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vida humana não significa optar por uma frieza

cruel diante do sofrimento e dor do paciente

terminal. A medicina científica-tecnológica

tende a resolver o dilema caindo em um dos

dois extremos. Ou escolhe a eutanásia: reco-

nhecendo sua impotência, opta por abreviar o

sofrimento abreviando a vida, alegando que, já

que não pode mais curar a pessoa, não há sen-

tido em prolongar a agonia. Ou a distanásia:

ofendida no seu brio, opta por resistir à morte

até as últimas conseqüências, implementando a

obstinação terapêutica que vai além de qualquer

esperança de beneficiar o doente ou promover

seu bem-estar global. A medicina que atua den-

tro do paradigma da benignidade humanitária e

solidária e opera com o conceito de saúde como

bem-estar tende a optar por um meio-termo:

nem matar, nem prolongar exageradamente o

processo de morrer, mas procurar uma morte

sem dor, na hora certa, cercada de ternura,

enfim, digna.

Para além do horizonte da ética médica

brasileira codificada, Callahan apresenta o pa-

radigma biopsicossocial de medicina. É interes-

sante considerá-lo ao olhar as tendências

futuras do processo científico-tecnológico em

curso no mundo da saúde.
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O paradigma biomédico está moldado numa

visão reducionista e analítica da ciência quando

tenta dar a última resposta para a doença

humana. O modelo reinante de corpo é o de

uma máquina complexa e a tarefa do médico é

corrigir seus defeitos e problemas. A pesquisa

médica, como na tarefa de descascar uma cebo-

la, procura mover-se dos níveis biológico e fisio-

lógico para os níveis celular e molecular. A

biologia, finalmente, cede lugar à química e à

física. O objetivo é uma compreensão total da

doença, reduzida finalmente aos seus elemen-

tos essenciais e causais. Com este conhecimen-

to à mão, a medicina procura assegurar a pos-

sibilidade de uma cura definitiva e não simples-

mente um trabalho de reparo tecnológico pro-

visório.

Muito do corrente entusiasmo com a genética

molecular deve-se à convicção de que com ela

serão encontradas as causas últimas da doença.

Esta tem sido a postura do modelo biomédico:

ir sempre mais profundo e procurar uma única

chave final que seja capaz de solucionar todos

os problemas. A doença em si, neste modelo, é

compreendida como um desvio da norma

biológica mensurável estatisticamente, causada

por alguma mudança fisiológica destrutiva.

Essa mudança é causada por um excesso ou

déficit de algum fator crítico, por alguns

agentes danosos desconhecidos. Uma inter-

venção médica de sucesso exige um contra-

ataque contra tais agentes, neutralizando sua

força ou compensando suas deficiências. Esta

intervenção pode ser vista como um esforço

para descobrir a causa específica de uma doença

específica ou encontrar o agente que causa

danos no equilíbrio geral do sistema orgânico.

A doença é, em qualquer caso, não um cons-

tructo humano, mas um desvio independente,

biológico, mensurável de uma norma.

A saúde, neste modelo, é compreendida estrei-

tamente como ausência de doença. A ausência
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