
pode objetivamente ser determinada pelos

desvios do funcionamento corporal típico.

Uma pessoa saudável é alguém cujos órgãos

funcionam bem e podem efetivamente lidar

com o meio ambiente em que ela vive.

Portanto, a saúde é entendida como um con-

ceito sem valores. A pessoa que não pode tra-

balhar não é saudável, e o pâncreas que deve

produzir insulina suficiente mas falha em fazê-

lo está doente. Com este entendimento de

saúde, outros conceitos entram em jogo. A

doença é entendida como a percepção indivi-

dual de que alguém está sofrendo da doença,

uma percepção enraizada na observação de

que, no nível ordinário, uma função está

ausente (paralisia) ou não funcionando bem

(febre). A doença é vista como uma categoria

social em que as pessoas são colocadas quando

doentes e que permite a elas vários privilégios

sociais e isenções. Se você está doente, está

escusado de trabalhar e também merece a sim-

patia dos outros.

A compreensão clínica da medicina procura

descobrir a essência da doença, movendo-se da

pessoa doente (que fala de sua experiência de

doença ao médico) para o médico (que tenta

encontrar a doença de base que está causando a

doença) e para o pesquisador cientista (que

tenta encontrar o mecanismo subjacente cau-

sador da doença). Somente a medicina científi-

ca, não a sociedade, pode determinar o que é

verdadeiramente uma doença e o que pode ser

feito sobre isso.

Nos anos recentes, cresceu a insatisfação com

este modelo biomédico. Esta reação criou um

número de esforços para desenvolver um 

modelo mais matizado de medicina. Enquanto

busca manter algum grau de fundamentação

nas tradições clínicas da medicina científica,

isto é, não rejeita o reducionismo, o modelo

alternativo deseja ao mesmo tempo colocar a

doença numa rede causal mais ampla, ligando a

biologia interior das pessoas aos seus contextos

sociais externos. É a chamada perspectiva bio-

psicossocial proposta pelo médico George Engel

(11).

Na verdade, existe “um sonho de uma medi-

cina infalível” a partir de Descartes (séc.

XVII), caracterizada pelo prometeísmo de

libertação de toda velhice (ele mesmo espera-

va viver mais de um século!) e enfermidade

(medicina infalível).

Segundo Descartes, a medicina de sua época

contém pouca coisa que possa ser considerada

útil e mesmo aqueles que a praticam têm de

reconhecer que o que se sabe dela é quase nada

em relação ao que resta a saber. Sua visão de

medicina está imbricada com a filosofia do

método. Trata-se de um projeto em que desen-

volve toda a sua teoria a partir do sistema

racionalista e mecânico. Fundamenta-se numa

visão antropológica do homem-máquina e dos

processos puramente mecânicos resultantes da

separação absoluta entre corpo, substância

extensa, e alma, substância pensante (12).

O aspecto mais proeminente do modelo biopsi-

cossocial é a rejeição do reducionismo, total-

mente embasado na ciência, na compreensão

biomédica da saúde humana e da doença. Duas

questões de crítica são: a) a falha do modelo

científico, direcionado para a cura, em oferecer

46

revista bioetica.qxd  30/3/2005  15:11  Page 46


