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Doença - mais de um explanandum? 
 
 

Leonidas Hegenberg 



D O E N Ç A - MAIS DE U M EXPLANANDUM ? 

Resumo. Têm sido pouco satisfatórias as várias tentativas no sentido de 
dar contornos nítidos à noção de doença. A noção foi caracterizada de 
muitos modos, ora como o indesejável para o ser humano, ora como o 
passível de tratamento; às vezes em termos de dores e incapacidades, 
outras vezes em termos de equilíbrios homeostáticos; aqui em função 
de dificuldades para um bem-viver, em ambientes específicos, ali em 
função de afastamentos em relação ao "normal". O presente capítulo 
destina-se a mostrar que as dificuldades enfrentadas pelos estudiosos 
que procuram definir 'doença' estão associadas, muito provavelmente, 
ao fato de se considerar apenas uma noção quando, em verdade, o ra
zoável seria desdobrá-la e considerar, por exemplo, disforia e moléstia 
(ou doença), notando que esta abrangeria, de um lado, as disfunções e, 
de outro, as lesões e as enfermidades. 

Preâmbulo 

A doença não se confunde com certas condições tidas por indesejáveis (e.g., o 
nanismo) nem com itens que se hajam casualmente colocado na esfera da prática 
médica (e.g., a gravidez). Tentativas de definir 'doença' em termos de dores, impe
dimentos e incapacidades também não se mostram frutíferas. Embora os equilíbrios 
homeostáticos façam parte de uma noção geral de doença, não esgotam a noção. 
Acrescente-se: embora caiba reconhecer que cada uma das usuais "entidades clínicas" 
(mal-estar, dor, desequilíbrio etc.) contribui com parcelas de maior ou menor importân
cia para a elucidação de particulares aspectos da questão da caracterização de doença, 
está claro que tal caracterização não se faz com auxílio de uma única dessas "entidades 
clínicas". De outra parte, ao cogitar das doenças, a noção de normalidade, conquanto in
dispensável, precisa ser usada com certas reservas e muita cautela. 

Em suma, opiniões e sugestões de estudiosos (vários médicos e alguns filóso
fos) que tentaram definir 'doença', se têm mostrado divergentes e, em boa medida, 
incompatíveis. Teria havido má formulação do problema? 



Rudolf Carnap, em importante livro publicado em 1950 (Logical Foundations of 
Probability), lembra que a explicação, sempre que se trate de explicitar significado de 
um termo isolado, tem o propósito de transformar um conceito pré-científico, ine
xato, que ele denomina explicandum, em um conceito exato, chamado explicatum. 
Dito de outro modo, uma noção comumente utilizada, mas de maneira imprecisa, 
necessitando de elucidação, recebe uma "explicação" e se transforma em conceito 
exato, ou seja, em conceito cujo emprego é governado por algumas regras fixas e 
bem estabelecidas. 

Quando se trata de explicar fatos, registrados em enunciados, ou seja, em sen
tenças declarativas, é usual dizer que se tem um explanandum que se torna com
preendido em função de outros fatos (expressos em outros enunciados), chamados 
explanans. Essa terminologia tornou-se comum com os trabalhos de Carl Hempel, 
em especial, após a publicação de seu livro Aspects of Scientific Explanation (1965). 

Um conceito inexato pode, ocasionalmente, originar dois (ou mais) conceitos 
exatos: um explicandum origina dois (ou mais) explicata. Foi o que ocorreu, por 
exemplo, com a noção de probabilidade, transformada em duas ou mesmo em três 
noções exatas correspondentes, em termos de freqüências relativas e em termos de 
evidência em favor de uma lei ou generalização legalóide. Note-se: na maioria das 
vezes, há um conceito pré-científico a exatificar. Também no caso do conceito de 
doença, aparentemente só havia um conceito a exatificar. Na verdade, porém, pare
ce que estamos diante de vários conceitos inexatos - e cada qual deles pode originar 
um ou mais explicata. É possível que estejamos diante de uma família de conceitos 
inexatos. Alguns deles, pelo menos, exigem adequados explicata. 

O ponto é digno de atenção. Vamos a ele. Depois de uma análise de cunho se
mântico, chegaremos a tais explicata, empregando as sugestões de Rothschuh, Boorse, 
Whitbeck, Sadegh-Zadeh, examinadas nos capítulos anteriores 

Semântica 

Pessoas de inclinações práticas impacientam-se, muitas vezes, com discussões 
em torno de significados. Afinal, dizem, centenas de livros já foram escritos, fortu
nas já foram gastas em pesquisas, incontável número de hospitais estiveram e estão 
cheios de pessoas doentes. Para que, pois, discutir significados de 'doença'? Isso 
não passaria de diletantismo acadêmico. Opondo-me a tais críticos, julgo que vale a 
pena examinar um pouco o problema das significações dos termos. No caso de 
'doença', se o resultado da análise for trivial, poderemos ignorá-lo; se, ao contrário, 
a análise estiver cheia de nuanças e dificuldades, teremos aprendido algo - o que 
nos torna mais sábios e mais humildes. 

Cogitemos, pois, de significados. A palavra 'doença', usada a partir do século V, 
origina-se de 'dolentia' (Latim), de 'dolens entis', com o particípio presente de 'dolere' 
(com o sentido de 'dor'), indicando, pois, algo como "sentir dor" ou "afligir-se". 

Em Português também se emprega 'moléstia' - que significa "pesar, enfado" 
ou, talvez, "estorvo". Aparentada é a palavra 'molesto' (Latim: 'molestu'), correspon¬ 



dendo a "enfadonho, incômodo, desagradável". Dispomos, ainda, do termo 'enfer
midade'. O Espanhol já usava 'enfermedad' em 1220-1250, palavra que deriva de 'enfermo', 
utilizada no século XI, oriunda, por via erudita, do termo latino 'infirmus', com o qual se 
negava ('in') firmeza, ou seja, se fazia alusão ao não-forte, ao debilitado, ao não-robusto. 

No Francês, 'maladié se encontra em textos de fins do século ΧΠ, derivando de 
'malade'', oriundo de 'male habitus' que corresponderia "àquilo que se encontra em 
mau estado". Consta que o escritor Aulo Gélio, do século Π, usava a expressão para 
indicar pessoas doentes. O vocábulo 'maladia' surge em dicionários do Brasil, mas 
é de uso raro. 

Convém registrar que 'euforia' remete a "sensação de grande bem estar", "ale
gria intensa" ou, ainda, a "boa disposição de ânimo". Em oposição, o termo 'disfo¬ 
ria', menos comum, significa (no âmbito da Patologia) "perturbação mórbida" (tam
bém "mal-estar gerado pela ansiedade"). 

Note-se que o termo 'dismorfia' não aparece em alguns dicionários comuns no 
Brasil. Está, porém, no Dicionário Mirador, organizado por Prado e Silva et al. (1975). 
Ao pé da letra, corresponde a "enfraquecimento da forma"; alguns médicos usam o 
termo para aludir à forma defeituosa de um órgão do corpo humano. (Similares: 
'disonomia' = enfraquecimento do olfato; 'disfasia' = dificuldade no falar.) 

Igualmente pouco usada, com sentido estrito, é a palavra 'morbidez'. A propó
sito, registrar: 

De acordo com dicionários da língua inglesa, 'morbid' associa-se a "traços ca
racterísticos da doença" (principalmente na Anatomia), a "condições induzidas pela 
doença" e, ainda, a "substâncias que provocam doenças", mantendo, assim, os sig
nificados usuais de 'morbus', do Latim. 

No Inglês, 'disease' aparece em textos do final do século XIV; associa negação 
('dis') a 'ease', ou seja, "estar à vontade", "estar tranqüilo", "sentir-se bem". Estudio
sos têm procurado distinguir 'disease' e 'illness', palavra derivada de 'ille', usada no 
Inglês medieval, indicativa de "crueldade", bem como de "aquilo que é desfavorá
vel", ou, especificamente, "o que provoca dor e desconforto". O tema é digno de 
mais atenção. 

De acordo com vários especialistas, a doença pode ser vista ou como evento biológi
co ou como evento individual. Contemplada como evento provocado por alterações ana
tômicas, fisiológicas ou bioquímicas (ou por um misto de tais alterações), a doença in
dicaria ruptura ou degeneração de uma estrutura ou de uma função (em um corpo 
ou em uma parte do corpo). Nesse caso, estaria associada a uma entidade-doença, 
com muitas causas, capaz de manter-se estável, bem como de progredir ou de re
gredir (graças a diversos "mecanismos"), com ou sem manifestações clínicas. Aí es
taria a disease. 

A doença também pode ser contemplada como evento humano. Surge, então, 
como coleção de vários desconfortos ou desajustes psicológicos, decorrentes de in¬ 

morbo - estado patológico; doença 

mórbido - enfermo; doente; frouxo; doentio 

morbidez - enfraquecimento doentio; abatimento de forças. 



teração entre pessoas e ambientes em que vivam. Tais desajustes podem ser provo
cados por alguma "entidade", mas são numerosos os casos em que essas entidades 
não precisam ser trazidas à tona, considerando apenas acontecimentos que o ser 
humano imagina ameaçadores e capazes de romper seu bem-estar. Teríamos, as
sim, illness. 

A distinção, apesar de inúmeros debates que provocou, não recebeu contornos 
nítidos. Ainda predomina certa confusão, como facilmente se observa, por exem
plo, em dicionários e em outras obras de referência. A análise subsequente requer 
considerar numerosos termos da língua inglesa -- cuja presença não vale a pena evi
tar. As obras de referência mostram que 'disease' admite um sentido obsoleto, 

1. distress, uneasiness; 

e dois significados corriqueiros, 

2. qualquer afastamento em relação à saúde; illness; 
3. processo destrutivo, no corpo, com causas específicas e, em geral, sinto

mas típicos. (Registram-se, para este caso, vários sinônimos; e.g., 'specific 
illness', 'ailment', 'malady', 'sickness' e 'infirmity'.) 

Para melhor fixar os significados dos termos, convém examinar os diversos 
sinônimos. 'Distress' remete a "dor extrema, infelicidade, perigo, calamidade", 
lembrando, a par disso, "agonia, dor, miséria, infortúnio, adversidade". O verbo 
'to distress' remete a "afligir, afetar com dor e angústia, perturbar, inquietar, mo
lestar" (e, indiretamente, a "agitar"). Efetivamente, a doença costuma agitar as 
pessoas, perturbá-las, inquietá-las e, não raro, provoca dores, assemelhando-se a 
uma calamidade. 

Tendo em conta significados usuais de 'disease', passa-se de imediato para 'illness'. 
Também aqui existe um sentido obsoleto, 

1. badness, unfavorableness, 
(que se ilustra em frases do tipo "The illness of the weather") e outro corriqueiro, 

2. disease, indisposition, sickness. 

Andamos em círculos. O progresso é lento. Passemos para 'ill'. Como adjetivo, 
corresponde a "adverso" (ou seja, o que provoca desconforto); como substantivo, 
associa-se a "infortúnio ou o que impede a felicidade"; enfim, como advérbio, reme
te a "erroneamente, imperfeitamente". 

'Infirmity', como visto, indica "falta de firmeza". Tem o sentido de "estado 
não-saudável do corpo" (talvez de "estado de corpo não-saudável", o que geraria 
novas dificuldades...). Todavia, o plural 'infirmities' corresponde a "fraqueza ou de
feito físico", enviando, especificamente, à fragilidade ou à falta de disposição decor
rente de envelhecimento. 

De outro lado, 'malady' provém do Francês 'maladie' (com o significado de 
"qualquer doença"), completando-se o círculo ao notar que 'malady' seria "any sick
ness or disease; an illness" . 



Com o intuito de romper o círculo, evitando que se torne vicioso, procuramos 
'sickness', 

1. state or quality of suffering from a disease; 
2. a disease; a malady; 
3. nausea. 

Entretanto, 'sick' se explica em termos de "má saúde" e "pessoas mental
mente ou emocionalmente perturbadas". Paralelamente, 'sick' envia a "cheio de 
dúvidas, ou de desgostos", bem como a "deprimido e sem vigor". 

A ampla interpenetração de significados torna difícil a tarefa de delimitar, com 
alguma precisão, o uso de cada qual dos termos. Mesmo em dicionários especializa
dos, escolhidos ao acaso, as ambigüidades persistem. Eis o que, em geral, registram: 

disease - definite morbid process having a characteristic train of symptoms; 
ill - 1. not well, sick; 2. a disease or disorder; 
sick - 1 . not in good health; afflicted by a disease; 2. affected by nausea; 
sickness - a condition or an episode marked by pronounced deviation from the 

normal healthy states; an illness. 

Em dicionários e tratados médicos publicados no Brasil, as ambigüidades se
rão similares. Folheando algumas obras do gênero, ao acaso, o leitor não deixará de 
encontrar afirmações como estas: 

doença - (ou estado mórbido) qualquer alteração da normalidade aparen
te em que se vive ... apresentando-se em qualquer época da vida, do nasci
mento à velhice. 
moléstia - o complexo de alterações funcionais e morfológicas de caráter 
evolutivo que se manifesta no organismo submetido à ação de causas es
tranhas, contra as quais ele reage. 

De acordo com os tratados, o organismo está sujeito a vários estímulos e está 
hereditariamente equipado para reagir a eles, estabelecendo equilíbrio com o meio 
(homeostasia). Se o estímulo é exagerado ou atua bruscamente, ou, ainda, se o orga
nismo, debilitado, não consegue manter o desejável equilíbrio, sobrevem o mal-es
tar. Este não é, pois, um "mecanismo" novo, mas decorrência do enfraquecimento 
de mecanismos normais de adaptação e compensação. Nesse contexto, algumas pa
lavras recebem significações mais ou menos precisas. Por exemplo, 

enfermidade - alteração de uma função; 
afecção - alteração de um órgão; 
lesão - alteração de uma estrutura anatômica. 

A rigor, lesão corresponde a um comprometimento orgânico, de modo que le
sões são afecções. Entretanto, nem toda afecção é uma lesão - as alterações não en
volvem, obrigatoriamente, um defeito orgânico, ou seja, a ruptura de uma parte do 
organismo. 

Cabe lembrar, neste ponto, que a afecção, na prática médica, se apresenta, via 
de regra, na condição de seqüela de uma dada moléstia. Assim, por exemplo, a fe¬ 



bre amarela (moléstia) pode, mesmo depois de curada, afetar permanentemente a 
válvula mitral - e a alteração da válvula seria afecção. De acordo com alguns auto
res, por extensão, a palavra 'enfermidade' deveria ser usada, apropriadamente, 
para aludir a tais seqüelas de moléstias. 

Os comentários precedentes atestam que alguns termos adquiriram significados 
relativamente estáveis, enquanto outros continuem vagos. Que diferenças existiriam, 
por exemplo, entre doenças, enfermidades, moléstias e maladias? Cada qual desses ter
mos seria, efetivamente, independente dos demais? Indicaria, cada qual deles, uma 
condição específica, diversa de condições sugeridas pelos outros? Haveria termo um 
pouco mais "geral", capaz de abranger alguns como "subordinados" e não outros? 

Na língua do dia-a-dia, 'doença' e 'moléstia' não se distinguem com clareza. 
Falamos com certa naturalidade em "doenças mentais", assim como em "moléstias 
nervosas". A palavra 'enfermidade' parece um pouco mais rebuscada do que as de
mais. Pela proximidade com 'enfermeiro', lembra, às vezes, um mal que requer hos
pitais e atendimento continuado e, outras vezes, ferimentos que exigem curativos. 

Conquanto doenças e moléstias se associem, de modo íntimo, na língua co
mum, aquelas parecem "coisas mais robustas" do que estas. Doenças são vistas 
como entidades que admitem sinais e sintomas característicos, ligados a "mecanis
mos" conhecidos ou identificáveis e, em última análise, a etiologias conhecidas ou 
identificáveis. Nas moléstias, ao contrário, predominam os sintomas; a subjacente 
patogênese é praticamente desconhecida. Usamos, com naturalidade, o termo 'pro
cesso doentio'; não usamos, porém, 'processo molesto'. 

No discurso corriqueiro, estabelecemos diferença razoavelmente clara entre 
doença e trauma (injúria, ferimento). Não estamos habituados, na maioria das vezes, 
a dizer que um ferimento seja doença (a perna quebrada não é, propriamente, uma 
doença). Reciprocamente, as doenças, de modo genérico, não são encaradas como 
ferimentos. Ainda assim, alguns autores (Peery e Miller, 1976) usam a expressão 
'doenças traumáticas' para aludir aos ferimentos. A sugestão é interessante pois pa
rece meio difícil considerar doenças e deixar de lado ferimentos. Exemplo curioso 
de certa arbitrariedade no uso das palavras é o do chamado "mal dos mergulhado
res", de que padecem esses profissionais, caso trazidos à tona muito rapidamente. 
Como sublinham Culver e Gert (1982), ora esse mal é a caisson disease, ora é a decom
pression illness - embora se deva a um trauma celular, provocado por bolhas de ni
trogênio que se formam em vários tecidos. 

A ambigüidade que cerca determinadas situações nos leva a usar (ou deixar 
de usar) termos que, a rigor, não deveriam (ou deveriam) ser utilizados. Se uma 
pessoa ingere substância venenosa (e.g., grande quantidade de aspirina), não tende
mos a dizer que esteja doente; isso, contudo, não se coaduna com a idéia de que as 
infecções (exemplos mais ou menos típicos de doenças) admitem efeitos deletérios 
precisamente em virtude da secreção de venenos (toxinas). 

As experiências comuns, acumuladas no dia-a-dia, nos induzem a cogitar de 
doenças, moléstias e ferimentos. Em primeira aproximação, temos a tendência de ver 
'doença' e 'moléstia' como sinônimos (ou quase sinônimos) e usar 'ferimento' para 
aludir a um subconjunto das doenças. Costumeiramente, as três palavras nos fazem 
pensar em dores, desconfortos, aborrecimentos - e até em risco de perder a vida. 



Curioso, porém, é que muitas condições igualmente associadas a dores, desconfor¬ 

tos, fraquezas etc , não se ajustam a esse quadro de doenças e ferimentos. Uma dor 
de cabeça originada por tensão, assim como uma hérnia, por exemplo, não costu
mam ser vistas como doenças. A hérnia lembra trauma e, no entanto, nesse caso pa
rece impróprio usar a palavra 'ferimento'. Retardo mental idiopático, por sua vez, 
não se ajusta com naturalidade ao esquema das doenças e dos ferimentos; menos 
ainda se ajusta a alergia assintomática. Aliás, como classificar a pessoa que tem rea
ções alérgicas, sobretudo se, num dado momento, não apresenta sintomas? Não se 
pode dizer que esteja ferida; também não parece adequado usar 'doença'. 

Percebe-se que algumas diretrizes precisam ser estabelecidas para fixar corre
tos empregos de 'doença', 'moléstia', 'ferimento' e de cognatos, derivados, meio-si¬ 

nônimos e correlatos desses termos. A tarefa é de relevância, sobretudo após notar 
que dores, desconfortos e risco de perder a vida não são os únicos elementos carac¬ 
terizadores da doença e que, ao lado deles, cumpriria colocar, também, a perda de 
prazer, a perda de liberdade, as incapacidades de ordem cognitiva (afasias) ou voli¬ 
tiva (fobias) e assim por diante. Todos esses males são "fundamentais", no sentido 
de que é importante evitá-los - evitar qualquer um deles. 

Parece oportuno eliminar pelo menos algumas ambigüidades que envolvem 
os vários termos básicos do vocabulário médico. Tendo em conta o sentido que di
versos vocábulos já adquiriram na prática médica e não esquecendo as considerações 
feitas neste ensaio, é viável formular proposta de fixação de significados de certos 
vocábulos importantes do discurso da Medicina. Propostas desse tipo encerram, 
naturalmente, alguma dose de arbitrariedade. Afinal, definições (como forma de 
estipular os significados a acolher) envolvem decisões tomadas em contextos onde 
há certa flexibilidade. Em vista disso, as definições estão sujeitas a críticas e podem, 
obviamente, sofrer modificações, ajustando-se a algumas preferências ou idiossin
crasias pessoais. Todavia, não podem ser omitidas, caso se pretenda tornar menos 
ambíguo o discurso médico. Definições se formulam a seguir. 

Alicerces 

Os próximos comentários têm por base algumas idéias apresentadas, sobretu
do entre 1972 e 1978, por um pequeno grupo de autores cujos trabalhos (presume-
se) devem ter tido repercussão em restritos meios acadêmicos, porém não devem 
ter chegado aos olhos e ouvidos da grande maioria de estudiosos. Quatro desses 
autores, em especial, merecem explícita menção, pois as propostas deste ensaio de
pendem, em boa parte, do que eles disseram. 

Partimos do pressuposto, colocado de modo claro por Rothschuh ("Was ist 
Krankheit?", 1972), de que existe uma concepção de doença, a determinar, em linhas am
plas, o que ela representa para os seres humanos; uma noção de doença, ou seja, uma 
teoria médica geral, ensinada nas escolas e nos livros, preservada num dado contexto 
socio-cultural; e um conceito de doença, cujo objetivo principal seria o de responder, 
com a clareza possível, a questão "Quem está doente?" (e questões conexas). 



Aceitamos as sugestões de Whitbeck ('Tour basic concepts of medical science", 
1978) no sentido de que é conveniente tentar definir 'doença', 'ferimento' e 'incapacida
de', pois os vocábulos correspondem a entidades diferentes. Ampliando a idéia, consi
deramos, porém, mais alguns vocábulos; entre eles, 'disforia', 'enfermidade', 'moléstia'. 

Sadegh-Zadeh ("Krankheitsbegriffe und nosologische systeme" e "Grundla¬ 
gen probleme einer theorie der klinischen praxis", ambos de 1977) insiste em que 
discussões profícuas devem partir de definições. Cada estudioso formula definições 
de predicados julgados relevantes (e.g., 'está doente', 'está enfermo' etc.) e em torno 
de tais definições o debate se realiza, sob pena de tornar-se estéril. 

Não convém, a par disso, fugir do "axioma" básico, Saúde = ausência de doenças, sem
pre lembrado por Boorse ("Health as a theoretical concept", 1977; e "On the distinction 
between disease and illness", 1975). Boorse também ressalta que há, com res
peito ao ser humano, o que caberia chamar "constituição anatômica normal" e o 
que se denomina "funcionamento normal", ambos estatisticamente determina
dos. Sua idéia é a de que desvios com respeito a essa "normalidade" podem pro
vocar experiências desagradáveis, base para adequadas caracterizações dos 
usuais predicados relevantes. 

De acordo com Rothschuh, parece difícil atribuir significados aos nossos ter
mos fundamentais sem ter em conta os aspectos clínicos e, indiretamente, o trata
mento médico. De fato, raramente se fala em doença sem existir, antes, um pacien
te, ou seja, um ser humano que se colocou sob a tutela de um médico. Entretanto, 
lembra Boorse, há uma saúde teórica e uma saúde prática, aquela associada às pes
quisas, esta ligada aos tratamentos. A doença teórica e, depois, naturalmente, a saú
de prática, serão entendidas tendo em conta as opiniões de especialistas - principal
mente para que não sejam confundidas com as concepções e as noções corresponden
tes (na linha do pensamento de Rothschuh). Agora, ao núcleo de nosso problema. 

Os vários explananda: indisposição 

A passagem de um estado de saúde para um estado de doença é, via de regra, 
um processo gradual. A transição foi discutida por vários estudiosos, como, por 
exemplo, Redlich (1976). Imagine-se que uma pessoa apresente alterações funcio
nais e/ou estruturais em partes do organismo ou apresente alterações de comporta
mento, facilmente perceptíveis. Essa pessoa ou, talvez, quem dela cuide, reagem ad
mitindo que ela 

1. não é responsável pelas alterações - que não são voluntárias nem por 
qualquer prisma passíveis de punição; 

2. está inteiramente justificada se deixa de executar todas ou algumas ati
vidades que, de outra forma, estaria em condições de realizar; 

3. deve tentar (ou deve ser induzida a) retornar, com a possível brevidade, 
a um "estado normal". 

Ingressamos, desse modo, nos terrenos pantanosos que pretendemos atraves
sar. Andemos com cautela. O primeiro item a considerar será a indisposição. 



Se, à luz de experiência prévia, as alterações que afetam a pessoa são brandas, re
conhecidas como algo limitado e de conseqüências previsíveis toleráveis, a curto prazo, 
ela não recorre ao médico (ou seus tutores não a encaminham ao médico). Redlich diz, 
então, que a pessoa "assume" o sick role I. 

Se, ao contrário, as perturbações são mais sérias, complexas ou obscuras; se o 
tratamento é incerto, complicado ou difícil; se o mal-estar (sentido pela pessoa ou 
imputado pelos responsáveis) não é suportável; se as conseqüências são nebulosas, 
a pessoa recorre ao médico (ou seus responsáveis a encaminham ao médico). Nesse 
caso, diz Redlich, a pessoa "assume" o sick role II. 

Não custa observar que a esse "papel II" também se chega por outras vias; por 
exemplo, identificando, em exames rotineiros, alguma perturbação até então des
percebida. Há, por certo, exceções e variações no que respeita aos modos de assu
mir o sick role, mas o conceito é útil. 

Enquanto a pessoa desempenha o "papel I" e observa o que lhe acontece, che
ga possivelmente a diagnósticos mais ou menos adequados, explica seu mal-estar e 
fixa, talvez, uma linha de ação para restaurar a normalidade. Cogitações desse tipo 
são fruto de experiências individuais ou de noções vigentes na família ou adotadas 
por conhecidos - associadas, muitas vezes, a conhecimentos adquiridos em livros, 
revistas, programas de televisão etc. 

Se a pessoa ingressa no "papel II", é provável que adote, para entender o que 
lhe acontece, o esquema de referência do médico, especialmente se este lhe dá infor
mes explícitos e claros. 

Seja no papel I, seja no II, a pessoa organiza um quadro de referência em que 
situar explanações, atitudes e desejos - orientados pelo objetivo de eliminar o mal e 
restaurar a antiga normalidade. Tendo em conta que o médico é a pessoa mais qua
lificada para reconduzir as pessoas a um anterior estado de normalidade, pode-se 
falar (como sugere Veatsch, 1973) no "papel do médico", dando ao sistema de suas 
ações o nome de modelo médico. 

Não perder de vista que as considerações precedentes foram feitas à luz da in
tenção de encontrar termo genérico ao qual subordinar moléstias, enfermidades, le
sões, afecções, dores de cabeça oriundas de tensão, hérnias e até alergias assintomá¬ 
ticas. Para aludir ao estado geral de mal-estar, às possíveis dores e aos desconfortos 
de quem ingressa no "papel I", vale a pena escolher uma palavra adequada. Evitan
do 'doença', que deve receber significado mais restrito, sugerimos indisposição. A 
palavra parece boa, notando que os dicionários registram 

indisposição - pequena alteração da saúde; mal-estar; 

o que se adapta muito bem ao sick role I. 

Diremos, pois, que a pessoa está indisposta se desempenha o "papel I" descrito 
por Redlich. Explicitamente: o predicado 'está indisposto' aplica-se à pessoa que 
sente haver algo de errado com ela (que sofreu ou tem aumentada a probabilidade 
de sofrer algum mal). Notar que a indisposição pode ser atribuída a alguém, mes
mo que esse alguém não se queixe. Mediante raciocínios analógicos, estamos em 
condições de perceber mal-estar (ou probabilidade de que haja mal-estar) para de
clarar que uma pessoa está indisposta. 



A indisposição é, em geral, uma condição da pessoa, algo que nela se manifes
ta. Dito de outro modo, não se trata de condição cuja causa se remova com facili
dade, pela simples modificação do ambiente físico ou social. Embora nem sempre 
se possa determinar com precisão até que ponto uma causa esteja na pessoa (ou 
seja da pessoa), a restrição é oportuna. Um lutador, recebendo golpes do adversá
rio, ou um explorador, caminhando em regiões perigosas, sofre desconfortos 
(e/ou vêem aumentada a probabilidade de surgir dor), mas isso não nos leva a dizer 
que estejam indispostos, muito menos dizer que estejam doentes. Para haver indisposi
ção, a causa deve ser interna: o mal não é causado por algo distinto da pessoa que sente 
a indisposição. Mesmo que a indisposição tenha tido origem externa, deve, em algum 
momento, interiorizar-se. 

Doença 

A pessoa indisposta pode deixar de procurar o médico. Dispensando auxílio 
médico, não se lhe deve aplicar o termo 'doente'. Por isso, não está doente a pessoa 
que, sem o saber, tenha um tumor e, apesar disso, se sinta bem. O predicado 'está 
doente' só se aplica ao indisposto que haja procurado o médico. 

Em tese, o médico não pode adotar posição autoritária, imputando doença a 
quem se sente bem. Mas ele pode, em função de sua experiência, asseverar que al
guém provavelmente está (estará) doente, em vista da probabilidade de surgimento 
de dores e desconfortos. A par disso, a regra de não imputação de doença a quem 
não esteja indisposto admite uma exceção clara quando a vacinação é julgada indis
pensável (para evitar que um mal se propague). 

Imagine-se que uma pessoa, indisposta, note que algo há de errado com ela, 
sem poder identificar ou remover causas. Temendo conseqüências - inclusive o mal 
maior, a morte - essa pessoa procura o médico, profissional capaz de analisar a in
disposição, avaliar os riscos envolvidos e, claro, eliminar o mal. Aos olhos da pes
soa que o procura, o médico possui certos atributos notáveis: um tipo de sabedoria 
e uma particular moralidade, associadas, em geral, a indefinidos elementos caris
máticos. Em geral, o paciente não está em condições de ajuizar os conhecimentos do 
médico, mas sabe que ele dispõe de ampla gama de informações científicas - um 
traço que o distingue de um curandeiro, um conselheiro ou um padre. Sabe, tam
bém, que as tarefas médicas se ligam ao diagnóstico e ao tratamento. (A Medicina 
preventiva cabe nesse esquema, como terapia que precede a terapia.) Sabe que o 
diagnóstico do médico envolve considerações etiológicas e prognose. Reconhece 
que o médico, às vezes, só alcança compreensão fragmentária do que ocorre. Colo
cando-o em posição "científica" (diferente da posição do curandeiro ou do padre), o 
paciente autoriza o médico a executar certos atos que, não raro, provocam dores e 
desconfortos, envolvendo invasão de intimidade, tolerados porque presume deflu¬ 
rem do desejo de lhe devolver o bem-estar. 

A pessoa que, indisposta, procura o médico, desempenha, na terminologia de 
Redlich, o sick role II. 'Doença' parece a melhor palavra de que dispomos para des
crever esse "papel II". 



Talvez coubesse 'enfermidade', especialmente porque o vocábulo remete à 
"falta de firmeza". Associando-se, porém, às alterações funcionais, fica-lhe reserva
da outra área de significado. Talvez coubesse 'moléstia', porque remete a "algo em 
mau estado", mas esse termo se ajusta melhor a outros casos. Assim, 'doença' se re
comenda, pois tem a desejável generalidade que corresponde ao sick role II e abran
ge, como convém, as dores, os desconfortos, os ferimentos, a perda de liberdade, as 
incapacidades cognitivas e volitivas, as dores de cabeça oriundas de tensão, as hér
nias e mesmo as alergias assintomáticas - tudo, afinal, que desejávamos abranger. 

Em princípio, o predicado 'está doente' aplica-se, pois, à pessoa indisposta que 
haja procurado o médico. Nos exames rotineiros, a pessoa não precisa, obrigatoria
mente, estar indisposta; vai ao médico e este constata a presença de algo até então 
despercebido. A pessoa coloca-se na classe dos doentes quando alertada para o fato 
de que há "uma falha", de que há probabilidade de surgimento de algum mal. A ri
gor, a pessoa não estava indisposta, nem estava doente. Admitindo, porém, que o 
médico tem sérios motivos para dizer o que diz, ela se coloca, voluntariamente, sob 
seus cuidados e ingressa, desse modo, na categoria dos doentes. 

Agora começam a apresentar-se as minúcias. 

Disforia 

Imagine-se que uma pessoa, indisposta, haja procurado o médico, situando-se, 
pois, em tese, na classe dos doentes. Duas situações se manifestam: presença ou au
sência de alterações anatômicas, fisiológicas ou químicas. 

Primeiro caso: até onde possível constatar, a presumível doença não tem causas 
físicas aparentes. De acordo com a terminologia usada em Inglês, a pessoa está ill, ou 
seja, há desconfortos decorrentes de interação com o meio, há mal-estar - mas destituí
do de bases anatômicas, fisiológicas ou químicas. Necessitamos de palavra que caracte
rize a situação. "Moléstia' já foi usada, algumas poucas vezes, para aludir a esse "mal 
individual" desprovido de causas físicas identificáveis. Notando, porém, que a palavra 
está ligada, nos tratados de Medicina, aos "complexos de alterações funcionais ou mor¬ 
fológicas do organismo", não parece oportuno empregá-la para retratar a situação que 
ora se apresenta. Por sua vez, 'enfermidade' se liga às alterações funcionais, de modo 
que também parece inadequada. 'Disforia' é boa palavra, pois ainda está "descompro¬ 
missada", não adquiriu sentido fixo e mantém parcial sinonímia com 'doença', além de 
remeter (via 'morbidez') a "estado patológico" e "abatimento de forças". 

Por conseguinte, 'disforia' servirá para indicar o doente que não apresenta anoma
lias físicas identificáveis. A pessoa está disfórica se algo a incomoda (ou incomoda seus 
responsáveis) e não se tem clara idéia a respeito do que seja esse "algo". A palavra 'dis
foria' traduz, então, o que, em Inglês, se expressa empregando 'illness'. A pessoa ill se 
sente perturbada, angustiada; algo impede seu bem-estar, há infortúnio, mas o episó
dio é pessoal e não origina uma entidade nosológica. Insistindo: a pessoa indisposta re
corre ao médico, mas este não identifica alterações anatômicas, fisiológicas ou químicas; 
'disforia' é termo apropriado para tais episódios individuais, subjetivos (que Boorse dis
tingue de episódios universais associados a entidades nosológicas). 

Vejamos o segundo caso, com alterações presentes e identificadas. 



Doença-CP (Clínico-Patológica) e moléstia 

Suponhamos que uma pessoa, indisposta, procure o médico. De acordo com 
sugestões de Redlich, essa pessoa colocou-se no quadro geral da doença. Suponha
mos, ainda, que a pessoa apresente alterações anatômicas, fisiológicas ou químicas, 
conhecidas e identificadas. Situa-se, então, no quadro da doença CP, isto é, da doen
ça clínico-patológica. 

Cabe aqui uma observação de minúcia. Seria de interesse pensar em uma 
doença estritamente patológica? Em tese, o patologista, examinando cadáveres ou 
partes de pacientes (em geral, tecidos mortos), faz inferências que não diferem das 
inferências do clínico. Entretanto, fatores psicossociais e econômicos são relevantes 
no encontro médico-paciente e, em geral, são ignorados pelo patologista. Por isso, 
não vale a pena considerar uma doença-P, patológica, ao lado da doença-CP, clíni
co-patológica. 

A pessoa espera, naturalmente, eliminar seu mal. Admite que o médico esteja 
em condições de tratá-la. A doença, nesse caso, pode ser (pelo prisma clínico) con
templada como condição indesejável, passível de tratamento e, talvez, de cura. Po
demos batizar essa doença de doença-t, ou seja, doença "tratável". 

Um pequeno parêntese. Em princípio, todos os males são passíveis de 
tratamento. Se não há tratamento curativo, etiológico (ou causai), pode-se 
pensar em tratamento sintomático ou simplesmente paliativo. A par disso, há 
situações em que um dado tratamento é inaplicável (p. ex., faltam os medica
mentos necessários) ou pouco recomendável (p. ex., exige exames delicados 
que o paciente não suportaria). Em tais casos, se diz - abuso de linguagem! - que 
"não há tratamento". Feche-se o parêntese. 

Inexistindo tratamento, pesquisas se impõem. A pesquisa pode conduzir a 
bons resultados, indicando terapias, mas isso depende, é claro, de investigações em
píricas, geralmente associadas a amplos arcabouços conceptuais (teóricos). Quando 
assim ocorre, há doença-p, ou seja, a doença "dependente de pesquisas". 

Pode ser de interesse distinguir doença-t e doença-p. Parece que doença (propria
mente dita, ou seja, doença-CP) é o termo adequado para o primeiro caso, em que 
há tratamento e esperança de cura, ao lado de certa robustez ontológica do mal. 
Talvez o vocábulo 'moléstia' possa, então, ser aplicado no segundo caso, da doença-
p, que requer pesquisas e teorias, pois ainda lhe falta a robustez ontológica da 
doença propriamente dita. 

Enfermidades e disfunções 

Recapitulando, imagine-se que uma pessoa procura o médico. Sua indisposi
ção se transforma, assim, em doença (genericamente falando). A pessoa é examina
da e mostra alterações anatômicas, fisiológicas ou químicas (ou um misto delas). 
Sua doença é clínico-patológica. Se a doença é passível de tratamento, a pessoa mer
gulha no âmbito da doença-t. Em cada caso, a mesma palavra, 'doença', é aplicada 
- e apropriadamente. 



As alterações que afetam a pessoa podem ser vistas, muitas vezes, como "de
feitos". 'Defectus' (do Latim) corresponde a (1) falta ou ausência de algo necessário 
para haver completude; deficiência; falha; e, também, a (2) imperfeição; irregulari
dade; deformidade. 

No primeiro caso (ausências), pensamos em pessoas que nasceram sem o 
apêndice ou o véu palatal; hajam perdido um rim ou um dedo; tenham extraído al
guns dentes etc. No segundo caso (irregularidades), pensamos em pessoas que nas
ceram com órgãos em posições trocadas (situs inversus) ou com seis artelhos; te
nham fraturado um osso; tenham "preguiça intestinal"; sejam hemofílicos ou apre
sentem eritremia; sejam portadores de abscessos etc. 

Susser (1973), sugere usar 'impairment' para aludir a defeitos físicos ou psico
lógicos; e 'disability' para aludir a disfunções físicas ou psicológicas. No presente 
contexto (deixando de lado as questões psicológicas), observa-se que 'impairment' 
lembra defeitos por dano ou ruptura (avaria, enfraquecimento, debilitação), ao pas
so que 'disability' lembra mau funcionamento (órgão que executa incompletamente 
suas funções ou executa funções que lhe não são próprias). 

Incapacidades e impedimentos, na prática médica, se identificam de maneira 
indireta, pelas capacidades ou funções que se viram "bloqueadas". Há um defeito 
(nem sempre identificado ou percebido) responsável pelas incapacidades. Esse de
feito é uma lesão (defeito anatômico) ou uma afecção (alteração em um órgão). Para
lelamente, há um defeito (nem sempre identificado ou percebido) responsável pela 
disfunção. A palavra 'enfermidade' se candidata, com naturalidade, recordando 
que, nos tratados de Medicina, remete, explicitamente, às alterações funcionais. 

Revisão 

A pessoa, indisposta, procurando o médico (ou a ele sendo conduzida) ingres
sa no rol dos doentes. É submetida a exames. Não sendo encontradas alterações, 
diz-se que está disfórica. Se alterações existem (constatadas ou presumidas, face a 
incapacidades ou impedimentos percebidos), diz-se que está doente. 

Se as alterações se põem na esfera anatômica, há lesão; se ficam na esfera 
fisiológica, há disfunção. A palavra 'enfermidade' é aplicada aos casos de alte
rações funcionais. 

Doenças passíveis de tratamento (mediante cirurgia ou emprego de medica
mentos), como o osso quebrado, a hipermese gravídica, a disúria, a tuberculose etc , 
transformam-se em "entidades nosológicas" - e são as doenças propriamente ditas. 
Males que não têm etiologia conhecida e não são passíveis de tratamento (exceto o 
paliativo), ou cujas conseqüências permanecem, em parte, envoltas por incertezas 
(como a hemofilia, o artritismo, o albinismo, o herpes etc) , não se transformam em 
entidades nosológicas de contornos definidos - e são as doenças-p, isto é, ainda de
pendentes de pesquisas. Talvez o vocábulo 'moléstia' lhes possa ser aplicado - o 
que preserva parcial sinonímia com 'doença' e não rouba a robustez ontológica das 
doenças propriamente ditas. 



Toda a discussão precedente se apoia na dicotomia doente/não-doente, ou seja, 
doente/sadio, em que a noção de tratamento médico (o "modelo médico") desempe
nha papel de relevo. Em suma, entende-se que o corpo tem constituintes cujo fun
cionamento deve ser harmonioso. Aparecendo defeitos (diretamente percebidos ou 
indiretamente inferidos, através de incapacidades ou impedimentos), compete ao 
médico tentar afastá-los. Se não conseguir, procurará estudá-los, com o propósito 
de minorar sofrimentos ou diminuir a probabilidade de surgimento de conseqüên
cias danosas. 

Ao lado da dicotomia doente/sadio, há, no entanto, outras duas, lesado/não le
sado e apto/não-apto. O lesado nem sempre está doente. Quem nasceu sem apêndice 
ou com órgãos em posições trocadas e disso não tomou conhecimento, não está, de 
fato, doente. Inexistindo incapacidades ou impedimentos, não convém falar em 
doença. A pessoa lesada estará doente a partir do momento em que a lesão, provo
cando dores, desconfortos, incapacidades, impedimentos, a obrigue a buscar auxí
lio médico. O doente (e, em particular, o enfermo) procurou o médico, tomou co
nhecimento de que existem alterações anatômicas, fisiológicas ou químicas, tomou 
conhecimento de que tais alterações podem ter conseqüências danosas e deseja di
minuir o risco de que essas conseqüências se manifestem. 

Quanto à terceira dicotomia (aptidão/inaptidão), seus casos típicos são os da 
gravidez, da senectude e do nanismo. A mulher grávida não está doente, como não 
estão doentes, a rigor, a pessoa de baixa estatura ou o idoso que viveu num ritmo 
"normal". Essas pessoas podem sentir-se indispostas e procurar o médico. Estri
tamente falando, há alterações anatômicas e/ou funcionais, facilmente identifi
cáveis. Mas essas alterações costumam ser vistas como "normais", assim como 
"normais" seriam a cárie dentária, a puberdade e a menopausa. Em cada caso, 
há uma espécie de "crise", ou seja, um conjunto de alterações perfeitamente ca
pazes de provocar desconfortos e dores. Estamos, a bem dizer, a meio caminho, 
entre o normal e o patológico. 

Tendo em conta que as modificações produzidas pelo envelhecimento, pela 
gravidez, pela puberdade ou pelo nanismo podem originar indisposição, mas con
siderando que, de hábito, para o discurso cotidiano, aí não existe doença, torna-se 
desejável escolher termo adequado para essas modificações. A palavra 'handicap' 
(que já ganhou direitos de cidadania no Português) parece boa escolha. 

Recorde-se que 'handicap' se usa para indicar "desvantagem". A palavra refe
re-se, costumeiramente, a certos obstáculos impostos aos mais qualificados (ou a re
galias concedidas aos menos qualificados), a fim de que todos os participantes de 
uma competição tenham a mesma probabilidade de êxito. A dimensão social está 
implícita ao aludir-se a "um grupo de competidores". A mulher grávida, o ancião e 
o nanico não estão doentes; quando se queixam de suas condições e procuram o 
médico, podemos cogitar de aptitude ou falta de aptitude para o exercício de certas 
atividades - que parecem fáceis para outrém ou pareceram fáceis em momentos 
passados. A Medicina tem dado atenção às parturientes e aos idosos, bem como 
(em âmbito de pesquisa) aos anões. A palavra 'doença' é evitada - parece demasia
do "forte" para tais casos. Ε isso justifica o uso de 'handicap'. 



Sumário 

Eis um resumo das observações precedentes, para fixação (preliminar e provi
sória) da terminologia. 

A pessoa procura o médico - indisposição; 

1. não há alterações (anatômicas etc.) - disforia; 
2. há alterações - doença (genericamente falando); 

2.1. "alterações razoáveis" - handicap; 
2.2. "alterações anormais" - doença (clínico-patológica) 

2.2.1. "ontologicamente robustas" - DOENÇA; 
2.2.2. exigindo pesquisas - moléstia; 

Cabe, ainda, uma divisão paralela: 

2.2.3. alterações anatômicas - lesão 
2.2.4. alterações funcionais - enfermidade. 
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Além dos trabalhos mencionados no texto, foram usados, ainda, o livro de 
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bem como a Classificação Internacional das Doenças, da OMS, (edição em Espanhol). 
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Quanto aos trabalhos dos diversos autores mencionados no capítulo, ver a 
bibliografia geral, no fim deste volume. (Infelizmente, não foi possível recuperar 
título e local de publicação do trabalho de Susser, datado de 1963.) 




