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DOENÇA: O E N F O Q U E RIGORISTA DE SADEGH-ZADEH 

Resumo: Cogitando das várias maneiras de definir 'doença', devem 
merecer atenção tanto algumas idéias ventiladas no passado quanto 
as propostas por autores que voltaram a debatê-las nas duas ou três 
últimas décadas. Entre esses autores está Kazem Sadegh-Zadeh, da 
Universidade de Munster (não confundir com L. A. Zadeh, um dos 
matemáticos responsáveis pelo desenvolvimento de uma chamada 
"fuzzy logic", conhecida, entre nós - nome ainda não inteiramente 
consagrado - como "Lógica difusa"). Baseando-se em trabalhos de 
Frege, Tarski e Carnap, Sadegh-Zadeh procura afastar alguns mal-
entendidos que percebe em exposições congêneres, formulando um 
conceito de doença em bases que tenta construir de modo rigoroso, 
"more geométrico". Sua exposição (com definições explícitas e nota
ção que agradará leitores de tendências matematizantes) conclui 
que é preciso considerar vários predicados do tipo 'está doente', cada 
qual deles conduzindo a um particular conceito de doença. 

As bases 

Nossa atenção está voltada para certo conjunto de objetos - o chamado "uni
verso de discurso". Os objetos desse universo têm, naturalmente, vários atributos 
(propriedades, traços característicos). A par disso, muitas relações se estabelecem 
entre eles. Para falar de tais atributos e relações, utilizamos uma determinada lin
guagem. Nessa linguagem há nomes (para identificar os objetos especificados do 
universo), pronomes (que se prestam para aludir a um não especificado elemento 
do universo) e predicados (que representam atributos e relações) - ao lado, é claro, 
de todo o "equipamento" gramatical comum. 

Para os estudiosos de Medicina, o universo de discurso é, em geral, um con
junto de seres vivos (ou, mais limitadamente, um conjunto de seres humanos). O 
predicado de maior interesse, no contexto da atuação médica, é, por certo, 'está 
doente', pois dele se parte para formular o conceito de doença. 

Acompanharemos, a seguir, o que Sadegh-Zadeh registra em um importante 
artigo ("Krankheitsbegriffe und nosologische systeme") publicado em 1977. Exami¬ 



nando os tratados de Medicina, ele encontra diversas caracterizações de doença. 
Adaptando um pouco as frases do autor, eis algumas: 

Doença é 

1. um processo vital perturbado (Reil, 1816); 
2. um afastamento em relação à normalidade (Conheim, 1882); 
3. uma perturbação da saúde (Oestreich, 1906); 
4. a soma de alterações da estrutura do corpo resultantes de eventos vitais 

anormais (Ribbert, 1911); 
5. uma situação em que há duradouras perturbações de eventos vitais, 

provocando prejuízos para o corpo ou suas partes (Rossle, 1928); 
6. lesão + função alterada + atuação de patógenos (Fruhling, 1961); 
7. uma perturbação dos processos fisiológicos de um ser vivo pela qual se 

evidencia diminuição das capacidades deste ser (Gross, 1963); 
8. uma falha física, psíquica ou fisico-psíquica em um organismo - que suscita 

a necessidade de auxílio subjetivo, clínico ou social (Rothschuh, 1972). 

Raramente os autores deixam claro de que modo empregam 'é'. A palavra 
pode ser usada em vários sentidos. Serve, por exemplo: 

1. Para indicar, num relatório, de que modo um dado vocábulo foi enten
dido pelos elementos de certa comunidade. Isso ocorre, por exemplo, ao 
dizer que "no hospital municipal, a palavra 'difteria' alude a tal ou qual estado 
de coisas". 

2. Para indicar filiação a uma classe. Isso ocorre, digamos, quando se afir
ma "a difteria é uma doença contagiosa", estabelecendo que "se uma pes
soa tem difteria, então ela tem uma doença contagiosa". 

3. Para indicar ou estabelecer identidade de significados de duas expressões lin
güísticas. Assim acontece ao dizer-se, por exemplo, que "catapora é vaúcela". 

O item (3) requer comentários. As definições são usadas, como intuitivamente 
todos sabem, para introduzir vocábulos novos em uma linguagem, fixando, por es¬ 
tipulação (de algum modo), os significados desses vocábulos. Ilustrando, imagine-
se desejar introduzir a palavra 'tio' numa linguagem. Isto se faz mediante uma defi
nição, cuja forma poderia ser: 

tio é o irmão de um genitor 

ou, usando a notação da Lógica e da Matemática, 

tio =df irmão de um genitor 

(leia-se: "tio é igual, por definição, a irmão de um genitor"). O termo 'tio', cuja de
finição se apresenta (ou seja, o termo colocado antes do sinal de igual), se chama 
definiendum; a expressão que caracteriza o significado (ou seja, a expressão 
colocada após o sinal de igual) se chama definiens. Claro está que o definiens deve 
conter apenas palavras conhecidas ou previamente definidas. Quem ignora o signi
ficado de 'irmão' ou de 'genitor', obviamente não pode entender, a partir dessa de
finição, o que significa 'tio'. 



Segundo Sadegh-Zadeh, os autores que falam de doença não deixam explí
cito, muitas vezes, em que sentido empregam a palavra 'é'. Os exemplos dados 
anteriormente, numerados de (1) a (8), mostram que há margem para ambigüi
dades, não estando claro se o autor usa 'é' no sentido de '= df' ou em algum ou
tro sentido. A fim de contornar tais ambigüidades, Sadegh-Zadeh propõe caute
loso reexame do assunto. 

Lembra, de início, que um predicado é uma entidade lingüística, um signo 
destinado a representar (denotar, nomear) um atributo ou coleção de atributos. Pre
dicados possuem extensão e compreensão, ou intensão (não confundir com 'inten
ção'). A extensão de um predicado é uma coleção de objetos que "satisfazem" o pre
dicado, ou seja, uma coleção de objetos a que esse predicado "se aplica". A intensão 
(ou compreensão) do predicado, por sua vez, é o atributo por ele nomeado (denota
do, representado). 

Isso posto, o significado de um predicado é o par < extensão , intensão>. cumprin
do ressaltar que o significado, assim entendido, está invariavelmente vinculado a 
uma linguagem específica, na qual foram fixadas a extensão e a intensão. 

Exemplificando, considere-se o predicado 'é irritável'. Seu significado varia 
de uma linguagem para outra. Adquire um significado na linguagem comum, 
outro na Psiquiatria e outro ainda na Fisiologia. Nesta, por exemplo, denota o 
atributo (aplicável a um substrato biológico) relacionado à variação de poten
ciais bioelétricos provocados por determinados estímulos; esse atributo é a in
tensão do predicado. Sua extensão fica delimitada: é o conjunto de todos os obje
tos "irritáveis" (nessa acepção). 

Nada impede que um predicado adquira o mesmo significado em duas lingua
gens diversas. Nada impede que dois predicados tenham um mesmo significado em 
certa linguagem (como ocorre, digamos, na linguagem clínica, com os predicados 'tem 
meningite' e 'está com as meninges inflamadas'). Em geral, todavia, um predicado as
sume significados diversos em diferentes linguagens. Exemplificando, o predicado 'é 
um grupo' tem significados diversos na Matemática, na Sociologia e na Psicologia. 

Com base nessas noções, torna-se viável falar do conceito de doença. 

O conceito de doença 

O conceito de doença, de acordo com Sadegh-Zadeh, pode ser conveniente
mente apreciado ao compreender que deve estar vinculado a uma forma de definir 
o predicado 'está doente'. Esse predicado, como os comentários precedentes tenta
ram deixar claro, adquire um significado particular para cada autor. Em verdade, 
cada estudioso lhe atribui um significado especial (particular, próprio), de modo 
que não temos apenas um predicado, mas diversos: 

está doente 1, está doente2, . . . , está doenten . 

Em geral, na linguagem L i , de um particular autor, 'está doentei' recebe um 
significado específico. E, para outra linguagem, diferente da primeira, Li ≠ Lj, te
mos, via de regra, significados diversos para 'está doentei' e 'está doentej'. 



A cada definição de 'está doente', numa linguagem L j , corresponde um 
especial conceito de doença - que indicaremos por K 1. Assim, 'está doentei' 
gera o conceito K1 de doença; 'está doente 2 ' gera o conceito K 2 de doença, e 
assim por diante. 

Comecemos com um exemplo concreto. Nos trabalhos de Rothschuh (e.g., 
1972:15), lemos: "Doença é uma falha física, psíquica ou físico-psíquica em um organismo 
humano que suscita necessidade de auxílio subjetivo, clínico ou social." 

Sadegh-Zadeh apresenta essa idéia da seguinte maneira, gerando o correspon
dente conceito de doença de Rothschuh: 

Kj: Para todo x, se x é uma pessoa, então x está doente1, por definição, se x neces
sita de auxílio subjetivo e/ou clínico e/ou social, em virtude de falhas físicas, psí
quicas ou físico-psíquicas de seu organismo. 

Consideremos outro exemplo. Gross (1969:43) assevera: 

Doença é uma perturbação dos processos fisiológicos de um indivíduo pela qual se 
evidencia diminuição das capacidades desse indivíduo. 

A essa definição Sadegh-Zadeh dá a seguinte forma: 

K2: Para todo x, x está doente2, por definição, se x apresenta perturbação em seus 
processos fisiológicos em decorrência da qual se manifesta uma diminuição das ca
pacidades de x. 

Este seria, pois, o conceito de doença associado à maneira de Gross entender o 
predicado 'está doente'. Conclusões importantes daí defluem. Examinando os 
exemplos, pode-se notar que um conceito K i de doença é : 

1. uma definição -
2. formulada a partir de prévia definição (em uma particular linguagem) 

do predicado 'está doente i' -
3. cujo definiendum (nessa linguagem) tem o significado atribuído ao predicado. 

Sadegh-Zadeh ressalta que um conceito de doença é uma definição, e não uma pala
vra. Se alguém pergunta, por exemplo, "Qual o conceito de doença de Rothschuh?", 
não espera receber, em resposta, uma palavra ou um predicado; espera obter a defi
nição que Rothschuh dá ao predicado. A definição se formula a partir de uma prévia 
definição do correspondente predicado 'está doente', na linguagem de Rothschuh. Em 
linhas gerais, o conceito K i faz corresponder o definiendum de K i ao significado que 
se haja atribuído a 'está doentei'. 

Sadegh-Zadeh sublinha, ainda, que uma asserção do tipo 'João está doentei' 
(aludindo a um "sujeito psicológico", quer dizer, a um indivíduo particular) tem su
porte empírico (ou seja, pode ser empiricamente corroborada), desde que se disponha 
do correspondente conceito de doença, para aplicá-lo ao particular indivíduo (ao 
"sujeito" João). Deve ficar claro que o fato de João estar doentei não significa, obri
gatoriamente, que ele esteja doente2. Comparando, por exemplo, os conceitos de 
doença de Rothschuh e de Gross, nota-se que um animal irracional ou uma planta 
podem estar doentesG, pelo prisma de Gross, mas não podem estar doentesR pelo 



prisma de Rothschuh, uma vez que o conceito deste último autor só se aplica a se
res humanos. Desse modo, controvérsias ontológicas ou semânticas entre os dois 
autores deixam de ter qualquer interesse. 

Segundo Sadegh-Zadeh, além disso, não tem cabimento afirmar que um parti
cular conceito de doença (e.g., o de Rothschuh) seja falso. (Aliás, 'falsidade' e 'ver
dade' são atributos de sentenças, ou proposições - não de conceitos. Conceitos têm 
outros atributos, como os da adequação ou da aceitabilidade, não, porém, os da 
verdade e falsidade.) Se alguém cogita de "falsidade" (melhor: de "inadequação", 
"inaceitabilidade") de um determinado conceito de doença, isso ocorre porque já 
formulou, para seu uso, outro conceito. Ε precisamente porque dispõe desse outro 
conceito, critica os conceitos alheios - olvidando que, em última análise, a questão 
depende da definição e esta, sem dúvida, encerra um elemento de estipulação. Uma 
definição não é "verdadeira" nem "falsa"; quando muito, pode ser "adequada" 
("inadequada") "aceitável" ("inaceitável"), na dependência de propósitos visados. 

A formulação de um conceito de doença (ato lingüístico) deve ser distinguida 
da aceitabilidade desse conceito, pela óptica da Medicina, assim como da imple
mentação desse conceito, pela óptica social. Ninguém nos obriga a aceitar, em nossa 
linguagem, um dado conceito de doença, apresentado em outra linguagem; aceitá-
lo ou não, é algo que depende de ele se mostrar conveniente - nada mais. 

A partir dessas considerações fica mais fácil acompanhar Sadegh-Zadeh em 
sua tentativa de esclarecer o que entende por (1) doença8, isto é, "doença geral", com 
respeito a um dado conceito de doença; (2) 'doente'; e (3) predicado nosológico particu
lar. Passemos a cada um de tais itens. 

Doença "geral" 

Na linguagem da Medicina, a palavra 'doença' é usada para aludir a duas di
ferentes classes de atributos. De um lado, refere-se a um "algo genérico"; de outro, a 
atributos particulares, como difteria, infarte, hepatite, e assim por diante. No pri
meiro caso, fala-se de doença geral, indicada por "doençag", com o índice superior 'g' 
(inicial de 'geral'). 

Para Sadegh-Zadeh, um determinado atributo A é a doença8, correspondente ao conceito 
de doença Ki, quando Aéa intensão do definiendum de Ki (numa linguagem especificada). 

Voltando ao exemplo de Rothschuh, temos 

Ai: necessidade de auxílio subjetivo e/ou clínico e/ou social, em virtude de falhas 
físicas, psíquicas ou fisico-psíquicas de funcionamento de organismo, 

de modo que Ai é a doença5 correspondente ao conceito de doença de Rothschuh. 

Analogamente, 

Αχ. perturbação de processos fisiológicos em decorrência da qual se manifestam di
minuições das capacidades 

seria a doençag de Gross. 



O predicado 'é a doença' (destituído de índices) não se apresenta no sistema elabo
rado por Sadegh-Zadeh. Conseqüentemente, perguntas como "Que é doença? A doen
ça é uma entidade real? A doença é uma ficção?" não podem ser coerentemente formu
ladas em seu sistema. Tais perguntas só têm direito de cidadania quando adequada
mente formuladas: "Que é doençag, com respeito ao conceito de doença de tal ou qual autor?" 

Doentes 

Um conjunto D é o conjunto de doentes com respeito ao conceito de doença 
K i quando existe uma dada linguagem em que K i se apresenta e D é a extensão 
do definiendum de K i. 

Um indivíduo está doente, com respeito ao conceito de doença K i, quando 
esse indivíduo pertence ao conjunto dos doentes com respeito a K i . 

Note-se, mais uma vez, que perdem sentido questões como a de saber se exis
tem doenças ou apenas doentes. Tais questões não podem ser formuladas no siste
ma de Sadegh-Zadeh. Quando um autor declara não existirem doenças, mas apenas 
doentes (Sadegh-Zadeh lembra o caso de Curtius), limita-se a afirmar que o predi
cado 'está doente' não tem, para ele, intensão (ou compreensão) - dispondo apenas 
de extensão. Mas isso equivale a desprovê-lo de significado, porque este significado 
(como anteriormente estabelecido) depende de intensão e extensão. Declarações 
desse gênero devem ser recebidas, pois, cum granum salis. 

Predicados nosológicos 

De acordo com Sadegh-Zadeh, um predicado Ρ é mais geral de que um predi
cado Q, em uma dada linguagem, quando a extensão de Q é um subconjunto pró
prio da extensão de P. Exemplificando, na linguagem da Patologia, o predicado 
'tem infarte' é mais geral do que o predicado 'tem infarte superior'. Em outras pala
vras, Ρ é mais geral do que Q (em certa linguagem) se todos os objetos a que se 
pode aplicar Ρ são objetos a que se pode aplicar Q, existindo, no entanto, pelo me
nos um objeto a que se possa aplicar Q sem que a ele se possa aplicar P. 

Um predicado Ρ é mais geral do que um predicado Q, em uma especificada 
linguagem, em certo momento t, se existe, nesse momento t, uma sentença S, dessa 
linguagem, contando com apoio empírico, que seja da forma: 

Para todo x, se Q se aplica a x, então Ρ se aplica a x, existindo, porém, pelo menos 
um objeto a que se aplica Ρ sem que a ele se possa aplicar Q. 

Exemplificando, o predicado 'está doente i', de Rothschuh, é, hoje, mais geral 
do que o predicado 'está neurótico'. De fato, a sentença 

Para todo x, se χ está neurótico, então x está doentei e existe pelo menos um x 
doentei não-neurótico, 

(formulada na linguagem de Rothschuh) dispõe, hoje, de apoio empírico. 



Em oposição, o predicado 'está doente 2 ' , de Gross, não é, hoje, mais geral do 
que o predicado 'está neurótico', uma vez que nem todos os indivíduos neuróticos 
estão doentes 2 — pois um neurótico não precisa, obrigatoriamente, apresentar pro
blemas fisiológicos, tal como pede a definição de Gross. Esta situação poderá alte
rar-se no futuro, caso se determine, por exemplo, que a neurose se apresenta com 
distúrbios fisiológicos. 

O "apoio empírico" de que se fala nesse contexto, está, naturalmente, as
sociado ao significado genérico de 'empírico'. As sentenças S, aqui menciona
das, tal qual acontece com certas sentenças gerais (do tipo "Todos os homens 
são mortais" ou, digamos, "Os indivíduos com neurose de medo estão doen¬ 
tes 1 "), não são, estritamente falando, "verdadeiras" ou "falsas" - mas podem 
ser ou não dotadas de apoio empírico, na condição de sentenças que fazem 
parte de uma teoria. 

Consideremos, agora, os predicados nosológicos particulares. 

Fixemos um momento histórico, ou seja, um instante determinado, t. Seja d 
uma definição, formulada numa específica linguagem Li. Diremos que um conceito 
K i de doença é um conceito geral de doença, com respeito a d, se o definiendum de K i é 
mais geral do que o definiendum de d. 

Diremos que uma definição d é, no momento t, um conceito nosológico parti
cular, com respeito a K i , se esse conceito K j é um conceito geral de doença com 
respeito a d. 

Exemplos concretos ajudarão a compreender o que acaba de ser dito. 

Na linguagem atual da Patologia, o predicado 'está enfartado' admite uma defini
ção (d). Essa definição corresponde a um conceito nosológico particular, com respeito 
ao conceito de doença de Rothschuh (assim como com respeito ao conceito de doença 
de Gross). Em oposição, a definição de 'neurose de medo' não corresponde a um con
ceito nosológico particular com respeito ao conceito de doença de Gross (embora cor
responda a um tal conceito com respeito ao conceito de Rothschuh). 

Notamos, anteriormente, que só se fala, a rigor, em conceito nosológico particular 
se existe uma definição d, pois o conceito depende da existência de uma tal defini
ção. Genericamente, 

Um predicado Ρ é, no momento t, um predicado nosológico particular, com res
peito a um conceito de doença Ki, se existe uma definição d que defina o predi
cado P, no momento t, representando um predicado nosológico particular com 
respeito a Ki. 

Assim, o predicado 'está infartado' é, hoje, um predicado nosológico particu
lar (tanto para Rothschuh quanto para Gross); em oposição, 'tem neurose de medo' 
não é predicado nosológico particular para Gross. 

Sadegh-Zadeh ressalta, ainda, mais um ponto de interesse - que torna empíri
ca a aplicação de predicados nosológicos particulares. Ei-la: 

Se Li é uma linguagem que, no momento t, contém um conceito de doença Ki e, 
ainda, uma definição do predicado Ρ que, por sua vez, no momento t, é um predi¬ 



cado nosológico particular, com respeito a Ki, então existe uma sentença de Li, de
vidamente apoiada, em termos empíricos, afirmando "Para todo x, se Ρ se aplica a 
x, então χ está doentei". 

Entidade nosológica 

Com base nas considerações anteriores, Sadegh-Zadeh apresenta, enfim, sua 
caracterização de entidade nosológica : 

Um atributo A , no momento t, é uma entidade nosológica ("unidade-doença", ou 
"unidade nosológica"), relativamente ao conceito de doença Ki, se existe uma lin
guagem Li e existe um predicado Ρ que representa, em t, um predicado nosológico 
particular, com respeito a Ki,eAéa intensão de Ρ em Li. 

Voltando ao exemplo anterior, infarto é, hoje, uma entidade-doença (ou unida
de nosológica), tanto com respeito ao conceito de doença de Rothschuh quanto com 
respeito ao conceito de doença de Gross. 

Consideremos atributos como, por exemplo, angina pectoris, acne vulgaris, au
tismo, enuresis noturnas, neurose, esquizofrenia, histeria, alcoolismo, claustrofobia, 
cleptomania, hipocondria, sonambulismo, e assim por diante. Serão "entidades-
doença"? Essa pergunta, de acordo com Sadegh-Zadeh, não tem sentido. O predica
do 'é uma entidade-doença' jamais aparece isolado. Só tem sentido empregar o predica
do num dado momento e com respeito a um determinado conceito de doença. De maneira 
legítima, só se pode, pois, indagar algo como: 

Seria o sonambulismo uma entidade doença, nos dias de hoje, com respeito ao con
ceito de doença de Gross? 

Uma pergunta como, digamos, "A histeria seria, hoje, uma entidade-doença 
na Medicina?", também carece de sentido, pois não há conceito de doença "da Me
dicina", apenas deste ou daquele autor. A fim de falar da "entidade" esquizofrenia, 
por exemplo, é indispensável que se tenha (1) uma definição do predicado (o que 
raramente acontece); (2) o correspondente conceito de doença; e (3) algum tipo de 
"garantia" empírica, no momento em tela, de que o predicado 'esquizofrenia' repre
sente predicado nosológico, relativamente ao apropriado conceito de doença. Se tal 
garantia existe, cabe dizer que esquizofrenia é uma entidade-doença; se inexiste, 
não se diz que o seja. 

Em um momento histórico, alguns interesses, certas diretrizes gerais, algu
mas forças e determinadas necessidades podem levar à implementação de um 
dado conceito de doença. Tem-se, nesse caso, um conceito "válido" de doença. 
Quem discute os problemas da Medicina age corretamente quando tem em men
te um bem fixado conceito de doença - que, naturalmente, deve ser válido no 
sentido ora especificado. 

No sistema de Sadegh-Zadeh, portanto, é legítimo perguntar, num dado mo
mento, relativamente a um válido conceito de doença, que atributos representam 
(com respeito a esse conceito) unidades-doença. Um atributo A (digamos: infarte do 



miocárdio), pertencendo à coleção de tais atributos, dir-se-á "unidade nosológica" 
(ou "entidade-doença"), relativamente ao conceito em pauta. O conceito nosológico 
particular que num momento t classifica o atributo como entidade-doença, com res
peito ao conceito de doença, pode ser apresentado na forma de uma definição: 

Um indivíduo x está com infarte do miocárdio, por definição, quando x apresenta 
células necrosadas em pelo menos um centímetro quadrado de coração. 

Sadegh-Zadeh ressalta que esse conceito nosológico particular (no momento t, 
com respeito a um conceito de doença) não descreve algo; ao contrário, define o predi
cado 'está com infarto do miocárdio' (em uma linguagem específica). 

Como definição, envolve a explicitação de significado de uma expressão lin
güística. Entretanto, é possível fazer várias afirmações a respeito daquele conceito 
quando o contemplamos por um prisma empírico e procuramos descrevê-lo à luz 
de numerosos outros atributos - entre os quais se encontram, por exemplo, sinto
mas, eventos bioquímicos ou eletrofisiológicos, dados biográficos, informes relati
vos aos hábitos alimentares, casos de doenças em família, traços de personalidade, 
tipos de atividades exercidas, idade, status social, e assim por diante. 

O resultado de tais descrições nos apresenta, contudo, algo bem diferente da 
citada "unidade doença" (infarte do miocárdio) anteriormente definida. Essa descri
ção pode receber um nome qualquer ("quadro clínico", por exemplo); não é, porém, 
uma definição. A definição limita-se a apresentar o significado de uma entidade lin
güística; a descrição envolve afirmações empíricas (do tipo: "Quem está com infarte 
do miocárdio, se queixa, 80% das vezes, de ..." ; "Quem está com infarte do miocár
dio apresenta, no eletrocardiograma,..." etc) . A fim de aludir a conexões empíricas 
desse gênero, Sadegh-Zadeh usa o termo 'nosograma'. 

Para o autor, é importante não confundir o nosograma e o atributo que, por 
definição, com respeito a um conceito de doença, se associa a uma entidade-doença. 

Os médicos agiriam bem, afirma Sadegh-Zadeh, se definissem seus termos em 
vez de se limitarem a apresentar nosogramas - que, aliás, variam de autor para au
tor, segundo as épocas e as escolas a que os médicos se filiem. A fim de criticar o 
que um autor diz a respeito de certa entidade-doença (angina-pectoris, p. ex.), é pre
ciso conhecer o conceito que esse autor tem dessa entidade. A isso, lamentavelmen
te, nem sempre se dá atenção, de modo que as discussões acabam girando em torno 
de palavras - não de fatos ou idéias substantivas. 

Indicações bibliográficas 

As idéias de Rothschuh encontram-se em várias de suas obras. Ver, em parti
cular, os artigos "Was ist Krankheit?", Hippokrates/1972, e "Krankheitsvorstellung, 
Krankheitsbegriff und Krankheitskonzept", Metamedicine, 1977. O primeiro desses 
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ter besonderer Berucksichtigung psychiatrisch-epidemiologigischer Gesichtspunk¬ 
te", de Spiegelberg e Friessem, publicado em 1973. Ver, também, o livro Konzepte 
der Medizin, de Rotschuch (1978). 

Comentários de Rudolf Gross acham-se em "Was ist eine Krankheit?" (1977) e 
no livro Zur Klinischen Dimension der Medizin, (1976). 

Na elaboração do presente capítulo, foram consultados diversos trabalhos aos 
quais convém aludir. Entre eles. Hospital Adaptation of ICDA (H-ICDA ,1973), na ver
dade, International Classification of Diseases, da OMS, de 1965, adaptada para uso nos 
EUA, com base na 8ª edição da International Classification of Diseases, do Serviço de 
Saúde Pública desse país. E, ainda, a Nomenclature da AMA, ou seja, Thompson e 
Hayden, Standard Nomenclature of Disases and Operations (1961). 

Não esquecer, nesse contexto, os artigos de King, "The meaning of normal", 
(1945); de Margolis, "Illness and medical values" (1968) e "The concept of diseases" 
(1976); de Engelhardt Jr., "The Concept of health and disease", na antologia que 
ele mesmo organizou, em parceria com Spicker, Evaluation and Explanation in 
the Biomedical Science (1975); de Temkin, "Health and disease", no Dictionary of the 
History of Ideas, tomo 2 (1973). 

Foi de utilidade o trabalho de Whitbeck, 'Tour basic concepts of medical science", 
que se acha no volume de 1978 da Philosophy of Science Association, referido como PSA-
1978 (cf. tomo 1, p. 210-222). Ela já havia, antes, em PSA-1976 (tomo 2) publicado outro 
artigo de interesse, "The relevance of Philosophy of Medicine for Philosophy of Science". 
PSA-1978 e 1976, foram distribuídos pela própria Associação, em East Lansing. 

As idéias de Kazem Sadegh-Zadeh, em torno das quais gravitou a presente 
análise, estão no artigo "Krankhetsbegriffe und nosologische systeme", publicado 
em Metamedicine, 1977. Trata-se de um trabalho de 40 páginas, escrito more geométri
co, em que definições, corolários e proposições se sucedem ordenadamente. No 
mesmo volume, p. 76-102, ele prossegue sua exposição, discorrendo a respeito de 
"Grundlagen probleme einer theorie der klinischen praxis". De acordo com o anun
ciado nesses artigos, as considerações prosseguiriam em volumes futuros da mes
ma revista; notar, porém, a interrupção da publicação, no volume 3, e mudança de 
título que, em 1983, passou a ser Theorical Medicine. (Outras obras aqui referidas es
tão relacionadas na bibliografia elaborada por K. Sadegh-Zadeh.) 




