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APRESENTAÇÃO 

Autor sem conhecimentos médicos que se atreve a escrever livro a respeito de 
saúde e doença está obrigado a justificar-se. Aqui vai, pois, um necessário esclareci
mento ao leitor. 

Em 1975, graças a um convite dos coordenadores do programa de mestrado 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, encar
reguei-me do curso de Lógica e Metodologia da Ciência, incluído naquele progra
ma. Embora discutisse, nesse ano, alguns aspectos da Filosofia da Biologia (assunto 
para o qual o professor Antonio Brito da Cunha, da USP, já me havia conduzido, 
mais ou menos em 1965), dei atenção a temas que me eram mais familiares do que 
esse. Repetindo o curso, em anos subseqüentes, alterei a lista dos tópicos a exami
nar, reduzindo a parte de Lógica e ampliando a parte que, no meu entender, seria 
de interesse para os médicos. 

Preparando as aulas, procurei, naturalmente, ler o que fosse possível alcançar. 
Esbarrei, assim, num campo novo de investigações, a Filosofia da Medicina. Esse 
campo, aliás, já vinha sendo amplamente estudado em alguns países (Alemanha, 
EUA, Inglaterra, por exemplo), a ponto de justificar a existência de periódicos espe
cializados, entre os quais Journal of Medicine and Philosophy (publicado a partir de 
1979) e Metamedicine (com um fascículo ''preliminar'', de 1979, e os volumes "regu¬ 

lares", de 1980 em diante). Este periódico, aliás, deixou de circular e foi substituído 
pelo Journal of Theoretical Medicine, anunciado em 1983. 

Os temas divulgados nessas publicações e em muitas outras (particularmente as 
antologias que a editora Reidel organiza desde 1975, reunidas sob o título geral Philo
sophy and Medicine, com numerosos volumes já distribuídos) - pude conhecer, estudar, 
apresentar, discutir e tornar a estudar, em muitas ocasiões e perante variados auditó
rios: (1) em 1980, durante todo o ano letivo, em seminário de Filosofia da Medicina que 
organizei para o Grupo de Estudos Humanísticos do Instituto Tecnológico de Aero
náutica (GEHITA); (2) no final desse mesmo ano, no curso de Metodologia da Pesquisa 
Científica, incluído na pós-graduação da Escola Paulista de Medicina (e que tive a hon
ra de conduzir); (3) em anos subseqüentes, repetindo o curso - o que possibilitou dar 
redobrada atenção ao conceito de doença; (4) ainda em 1980, quando comentei as críti
cas que Popper dirige contra as teorias freudianas, falando aos membros da Unidade 
de Psiquiatria do Hospital do Servidor Público (em São Paulo); (5) nesse mesmo ano, 
em "mesa redonda" organizada pelo setor de Saúde Mental do Centro Brasileiro de Es
tudos da Saúde (CEBES), em São Paulo, voltando ao conceito de saúde; (6) durante os 
primeiros meses de 1981, devotados à elaboração de ensaio a respeito de corpo e men
te, apresentado, em maio de 1981, em reunião organizada pela Sociedade Brasileira de 
Psicobiologia, realizada em Atibaia, (voltada para esse tópico); (7) no início de 1983, 
para integrantes do Núcleo Moreno, de São Paulo, ao retomar o tópico das relações en
tre corpo e mente. 



Em 1981, redigi o ensaio, "Raciocínio científico ad usum medicorum", para a re
vista Carisma, da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Uni
versidade de São Paulo (v.2). No final do ano, falei a respeito de "Doença: definições 
fundamentais", na Academia de Medicina de São Paulo, dirigindo-me a um grupo 
de médicos e de filósofos, em reunião conjunta da Academia e do Instituto Brasilei
ro de Filosofia. 

No período 1975-1982, desde as aulas dedas em Curitiba até o curso ministrado 
na Escola Paulista de Medicina, examinei, com alguns colegas, os temas que me preo
cupavam. Ampliei minha biblioteca, formando boa coleção de obras de Filosofia da 
Medicina. Organizei, persistentemente, as anotações que fazia. No início de 1981, per
cebendo que os assuntos que vinha estudando eram praticamente ignorados no Brasil 
e que a Iatrofilosofia só aparecia, impressa, em curto capítulo (dez páginas) do livro 
Epistemologia, de Μ Bunge (São Paulo: T. A. Queiroz Editores, 1980), imaginei dar 
maior divulgação ao que vinha escrevendo. No meio do ano, comecei a escrever alguns 
capítulos de um "futuro livro". Enfrentando algumas dificuldades para obter o indis
pensável material bibliográfico, pensei em publicar quatro ou cinco artigos e em aban
donar o projeto do livro. Uma bolsa do Conselho Nacional de Pesquisas, entretanto, na 
forma de complementação salarial, permitiu que adquirisse livros e periódicos - e fez 
reviver o projeto de publicar um livro com minhas anotações. 

Os planos sofreram algumas transformações profundas em 1982. Omiti certas 
partes (por exemplo, um capítulo sobre a causalidade em Medicina e outro sobre o 
diagnóstico por computador); acrescentei outras (p. ex., boa porção do que fixei em 
"Doença: mais de um explanandum?"); e modifiquei algumas que havia dado como 
"prontas" (p. ex., o escorço histórico do conceito de doença). O ano de 1983 foi gasto 
na preparação dos originais, nas revisões e nas compilações bibliográficas. 

Alguns afazeres inadiáveis, em 1984, interromperam meus projetos. Deixei a 
Iatrofilosofia. Voltei para a Lógica e a Filosofia da Ciência. (Um Dicionário de Lógica 
foi publicado pela E.P.U. em 1995.) 

Em fins de 1994, "redescobri" meu "quase-futuro-livro". Reli o que havia escri
to. Achei que não devia perder tudo aquilo. Retomei o texto. Fiz nele cortes profun
dos. Modifiquei-o de ponta a ponta. Transformei-o em sete ensaios e um "Adendo" 
(acerca da normalidade estatística), destinado a "complementar" as noções discuti
das no ensaio a respeito de normalidade em Medicina. 

Enfim, aqui estão os ensaios (e o adendo), em livro que a Editora Fiocruz, com sua 
esmerada linha de produção, julgou oportuno divulgar. Vai, finalmente, para as mãos 
de eventuais interessados - espero que muitos. O objetivo do livro é o de colocar, para 
reflexão, alguns pontos fundamentais da Filosofia da Medicina. Serve de base para nor
tear discussões "profissionais" e certamente mais profícuas, a cargo de especialistas das 
áreas médicas que tenham pendores filosóficos. 

Encerrando, algumas advertências. Cumpre sublinhar que não se alude, aqui, à doença 
mental A mente e seus deficits constituem assunto para novos estudos - outros livros. 

Com base em anotações de 1976-86, este ensaio ganhou forma quase definitiva 
em 1994. O leitor compreenderá, pois, que se assenta, fundamentalmente, em livros 
e artigos a que tive acesso antes de 1986, numa época em que o computador ainda 



estava longe de cogitações. Atraso dessa ordem, inteiramente condenável em estu
do científico, pouco afeta este livro - que contempla seu tema por um prisma filosó
fico. A par disso, cabe lembrar um aspecto hoje muito significativo da pesquisa e 
quase inimaginável há duas décadas. Fixada uma "base de estudos", a internet 
facilita acesso às entidades e pessoas que atuem num dado setor, permitindo, 
com pequeno esforço, obter imensa quantidade de informes. Qualquer eventual 
atraso pode ser, desse modo, rapidamente corrigido. O computador e a internet, 
no entanto, ainda não são artigos de uso muito disseminado, neste Brasil de fim 
de milênio. Assim, atendendo aos reclamos de uma boa publicação, de uma boa 
editora, foi elaborada, com apoio de Leila Novaes, (ampla) "bibliografia" adicio
nal, devidamente atualizada. 

Não há, no texto, notas de pé de página, pois, segundo penso, interrompem a 
leitura. Com efeito, uma nota quase sempre obriga o consulente a reler o trecho que 
a antecede, a fim de recobrar o rumo perdido com a interrupção. Em vez, pois, das 
notas, há indicações bibliográficas no fim de cada capítulo (esmiuçadas no final do 
volume). Essas indicações mostram, com suficiente clareza, as fontes em que o capí
tulo se alicerçou. 

Quanto ao emprego de aspas, as duplas (sem considerar corriqueiras fun
ções - lembrar que um termo foi usado em acepção menos comum ou indicar ci
tações) se prestam para aludir a um conceito, uma idéia - ao passo que as sim
ples aludem a uma entidade lingüística. Assim, "doença" para a noção, a idéia; e 
'doença', para o vocábulo. 

Não posso deixar de agradecer, explicitamente, a todos que, direta ou indireta
mente, contribuíram para que este livro fosse impresso. Há muitos nomes. Não me 
furto, porém, ao prazer de registrá-los. Antonio Brito da Cunha, da USP, encabeça a 
lista, pois foi quem me conduziu, pela primeira vez, para os meandros da Filosofia 
da Biologia. 

Izrail Cat e Gastão Pereira da Silva, da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR): em verdade, "deflagraram" o processo. 

Dominique J. de Zuttere e Paulo Roberto C. Marquetti (UFPR): sem saberem 
disso, julgo eu, me "obrigaram" a expor de modo claro (para leitores e ouvintes) as 
idéias de Boorse. 

Faustino Nelson D'Avila, Orlando Campos, e Ivan da Silva Teixeira: auxilia
ram-me a entender melhor certas minúcias da clínica médica. 

Claudio Sampaio e Antonio Paiva, da Escola Paulista de Medicina (EPM): me 
pemitiram debater, com seus orientandos, alguns tópicos aqui examinados. 

Beatriz S. O. Ceballos, Alba Regina M. S Brito e Leoncio P. da Silva Filho, da EPM: 
fizeram algumas sugestões de valia para completar o capítulo de cunho histórico. 



Mauro Hegenberg: colocou-me em contato com vários médicos e examinou, 
comigo, os diferentes explananda para o conceito de doença. 

Hamilton F. Mattias e Julio G. Ferreira, do ΓΓΑ: leram o ensaio sobre Normali
dade Estatística e contribuíram para que recebesse a forma atual. 

Irany N. Moraes, da USP: me fez rever a questão do raciocínio analógico, de 
uso comum na Medicina. 

Gunther Schaffer, Arthur Rudolph, Russell Champlin e Ralf Munster: na Ale
manha, na Inglaterra, no Brasil e nos EUA, me ajudaram a dar ótima solução (na 
fase 1975-1984) ao problema da rápida obtenção de informes, livros e revistas. 

Valentin Gentil Filho, da Sociedade Brasileira de Psicobiologia, responsável di
reto pela preparação de meu ensaio a respeito de corpo e mente (divulgado na Re
vista Brasileira de Filosofia, n. 131). 

Domingos La Laina Jr., do "Núcleo Moreno": convidando-me a falar para os 
membros do Núcleo, compeliu-me a rever o ensaio sobre corpo e mente. 

Maria Christina e Albert Close, Déa e José Carlos Neiva, Fernando Pessoa e 
Laura P. Rebello, Maria Isabel e Ruy P. de Albuquerque, Marina e Pedro Frazão, 
e demais integrantes do GEHITA: ouviram-me e contribuíram para que certos 
pontos se firmassem. 

Octanny S. da Mota, velho companheiro de sempre: incessantemente, em 79-82, 
"cobrou" os sucessivos capítulos do livro que ia redigindo, fazendo sugestões valiosas. 

Ainda, Rosa Maria de Oliveira dos Santos (pacientemente, datilografou as 480 
páginas da versão inicial de meu texto); Augusto Luiz Otero (a ele devo o "edifício 
Rotschuch", do capítulo 5, assim como as várias figuras ilustrativas de informes es
tatísticos); Anne-Marie Novaes H. Otero (ajudou-me a transpor o texto original 
para a linguagem do "Word 6"); Ingrid Vass (ajudou-me a preparar vasta bibliog
rafia, com centenas de títulos de interesse - quase duas centenas de indicações fo
ram aqui omitidas, para não alongar desnecessariamente o texto.) 

Leila Novaes: sem seu auxílio, nada disso teria chegado a bom termo. 

Enfim, quero agradecer, na pessoa de João Carlos Canossa P. Mendes, aos 
membros do Conselho Editorial da FlOCRUZ e às pessoas que fizeram a revisão de 
meu original. 

Espero que Faustino, Russell e Irene, conselheiros das horas amargas, "não se 
avexem" (como se diz lá no Nordeste) se lhes dedico estas páginas, com um "muito 
obrigado" pela atenção que me deram. Dedico-as, também, a Thais, espontânea em 
seu carinho. 

Leonidas Hegenberg 




