estatística - diante de populações mais amplas. A micose, 
não reconhecida como doença pela tribo, passa a ser vista como tal, pois é estatisti
camente anormal (tomando populações amplas). Genericamente, um processo pode 
não surgir como doença, se analisado à luz de um dos critérios; os demais critérios, 
via de regra, corrigirão a eventual idéia inicial, colocando o processo como doença. 
Voltamos ao exemplo da arteriosclerose: esse processo é estatisticamente "normal", 
nas populações sob risco (ou seja, pessoas idosas); entretanto, o critério (2) (b) se 
aplica: o processo pode ser obstado ou eliminado, com razoável esperança de êxito. 
Assim, passa a ser visto como doença. 

Ferimentos 

Recorde-se que Boorse, em sua caracterização de doença, não levou em conta 
ferimentos (de modo geral, não levou em conta as alterações anatômicas). Lembra
va, porém, que precisavam ser considerados, pois, do contrário chegaríamos a ad
mitir que alguém poderia estar "saudável" (sem doenças), mas morto, em virtude 
de algum ferimento. 

Whitbeck caracteriza os ferimentos de modo minucioso. Encara como sinôni
mos os termos 'ferimento', 'lesão', 'trauma', 'dano' e mesmo 'injúria' (no sentido de 
algo que "ofende"). Encara o ferimento como alteração psicofisiológica. Tal como 
no caso de doença, trata-se de alteração que as pessoas desejam evitar ou remediar, 
pois interfere com a possibilidade de o portador fazer certas coisas julgadas nor
mais, ou seja, coisas que a maioria deseja fazer e espera estar em condições de fazer. 
Também como no caso da doença, é algo que se tem esperança (razoavelmente fun
damentada) de evitar, contornar ou fazer regredir, com maior ou menor rapidez. 



Enfim, é algo não necessário para proceder como habitualmente as pessoas proce
dem e esperam estar em condições de proceder. 

Whitbeck afirma que qualquer processo deflagrado por um ferimento ou é 
processo de cicatrização ou é processo-doença (e.g., infecção provocada por estafi¬ 
lococos) ou, enfim, é combinação desses dois processos. Em qualquer caso, entre
tanto, embora difira quanto aos aspectos descritivos, tem o mesmo lastro valorativo 
da doença. 

Chegamos, pois, a esta definição: 

Ferimento é qualquer tipo de alteração psicofisiológica 

1. que as pessoas desejam estar em condições de evitar ou corrigir porque 
interfere com a possibilidade de o portador fazer o que as pessoas habi
tualmente desejam fazer e esperam estar em condições de fazer; 

2. que as pessoas - com razoável esperança de êxito - pensam poder pre
venir (ou "inverter" de modo completo ou acelerado); 

3. que não é necessário para executar atos que as pessoas usualmente dese
jam e esperam estar em condições de executar. 

Incapacidades e impedimentos 

Whitbeck lembra que, de hábito, a incapacidade vem associada a um defeito es
trutural. Em seu modo de ver, porém, incapacidades também são identificadas atra
vés de funções que se viram prejudicadas. Aliás, as falhas anatômicas ou fisiológicas 
algumas vezes nem chegam a ser descobertas, só se percebendo seus efeitos: inca
pacidade ou impedimento. Seu exemplo é ilustrativo. Refere-se à esterilidade. Vá
rias anomalias anatômicas (inclusive deliberadamente criadas) provocam esterilida
de. Algumas desordens e doenças também admitem a esterilidade como sinal ou 
sintoma (e.g., a fome excessiva, a debilidade anêmica, as doenças uterinas ou ova¬ 
rianas etc) . Se alguém se queixa de esterilidade, cumpre ver se o problema (1) é ma
nifestação de um processo-doença; (2) deflui de um defeito anatômico estável (em
bora, talvez, curável); ou (3) decorre de alteração anatômica temporária, como, di
gamos, uma inflamação oriunda de ferimento. Este caso (3) seria melhor ilustrado 
se pensássemos, não em esterilidade, mas, por exemplo, em amnésia ou perda tem
porária da visão. Opondo-se a Boorse, Whitbeck nota que esterilidade é, antes de 
mais nada, nome de um sinal ou sintoma; aplica-se, por extensão, às anomalias ana
tômicas estáveis que a originam. Várias incapacidades recebem o mesmo nome das 
manifestações de doença e isso tende a obscurecer a distinção entre doença e suas 
manifestações (ou seja, entre doença e seus sinais e sintomas clínicos e patológicos), 
distinção que a Medicina tem procurado estabelecer há muito. No exemplo consi
derado, apenas o caso (2), de uma falha estável de ordem anatômica, seria equipa
rada a uma incapacidade. 



Segue-se, com naturalidade, a definição proposta por Whitbeck: 

Incapacidade é uma duradoura anomalia psicofisiológica 

1. que as pessoas desejam estar em condições de evitar ou corrigir porque 
interfere com a possibilidade de o portador agir como habitualmente se 
age e espera poder agir; 

2. que não se mostra necessária para fazer coisas que as pessoas costumei¬ 
ramente desejam e esperam estar em condições de fazer. 

Por esse prisma, a esterilidade é uma incapacidade - ainda que algumas pessoas 
se submetam a cirurgias com o fito de se tornarem estéreis - porque impossibilita os in
divíduos de proceder como de hábito se procede, isto é, tira-lhes a possibilidade de fa
zer o que habitualmente as pessoas desejam fazer ou estar em condições de fazer. O 
exemplo ilustra, por outro ângulo, o fato de que, algumas vezes, uma doença, um feri
mento ou uma incapacidade não precisam ser indesejáveis ao seu portador. 

Sintomas 

Whitbeck lembra que há doenças (assim como ferimentos e impedimentos) 
que se desenvolvem sem sintomas. O período em que os sintomas inexistem pode 
(ou não) ser seguido por outro período em que os sintomas se manifestam. Se o pe
ríodo sem sintomas vem após o período de sintomas, recebe o nome de estádio laten
te; se vem antes de todos os episódios sintomáticos, recebe o nome de estádio subclí¬ 
nico. Na fase subclínica, é claro que não temos pessoa "doente". Se essa fase é breve, 
não há dificuldade para explicar o "desejo de estar em condições de evitar o mal ou 
tratá-lo" - que se pôs como condição essencial da doença. Mais difícil é o caso em 
que a doença se apresenta como subclínica durante todo seu desenvolvimento e, a 
par disso, não deixa seqüelas dignas de nota (exceto, possivelmente, uma imuniza
ção específica). Aqui, o ponto de relevo é o fato de a doença merecer esse nome por
que se assemelha a outros casos (da mesma entidade-doença) que têm, efetivamen
te, estádios sintomáticos. 

Se um processo assintomático não se assemelha a processos que, em algum 
momento, manifestam sintomas, não recebe o nome de doença. Conseqüentemente 
(e de acordo com a prática médica) as reações à vacinação, tipicamente assintomáti¬ 
cas, não são doenças, embora a reação do corpo ao organismo "atenuado" seja a 
mesma que a resposta inicial ao organismo virulento. 

A ausência de sintomas físicos, a par disso, tal qual se apresenta nos casos de 
"illness", revela, para a autora, o erro que Boorse comete ao pretender definir doen
ça em termos estritamente fisiológicos. 

Segundo Whitbeck, Boorse comete outro engano sério ao dar exagerada atenção à 
definição extensional de doença - considerando o que registram obras de referência 
como a Nomenclatura da American Medical Association (AMA). Boorse, ao que parece, 
entende as publicações do gênero como obras em que se faz o inventário de todas as 
condições consideradas doenças (ferimentos, impedimentos). Para Withbeck, porém 
tais obras apenas servem para efetuar registros. É interessante, digamos, saber e 
deixar registrado que uma pessoa não tem apêndice; em caso de dores abdominais, 



a apendicite fica automaticamente eliminada e outro diagnóstico será procurado. 
Também é possível que se descubra, no futuro, alguma função de estruturas hoje 
aparentemente "inúteis", de modo que é oportuno manter os registros de todas as 
anomalias constatadas. 

As Nomenclaturas revelam, em verdade, alguma apreciação pela distinção a fixar 
entre doença, ferimento, impedimento e simples anomalia. Embora os cabeçalhos de 
assuntos indiquem apenas "operações", de um lado, e "doenças e ferimentos", de outro 
lado, como acontece no Hospital Adaptation da International Classification of Diseases 
(OMS, 8.ed., 1965), os subitens de tais cabeçalhos genéricos mostram, com mais clareza, 
que nem tudo que figura no primeiro grupo é, de fato, "operação" e nem tudo que 
comparece no segundo grupo é, de fato, "doença ou ferimento". 

Observando os 17 subtítulos que aparecem na International Classification of Diseases 
(OMS, 8.ed., Genebra, 1968), nota-se que 12 deles estão diretamente relacionados às 
doenças; e, na verdade, a palavra 'doença' aparece em 11 ("doenças infecciosas e 
parasitárias", subtítulo 1; "doenças do aparelho digestivo", subtítulo 9; etc) . A pala
vra 'doença' apenas deixa de figurar no subtítulo 2, "tumores (neoplasias)". Dois 
subtítulos envolvem, a rigor, doenças e não-doenças - que comparecem juntas, pre
sumivelmente, em função da especialização requerida para cuidar dos pacientes 
afetados. São eles o 5, "desordens mentais", e o 11, "complicações do parto", onde 
se apresenta uma conhecida não-doença como o "parto normal". Os três subtítulos 
restantes recebem, significativamente, o nome de "anomalias congênitas" (subtítulo 
14, que inclui as anomalias debilitantes, ou seja, os impedimentos, bem como as 
anomalias simples, como a ausência de apêndice), "sinais, sintomas e condições não 
perfeitamente definidas" (subtítulo 16) e "ferimentos e efeitos adversos" (subtítulo 
17 que, aliás, na versão espanhola da Nomenclatura, recebeu a forma "acidentes, en
venenamentos e violências - natureza da lesão"). 

Para Whitbeck, portanto, as definições de 'doença' não podem ter caráter me
ramente extensional, com base nas Nomenclaturas, nem podem omitir aspectos valo-
rativos. Ao contrário, devem levar em conta o que as pessoas desejam fazer e dese
jam estar em condições de fazer. Seu conceito de doença difere, assim, do proposto 
por Boorse. Difere, também, de outros conceitos, como, por exemplo, o apresentado 
por Sadeh- Zadeh (Cf. o próximo capítulo), em que há ainda maior preocupação 
com o rigor das definições. 
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