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DOENÇA: CRÍTICA DAS A C E P Ç Õ E S C O M U N S 

Resumo. A noção de doença tem sido caracterizada por diversas 
vias, em obras recentes. Mostram-se, aqui, as deficiências dessas ca
racterizações, acentuando que nenhuma delas, isoladamente, está 
capacitada a oferecer condição necessária e suficiente para adequa
da definição de 'doença'. 

Prolegômenos 

Acolhe-se com naturalidade - de maneira quase axiomática - a afirmação 

saúde - ausência de doença(s). 

Aí estaria, a bem dizer, uma definição do termo 'saúde'. 

Naturalmente, uma definição explícita (como essa) esclarece, ou fixa o significado 
de seu definiendum (o termo colocado antes do sinal de igualdade) na medida em que o 
definiens (a expressão situada após o sinal de igualdade) só contenha termos cujos signi
ficados hajam sido previamente fixados. No presente caso, portanto, seria preciso ter 
estabelecido o significado de 'doença'. Não basta, obviamente, dizer que 'doença' é 
tudo que se mostra incompatível com a saúde: faltando definição de 'saúde', estaría
mos caminhando em círculos. Uma das questões fundamentais da Filosofia da Medici
na é, justamente, a de romper um tal círculo vicioso, oferecendo caracterização adequa
da de um dos termos básicos, 'saúde' ou, alternativamente, 'doença'. 

Aceitemos, aqui, o citado "axioma", considerando que 'saúde' se define "de 
maneira negativa", ou seja, como ausência de doença. Isso obriga a buscar aceitável 
caracterização do termo 'doença'. 

Várias obras recentes focalizam a doença. Quase todas foram escritas por mé
dicos; algumas, apenas, por filósofos. Não parece oportuno dar atenção às idéias 
particulares de cada autor. Preferível será comentar algumas noções gerais que se 
apresentam como espécie de denominador comum de posições individualmente 
defendidas. Exame crítico dessas posições permitirá trazer à tona certos problemas 
que qualquer satisfatória análise do termo 'doença' precisa enfrentar. 



As noções apresentadas a seguir se associam, habitualmente, aos males fatais 
ou debilitantes, como a tuberculose, a malária, o cólera, ou o câncer. É natural que 
assim seja, pois os médicos, quando chamados a intervir, têm certos objetos para
digmáticos a considerar - e estes são, sem dúvida, os males fatais ou debilitantes. 

A maior parte das concepções analisadas abaixo se alicerça em um pressupos
to comum: o conceito de doença (ou o de saúde) há de ser entendido a partir de seu 
papel na prática médica. 

Esse pressuposto é tão natural quanto discutível. É natural, sem dúvida, por
que a Medicina se volta para os pacientes. Pessoas sadias (cabe admitir) são aquelas 
que dispensam, ao passo que pessoas doentes são as que procuram os médicos. As
sim, a doença apresenta-se como "algo" que os médicos tratam e parece razoável 
contemplar esse algo a partir da prática médica. Todavia, o pressuposto é discutí
vel, pois não se ajusta ao axioma que de início foi acolhido. Com efeito, um juízo do 
tipo "A pessoa Ρ necessita de tratamento" (típico da prática médica) nem deflui 
nem acarreta um juízo do tipo "X é uma doença" (típico das teorias médicas). Em 
verdade, as concepções comuns abaixo examinadas mostrarão que a teoria pode, 
efetivamente, afastar-se (e muito) da prática. 

Doença em termos do "desejável" 

Dificilmente alguém discordaria da afirmação "A saúde é desejável". Essa desejabi¬ 
lidade poderia ser vista como parte do conceito de saúde e, eventualmente, como a "es
sência" do conceito. Nesse caso, a saúde física poderia equiparar-se ao bem-estar físico. 

A concepção merece críticas. De um lado, numerosas condições físicas indese
jáveis restringem o bem-estar das pessoas e, apesar disso, não são encaradas como 
doenças - a julgar pela maioria dos tratados médicos. É indesejável, por exemplo, 
estar abaixo da média, no que tange a qualquer das costumeiras medidas antropo¬ 
métricas (altura, peso, diâmetro da cabeça etc) , assim como é indesejável ter pouca 
força, apresentar retardo nos reflexos, ou ter baixa capacidade pulmonar. Entretan
to, essas condições não são doenças, embora seja preciso considerá-las como tais, se 
msistirmos em usar a idéia da desejabilidade. Insistamos. A baixa estatura não é 
doença; a gripe é doença. Contudo, qualquer pessoa de altura abaixo do normal 
sabe perfeitamente que, a longo prazo, a baixa estatura diminui a qualidade de vida 
muito mais do que a gripe ocasional. Resulta, assim, que a indesejabilidade, por si 
só, não basta para transformar uma condição física em doença. 

De outro lado, em certas circunstâncias especiais, a doença pode tornar-se de
sejável. O caso costumeiramente lembrado é o da febre de feno ("sowpox"), capaz 
de salvar uma pessoa de contrair a varíola ("smallpox"). Sem chegar a tais extre
mos, é cabível supor que uma pessoa, procurando escapar do serviço militar, admi
ta desejável a miopia. Na falta de anticoncepcionais, a esterilidade seria vantajosa 
para casais com muitos filhos. Também se comenta que alguns tipos de micoses 
"enfeitam" os rostos de índios, entendendo-se "feio" o indivíduo não atacado. Aqui, 
naturalmente, o mal é desejável, em conseqüência de imposições sociais, sem per
der, no entanto, o caráter de doença. 



Os comentários atestam que não procede ver a doença em termos de deseja¬ 
bilidade. Não parece razoável atribuir à desejabilidade um papel de relevo na ca
racterização da doença. 

Doença em termos de tratamento 

Não cabe equiparar a doença ao indesejável. Caberia equipará-la ao "indesejá
vel que os médicos tratam"? 

Muitos males afligem os seres humanos e vários deles, por acidentes históri
cos, ingressam na esfera da prática médica. Esses males, da esfera da prática médi
ca, seriam, por definição, as doenças. O conteúdo do conceito de doença esgotar-se-
ia nisto: algo que se insere na esfera da prática médica. 

Nessa linha de pensamento, caberia organizar ampla lista de males que os mé
dicos tratam para, desse modo, chegar a uma definição extensional de 'doença'. Em 
outras palavras, os males arrolados seriam doenças; os que não figurassem na lista 
não seriam doenças. A Standard Nomenclature, da American Medical Association, é, 
precisamente, uma de tais listas. 

A fim de tornar mais claras as observações seguintes, vale a pena, em curto parên
tese, esclarecer o que sejam definições extensionais e intensionais (não confundir 'inten¬ 
sional' e 'intencional'). Exemplo concreto facilita a tarefa. Cogitemos do termo 'planeta' 
(limitado ao nosso sistema solar). Uma definição extensional desse termo corresponde 
à mera indicação dos objetos a que o termo se aplica. Esses objetos constituem a exten
são do termo. Assim, a extensão de 'planeta' seria o seguinte conjunto: 

< Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão >. 

A extensão pode variar, como facilmente se percebe; Urano só ingressou na lista em 
1781; Netuno, apenas em 1847; quanto a Plutão, é planeta sui generis: segundo tudo indica, 
trata-se de antigo satélite de Netuno e passou a figurar entre os planetas somente após 
1930. Definições extensionais são inoportunas quando o número de objetos a arrolar cres
ce de maneira exagerada. Aí se prefere a definição intensional (ou "por compreensão"). 

Formula-se definição intensional de um termo quando se oferece coleção de 
propriedades "típicas" que um objeto deve possuir a fim de ser colocado na exten
são desse termo. Voltemos ao caso concreto. Apreciando um objeto, o fato de se tra
tar de corpo celeste que gira em torno do Sol, descrevendo órbita elíptica (estando o 
Sol num dos focos da elipse), dotado de certa massa mínima, sem possuir luz pró
pria, seria bastante para colocá-lo na extensão de 'planeta'. Isso, justamente, ocor
reu, digamos, com Urano ou Netuno: verificando-se que esses objetos possuíam as 
propriedades "relevantes", foram considerados planetas. Fechemos o parêntese. 

No presente contexto, trata-se de definir 'doença'. Uma definição extensional 
seria alcançada formulando uma lista das doenças. A definição intensional depen
deria da coleção de "propriedades típicas". 

É certo que a prática médica varia com o tempo, com os valores e as instituições 
sociais e com os recursos tecnológicos disponíveis. Isso acarreta alterações acentua¬ 



das nas listas de doenças, justificando-se o desejo de substituir definições extensio
nais por definições intensionais - mediante clara indicação das propriedades "rele
vantes". Porém, tentativas feitas no sentido de obter definição intensional de 'doen
ça' não obtiveram êxito, cabendo, pois, recorrer à extensional. Ergo, raciocinam os 
defensores da definição extensional, não se pode fugir da citada Nomenclature (ou 
de obra do gênero). 

Por alguma razão que não se pôs clara, a adesão à extensionalidade tem sido 
chamada de "positivista". Esse "positivismo clínico" manifesta-se ponderavelmente 
na literatura médica de nossos dias. Ainda assim, está sujeito a severas críticas. 

Note-se, de um lado, que os médicos tratam de muitas condições que eles pró
prios não encaram como doenças. A circuncisão, a cirurgia plástica, o aborto e a in
dicação de contraceptivos servem de exemplos. Essas condições não aparecem na 
Nomenclature. Também não aparecem como doenças nos tratados comuns de Medi
cina. Em vão procurar-se-á a gravidez indesejada numa lista de doenças; descabido 
será chamar de doença inata o prepúcio dos bebês do sexo masculino. Sem embar
go, os médicos tratam dessas condições. Conclusão: há condições tratadas pelos 
médicos que não figuram nas listas de doenças. 

De outro lado, há doenças que os médicos não tratam. Talvez se pudesse asse
verar que a falta de tratamento deflui da falta de terapia eficaz. Surgindo a terapia, 
surge o tratamento e, em conseqüência, a doença. Assim, se houvesse terapia eficaz 
para combater o nanismo, é provável que essa condição passasse a figurar no rol 
das doenças. Admitindo que o "natural" seja dormir seis ou sete horas por dia, a 
necessidade de dormir nove ou dez também apareceria na lista das doenças, caso 
para essa condição houvesse terapia eficaz. Nanismo e sono exagerado não figuram 
nas nomenclaturas porque não há tratamentos conhecidos para eles. A alegação, 
entretanto, carece de fundamento. Há várias doenças (perfeitamente reconhecidas 
como tais) que não admitem tratamento. Segue-se que a terapia eficaz é muito res
tritiva como traço capaz de caracterizar a doença. 

O "positivismo" foi compelido a recuar um pouco. Em vez de considerar "o inde
sejável passível de tratamento", passou a ter em conta a noção mais ampla de "o indesejável 
que se coloca no âmbito da prática médica". Ainda assim, porém, cabe notar que o nanismo 
está nesse âmbito pois, afinal, existem pessoas que se queixam dessa condição. Resta
ria, talvez, reconhecer que o nanismo é doença, já que escapa do intervalo usual de va
riação da altura dos seres humanos. 

Em resumo, parece que a prognose contribui, de alguma forma, para a boa ca
racterização da doença. Uma tuberculose incipiente, identificada por meio de exa
mes radiológicos, pode ter passado despercebida - mas é doença, pois acabará le
vando a um mal clínico e, possivelmente, a um encurtamento da vida. Estamos no 
terreno das probabilidades: embora a tuberculose incipiente não conduza, obrigato
riamente, às manifestações clínicas, pode provocá-las. A par disso, talvez seja neces
sário, para adequada caracterização da doença, cogitar de alguns dados mensurá
veis, relativos aos custos sociais que ela acarreta. Entre esses dados estariam, diga
mos, o custo da perda de uma vida, de uma incapacitação, da dor e da perda da 
condição de trabalhar (para receber salários satisfatórios). Esses dados dariam con
tornos menos fluidos à noção de doença, entendida (em parte) como algo que tem 



conseqüências danosas para o indivíduo e para a sociedade e que, por conseguinte, 
reclama tratamento. 

Doença em termos de dores e incapacidades 

Vários estudiosos de Medicina advogam a idéia de que a saúde se contrapõe à 
dor e ao sofrimento. Essa idéia está alicerçada na prática médica e no fato de que 
pacientes procuram médicos, reclamando contra certos sintomas. 

Deve-se recordar que são muitas as doenças que não provocam queixas das 
pessoas afetadas. Estudos ressaltam que a ausência de sofrimento (subjetivo) é com
patível com a presença de lesões de variada seriedade (como, p. ex., a tuberculose, a 
sífilis, a cirrose de fígado, alguns males cardíacos e o diabete). De outro lado, há do
res e desconfortos em numerosos processos tidos como perfeitamente "naturais" 
(como, p. ex., a menstruação, o parto e a primeira dentição). 

Alargando, porém, a idéia, talvez fosse viável afirmar que há, por certo, algu
mas doenças dissociadas de sofrimento, mas que conduzem, mais cedo ou mais tar
de, a um tipo de incapacidade ou impedimento. 

A noção de impedimento é suficientemente genérica para abranger as doen
ças e também a dor; em particular, o "impedimento máximo" (ou seja, a morte) se
ria visto como o "oposto absoluto" da saúde. 

Essa maneira de ver a doença também é passível de críticas. 

A gravidez, por exemplo, é "estado" inusitado, não raro doloroso, que provo
ca impedimentos (pelo menos provisórios, pois a futura mãe deixa de executar inú
meras atividades). Ainda assim, a gravidez não é encarada como doença. 

A par disso, a idéia de equiparar doença a um tipo de incapacitação (ou ao 
surgimento de alguns impedimentos) precisa contornar obstáculos sérios. De um 
lado, precisa tornar-se bastante ampla a fim de englobar certos males da pele (p. ex., 
o "pé de atleta", o eczema e a verruga), usualmente vistos como doenças. De outro 
lado, precisa abranger algumas deficiências (p. ex., a miopia e o daltonismo), sem 
abranger outras (p. ex., enxergar mal no escuro e não manter os braços em posição 
horizontal, com os olhos fechados). 

Além de tudo isso, a noção de incapacidade deve ser aplicada com muita cau
tela: não estar capacitado a andar, por exemplo, será anomalia no adulto, porém 
não na criança de poucos meses de idade. 

Encerrando: a incapacidade pode ser elemento de interesse para fixar signifi
cados de 'doença'. Não é, porém, o único, nem o mais importante. 

Doença em termos de adaptação 

Para biologistas, as habilidades relevantes, nos organismos, são adaptações 
aos seus ambientes. Vários autores (e.g., Ryle, Dubos e Hartmann) identificam, su¬ 



mariamente, saúde e adaptação (biológica). Essa adaptação, porém, costuma ser 
contemplada em termos de reações entre organismo e ambiente - sem cogitar de 
questões darwinianas, relativas à espécie e à progênie. Os autores enfatizam, aliás, 
que um organismo pode adaptar-se a um dado ambiente e não a outro. Concluem, 
em função disso, que a saúde deve ser relativizada ao ambiente em foco. A partir 
daí, realçam os aspectos favoráveis da adaptação, entendida como ideal de máxima 
intensificação das habilidades que se mostrarem úteis para as pessoas, no ambiente 
em que vivam. Simultaneamente, falam dos aspectos desfavoráveis da adaptação, 
sublinhando que o intolerável, para uns, pode mostrar-se benéfico para outros. 

Na vertente desfavorável, é comum lembrar, talvez com exagerada seriedade, 
o caso do pequeno e atarracado mineiro da região de Durham (Inglaterra): um po
bre homem, débil, mal nutrido que, no entanto, está bem adaptado ao trabalho que 
executa nas minas de carvão - trabalho que dificilmente seria realizado por estiva
dores altos e fortes. (Lembremos o sertanejo de Euclides da Cunha, "antes de tudo, 
um forte", justamente nesse sentido de pessoa adaptada às agruras do sertão.) 

Claramente, a idéia de aproximar saúde e adaptação, nos moldes ora descritos, 
não resiste nem mesmo a críticas elementares. 

Em primeiro lugar, não se pode levar a sério a afirmativa de que uma condição 
deixa de ser maléfica se facilita a execução de determinada tarefa. Anote-se, por exem
plo, que sintomas de doenças (como a inflamação) podem ser adaptações (reações 
adaptativas), diante de ações externas. Como dito anteriormente, a miopia pode pare
cer vantajosa a quem queira escapar do serviço militar, mas isso não a elimina do rol 
das doenças. (Em verdade, a asserção "A miopia é uma doença" não depende do am
biente; a asserção pode e costuma ser feita sem alusões a ambientes específicos.) 

Em segundo lugar, parece indiscutivelmente errônea a idéia de aproximar ausência 
de doenças e variações favoráveis da adaptação. São muitas as habilidades que aumen
tam o grau de "bem viver" dos seres humanos, em certos ambientes. Suportar o frio ou o 
calor, domesticar animais ou imitar os cantos dos pássaros, por exemplo, são habilidades 
que auxiliam pessoas, em alguns ambientes. Ainda assim, a falta dessas habilidades não 
pode ser vista como patológica. (Dificilmente um médico diria "Patológico para a pessoa 
Ρ no ambiente A", embora, talvez, pudesse dizer "Inconveniente para P, em A".) 

Em resumo, não parece promissora a idéia de analisar doença em termos de 
adaptação a um dado ambiente. Nem mesmo as sutis distinções propostas por 
Hartmann (1958) chegam a dar plausibilidade à idéia. 

Doença em termos de homeostase 

A palavra 'homeostase' foi introduzida no vocabulário científico pelo fisiologis¬ 
ta norte-americano Walter Bradford Cannon, no início do século XX. Alude à auto-
regulação dos organismos vivos, executada com o propósito de manter certas carac
terísticas em níveis mais ou menos constantes. Exemplo clássico de tais característi
cas seria a temperatura do corpo. No ser humano, ela oscila, ao longo de um dia, de 
37 a 37,3°C; não pode superar 43,9 nem ficar abaixo de 23,9, sob pena de provocar 



danos permanentes. A temperatura ambiente, porém, flutua muito mais do que isso. A 
flutuação é compensada pelo corpo, que se mostra capaz de executar suas atividades 
rotineiras, sempre que a temperatura externa permaneça dentro de limites toleráveis. 

No mundo inanimado, o exemplo corriqueiro de auto-regulagem é o da válvula 
de segurança, cuja forma simples se deve a Denis Papin (1679), exemplificada nas pa
nelas de pressão: o peso é atirado fora da vasilha antes que a pressão ultrapasse um 
dado limite, capaz de provocar explosão. Melhor exemplo é o do dispositivo criado por 
Edmund Lee, na Inglaterra, em 1745. Trata-se de "cauda" afixada aos moinhos de ven
to, em condições de orientar as pás, mantendo-as perpendiculares à direção em que so
pra o vento. O termostato, inventado, presumivelmente, pelo químico escocês Andrew 
Ure, em 1830, ilustra o princípio da realimentação (feedback) que age nos sistemas auto-
reguláveis. São duas faixas de metais diversos, soldadas uma à outra. Como os índices 
de dilatação diferem, o conjunto, quando aquecido, se curva. O termostato é preparado 
para uma temperatura determinada. Se o ambiente se aquece, os metais se curvam e 
rompem o contato no circuito elétrico, desligando o sistema de aquecimento; se o am
biente se resfria, os metais voltam a manter-se planos e o contato se estabelece. O apa
relho regula sua própria operação, via "realimentação". 

No corpo humano, a tiróide é um dos mecanismos que controlam o índice metabó-
lico (o calor produzido, via combustão, em várias células e órgãos). O calor irradiado ou 
conduzido através da pele depende da quantidade de sangue que flui nos vasos periféri
cos - que se regula por dilatação ou contração desses vasos. A respiração e o suor deter¬ 
minam a quantidade de umidade evaporada, afetando, pois, a temperatura interior. A 
adrenalina também estimula a combustão interna e sua secreção é afetada por variações 
da temperatura ambiente. Contrações musculares (p. ex., nos tremores) são fonte adicio
nal de calor interno. Há, portanto, diversos mecanismos fisiológicos em condições de 
fazer com que, mais ou menos "automaticamente", a temperatura interior de um orga
nismo se mantenha estável, em que pesem variações no corpo e no ambiente. 

De acordo com Claude Bernard (1813-1878), os processos fisiológicos destinam-se 
a manter equilíbrio no milieu intérieur. Processos "doentios" corresponderiam a ruptu
ras desse equilíbrio, ou seja, a falhas homeostáticas. A noção de homeostase teve gran
de influência (talvez até exagerada) na conceituação da saúde clínica. A importância de 
mecanismos reguladores, na fisiologia do corpo, foi enfatizada por Bernard, em sua fa
mosa Medicine Expérimentale, publicada em 1865. Voltou a ganhar destaque especial nas 
obras de Walter Β. Cannon (1871-1945), por exemplo, em The Wisdom of the Body (New 
York, Norton, 1939). No Brasil, Maffei (1967: 69) chega a dizer que "o médico tem ape
nas a função de auxiliar a homeostasia". 

Entretanto, a idéia de definir doença por via de homeostase pode ser 
facilmente combatida. 

Não há dúvida de que muitos aspectos da fisiologia animal se ajustam ao modelo 
homeostático. Variações biológicas (p. ex., temperatura do sangue, acidez, velocidade 
de fluxo e composição de várias substâncias) são mantidas dentro de estreitos limites, 
nos organismos sadios. A homeostase, todavia, não pode ser encarada como um gené
rico modelo da função biológica. De fato, são numerosas as funções vitais que não têm 
caráter homeostático (a menos que se amplie o conceito a ponto de fazer com que 
abarque qualquer processo orientado para um fim). Recorde-se, por exemplo, a per¬ 



cepção, a locomoção, o crescimento e a reprodução. Não parece apropriado afirmar 
que tais processos tenham a finalidade de manter um equilíbrio. Ao contrário, todos 
eles contribuem para romper certos estados de equilíbrio. Na verdade, quase vale a 
pena inverter posições, asseverando que a "vida equilibrada" tem por objetivo, precisa
mente, permitir percepção, locomoção, crescimento e reprodução... 

Não procede entender doenças como, digamos, a surdez, a paralisia, o nanismo e a 
esterilidade, em termos de falhas homeostáticas. Nada impede, é claro, ver equilíbrios ho¬ 
meostáticos na posição de importantes aspectos da vida; mas isso não deve permitir que a 
homeostase se confunda com a idéia muito mais ampla de "funcionamento normal". 

Apesar das críticas, a caracterização homeostática da doença tem seus méritos. 
Afinal é por esse ângulo (a doença manifesta-se quando mecanismos homeostáticos 
não se coadunam com tarefas a executar) que os clínicos "percebem" anomalias. O 
paciente procura o médico porque seu corpo não está em condições de compensar 
alterações produzidas por estímulos perniciosos e, em conseqüência disso, alguma 
função (respiração, digestão, ou algo do gênero) é afetada e reduz o bem-estar. 

Convém, no entanto, não exagerar. A simples "visão clínica" é demasiado res
tritiva. O clínico pode não "ver" uma tuberculose incipiente (identificada em exame 
radiológico), deixando, assim, de dar seu cliente como afetado pelo mal. Reciproca
mente, uma tentativa de "refinar" os métodos clínicos, admitindo existência de 
doenças cada vez que se identifica uma ligeira reação é, sem dúvida, tentativa mal 
dirigida: conduz os pacientes a um estado de "perpétua doença"... 

Para concluir esta seção, notar que a palavra 'doença' abrange, no mínimo, 
três situações razoavelmente distintas, a seguir arroladas. 

1. Tendência do corpo em manter "milieu intérieur" mais ou menos unifor
me perante estímulos capazes de provocar alterações de variável reper
cussão. Envenenamento produzido por alimento deteriorado fornece 
um exemplo adequado: o corpo tende a manter "equilíbrio" e diarréia 
e/ou vômito serão modos de eliminação de toxinas. Nesse caso, esta
mos muito próximos da idéia de doença em termos de homeostase. 

2. Erro ou corrupção de um processo homeostático mais ou menos bem 
compreendido. É isso que ocorre, aparentemente, na hipertensão. Tenta
tivas de reduzir a pressão (embora reduzam riscos de complicações) 
passam a ser combatidas pelo corpo. A tensão intracraniana, decorrente, 
digamos, de pressão externa, apresenta-se com hipertensão que, presu
mivelmente, atua em termos de compensação - a fim de manter o fluxo 
de sangue no cérebro. 

3. Estado "anárquico", aparentemente desvinculado de qualquer "econo
mia interna" do corpo. É o caso do câncer. 

Face a esses "quadros", a atuação do médico varia de modo apreciável. Dian
te do primeiro, a prática orienta-se no sentido de "ajudar" o processo; do segundo, 
no sentido de "regular" os mecanismos homeostáticos; do terceiro, enfim, orienta-
se no sentido de "destruir" o sistema. Apesar das atuações diferentes, o objetivo, 
em cada caso, é um só: obter um "ótimo". Importante, pois, é definir esse "ótimo" 
- se possível, antes mesmo de tentar alcançá-lo. 



É possível que o "ótimo" dependa de opiniões prevalecentes na sociedade e 
é inegável que depende do parecer de profissionais habilitados. A esses profis
sionais, aliás, cabe definir o normal, a que se oporia o doente. A noção de nor
malidade, todavia, não é simples, conquanto de emprego generalizado. Será co
mentada em outro capítulo. 

Dicotomias platônicas 

Na tentativa de definir 'doença', examinamos certas sugestões recolhidas em 
tratados de Medicina. Notamos que as sugestões (definir 'doença' com base em 
adaptação, dores, homeostase etc.) não conduzem a resultados satisfatórios. Isso 
posto, Platão talvez nos possa acudir. De fato, as observações do filósofo se pres
tam para fixar algumas distinções preliminares. No diálogo Menon, Platão afirma 
que a análise do conceito de doença pede exame "daquilo que está além das aparên
cias". Na verdade, esperamos reações diversas da criança, da mulher sadia, do an
cião sadio. Contudo, seria estranho admitir que existam várias "saúdes". Cabe, 
pois, buscar um denominador comum para essas maneiras diversas de entender 
'saúde'. Segundo Platão, esse denominador comum não pode ser observado, por
que aplicamos o adjetivo 'saudável' a objetos de percepção, mas é inviável deduzir o 
significado da palavra a partir de percepções. Quer dizer: a noção de saúde é teórica e 
exige, pois, que se vá além dos dados perceptuais. 

Na República, Platão, analisando a questão da saúde, não a encara por via ne
gativa (ausência de doenças). Não formula definições. Sugere, porém, algo que po
deria ser definição de outro termo de interesse: 'produção de saúde'. Assevera que 
a condição responsável pela saúde seria um "arranjo natural" dos "constituintes do 
corpo". Aí estão duas idéias fundamentais que podem servir para adequada carac
terização do significado do termo 'saúde'. 

Na mesma obra, Platão discute a cura de ferimentos. A cirurgia e o tratamento 
médico aparecem como tipos diversos de atenção às condições de saúde. O homem 
de quem se arrancou um dente, assim como a senhora que sofreu histerotomia, não 
estão, propriamente falando, doentes. (Em certa medida, a cirurgia pode até contri
buir para afastar uma doença.) Essas pessoas foram lesadas, estão sem uma parte 
que estava em seus corpos - são pessoas fisicamente "incompletas". Apresenta-se, 
portanto, uma primeira dicotomia, "lesado e não-lesado" (fisicamente incompleto e 
fisicamente não-incompleto), ao lado de uma segunda dicotomia, "doente e não-
doente" - ainda que ambas digam respeito à manutenção da estrutura e do funcio
namento do corpo. 

Ε o tratamento médico? Não se esclarece muita coisa dizendo que lhe cabe cuidar 
do corpo, visando ao seu aperfeiçoamento. Platão observa que os tratamentos de bele
za e a ginástica estética também visam ao aperfeiçoamento do corpo. Que fator leva um 
tratamento a tornar-se médico ? Não ter beleza ou não estar em condições de participar 
de uma competição atlética não é, por certo, estar doente. Voltamos, assim, às noções 
de constituintes do corpo e de arranjos naturais ("normais"), afastando, porém, 
idéias de supressão de partes (cirurgia) e de aperfeiçoamento (tratamento de beleza). 



Adiante, na mesma República, outra noção emerge: a de aptidão. Platão reco
nhece, porém, que aptidões são muito variadas. Estar apto para a guerra não é o 
mesmo que estar apto para o comércio ou para o estudo. 

Temos, pois, apreciando o que Platão registrou, um tríplice contraste: (1) lesado 
e não-lesado; (2) doente e não-doente; (3) apto e não-apto. O primeiro depende das "par
tes naturais" do corpo. O segundo se põe na linha da cura dos males e, por conse
guinte, no âmbito do tratamento médico, da Medicina e de suas aplicações. O ter
ceiro, enfim, diz respeito a padrões fixados em função de certos objetivos, isto é, a 
certos requisitos de atuação do corpo, tendo em conta determinadas atividades. 

Nessa perspectiva platônica, o ponto relevante, naturalmente, seria o de esta
belecer, de maneira meticulosa, o segundo contraste. 

Como prosseguir? 

Estamos em condições, agora, de fixar uma espécie de roteiro para efetuar 
adequado estudo do termo 'doença', visando delimitar seu significado com maior 
precisão do que a precisão alcançada nos tratados até hoje comumente utilizados 
por estudantes de Medicina. A tarefa é difícil, provavelmente controvertida e cheia 
de pontos capazes de provocar muitas críticas. Não importa. Pelo menos haverá 
"Mehr licht", como pediu Goethe. 

De início, uma importante observação: 

Se tudo está claro, a discussão é supérflua. 
Se nada está claro, a discussão é impossível. 

Em qualquer exposição, algo deve ser admitido - ainda que para sofrer, 
mais tarde, revisões profundas. Sem um ponto de partida, aceito pelos interlo
cutores, é inviável dialogar. 

Aqui se propõe acolher algumas noções platônicas. Acompanhando o que 
disse Platão, duas idéias básicas nos orientam, ao tentar definir 'doença'. São as 
idéias de constituintes do corpo e de arranjo natural. Graças à Anatomia, temos no
ção mais ou menos clara a respeito de constituintes do corpo. Desde Mendel, 
também temos noção clara dos padrões hereditários e de como atuam os seres 
vivos. Em suma, conhecemos, de modo razoavelmente adequado, os constituin
tes do corpo e seu arranjo natural. 

Que pode perturbar constituintes e arranjo? 

As descobertas de Pasteur permitem dizer que vários males importantes são atri
buíveis a microorganismos "invasores". As teorias de Mendel atestam que outros ma
les, igualmente importantes, defluem de desorganizações genéticas. Os estudos de 
Claude Bernard, por seu turno, indicam que o milieu intérieur se mantém em equilíbrio 
graças à ação de vários mecanismos sofisticados - cujo propósito é o de devolver o or
ganismo a um estado compatível com as idéias básicas (constituintes e arranjo natural). 

Aí estão, em síntese, os três pilares em que assentar uma coerente definição de 
'doença': homeostase, hereditariedade e relações entre ser humano e microorganismos. Os 



organismos invasores e a hereditariedade são exemplos claros de fenômenos discre
tos, isolados, internos, que despertam a atenção do clínico. A homeostase, por sua 
vez, é exemplo claro de reação do corpo às alterações ambientais capazes de pertur
bar o funcionamento "natural". 

No atual estádio do conhecimento, parece que as doenças serão entendidas em 
termos de alterações deletérias (oriundas do corpo ou de fora dele) e em termos de 
ruptura dos mecanismos homeostáticos. 

Levando em conta as alterações, lembramos a primeira dicotomia de Platão -
lesado e não-lesado. A remoção de uma parte do corpo não precisa, necessariamen
te, significar incapacitação ou impedimento. (Sirvam de exemplos, a retirada do 
apêndice ou, elementarmente, o corte das unhas.) Mesmo diante de certas incapaci¬ 
tações e de certos impedimentos, ainda não cabe falar em doença. Já foi observado 
que a senhora que sofreu histeretomia não está, propriamente falando, doente. 

Quando, então, prevalece a segunda dicotomia de Platão? Quando falar em 
doente e não-doente? 

Note-se que há alterações no corpo humano que contribuem para modificar seu 
funcionamento. Há alterações que aceleram certos processos (a respiração, p. ex.) ou 
desaceleram processos (a digestão, p. ex.) e que, no entanto, não podem ser conside
radas como alterações associadas à doença. 

Entendendo que algumas alterações não se associam a doenças, quando seria 
oportuno falar em doença? Uma sugestão seria a de que há doença toda vez que a 
pessoa necessitar de atenção médica. Indiretamente, isso nos leva às normas. 

Em primeiro lugar a condição deve ser suficientemente "importante" para exi
gir tratamento. Essa norma pode variar com o tempo. Ninguém cogitaria, há cem 
anos, de intervenção médica para corrigir a posição dos dentes. Em segundo lugar, 
a condição deve ser de tal ordem que a cura (ou a expectativa de cura) seja viável. 
Também essa norma varia com o tempo. A geriatria mostrou que algumas alterações 
"naturais" podem ser colocadas na esfera da atenção clínica. 

Aceitemos um pressuposto relevante: é possível especificar o tipo de perturbação a 
que conviria aplicar o termo 'doença'. Em verdade, estamos aceitando a idéia de que o 
termo se aplica sempre que uma perturbação se mostra não-insignificante e, ainda, 
passível de tratamento. Coloca-se, agora, a pergunta de Platão: que torna médico um 
tratamento? Que fator o torna médico e não, por exemplo, um tratamento de bele
za? Para essa pergunta, a melhor resposta foi a do próprio filósofo: supomos ter no
ção clara de "funcionamento natural do corpo" e encaramos um dado tratamento como 
sendo médico sempre que se destine a preservar ou a restaurar esse funcionamento. 

Uma pessoa não-doente pode agir naturalmente ("normalmente"). Isso não 
quer dizer que esteja apta para realizar todas as atividades a que muitos indivíduos 
se entregam. Diversas condições podem impedir uma pessoa de executar certos ti
pos de atividades. Temos, assim, mais uma área em que a noção de "condição apro
priada do corpo" desempenha papel relevante - sem, no entanto, que se manifeste a 
questão da intervenção cirúrgica ou a questão da aplicação da Medicina. Torna-se 
oportuno, portanto, traçar uma linha divisória (talvez não muito nítida) capaz de 
deixar, de um lado, as características gerais de saúde e aptidão e, de outro lado, as 



características específicas de aptidão, associadas a determinadas atividades, ligando 
aptidões especiais a atividades especiais. 

Delineia-se, pois, um admissível programa de análise destinado a culminar com 
aceitável definição de 'doença'. Essa definição exigiria, em suma, 

1. identificar a natureza ("essência") do ser humano; 
2. fixar as normas relativas à constituição do corpo, às funções desempe

nhadas pelos vários órgãos etc; 
3. indicar (com alguma flexibilidade) certas diretrizes epistemológicas me

diante as quais se torne viável dizer quando uma pessoa está (ou não) 
doente. 

Dito de outro modo, cabe assentar, preliminarmente, um conjunto de ele
mentos e de relações estruturais considerados "mínimo necessário" para a cons
tituição e o funcionamento do corpo humano. A esse conjunto se associam, em 
seguida, ingredientes e funções que permitam caracterizar o conceito de "corpo 
cujo funcionamento é normal, ou natural". Enfim, acrescenta-se a noção de "alte
ração natural", indicando alterações de constituição e de funcionamento que não 
apareçam como violações da natureza, isto é, que não se mostrem contrárias às 
tendências supostas naturais. 

Esse tipo de "essencialismo" em três níveis é compatível (mesmo para os que 
se oponham às idéias essencialistas) com a certeza de que a determinação do "natu
ral" depende estritamente do exame de fatos. A par disso, é compatível com a certe
za de que constituição normal e funcionamento normal podem sofrer alterações. 
(Cabe até dizer que, diante dos progressos tecnológicos e diante das possibilidades 
de modificar partes do corpo e aspectos de seu funcionamento, algumas interven
ções médicas servirão para preservar o "natural".) 

Especificar o natural (normal) requer, por certo, fixação de normas. Isso nos 
devolve às normas e à normalidade - um ponto que há-de ser objeto de atenção, em 
outro momento da análise do significado de 'doença'. 
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