
SIMPÓSIO

um incentivo para o cuidado dos pacientes com

doenças crônicas; e b) a indiferença do modelo

em relação ao sofrimento da pessoa, como dis-

tinto do órgão doente.

A rejeição do modelo biomédico é baseada

numa variedade de insights, alguns deles cien-

tíficos, outros sociais e humanísticos. Isto

inclui certas observações: 1) muitas doenças

têm causas ambientais e sociais, não patolo-

gias biológicas; 2) patógenos biológicos não

se expressam da mesma maneira em todos os

organismos, pois existem grandes diferenças

nas respostas individuais à doença; e 3)

esforços para reduzir a biologia à química e à

física ignoram completamente a complexi-

dade óbvia da vida humana, uma complexi-

dade que merece pesquisa muito mais rica e

sutil.

Claro que o apelo vai no sentido do humanis-

mo, pois é pelo diálogo que o médico aprende a

natureza e a história da experiência do paciente

e esclarece, de um lado, qual seu significado

para o paciente e, de outro, o que elas poderiam

significar em termos de outros sistemas da hie-

rarquia natural, sejam eles bioquímicos, fisio-

lógicos, psicológicos ou sociais.

Uma boa argumentação clínica exige a com-

preensão do paciente como uma pessoa, bem

como da bioquímica do mesmo. Assim como

uma boa medicina clínica na busca da saúde

individual não deve ser reduzida à abordagem

biomédica, também a saúde individual não

pode ser compreendida à parte da rede de rela-

cionamentos sociais e ambientais. É o paradig-

ma biopsicossocial. 

A partir destes paradigmas de medicina

emergem vários modelos de profissionais médi-

cos que são considerados a seguir.

33..  AA  ddiissttaannáássiiaa  ee  aa  lleeggiissllaaççããoo

bbrraassiilleeiirraa  eemmeerrggeennttee::  oo  ccaassoo  

ddoo  eessttaaddoo  ddee  SSããoo  PPaauulloo

Desde 17 de março de 1999, o estado de São

Paulo tem a Lei nº 10.241, que “dispõe sobre

os direitos dos usuários dos serviços e das ações

de saúde no Estado e dá outras providências”.

Esta lei, sancionada pelo governador Mário

Covas, originou-se do Projeto de Lei nº

546/97, do deputado estadual Roberto

Gouveia (PT), que teve sua inspiração na

Cartilha dos Direitos do Paciente, emitida pelo

Conselho Estadual da Saúde em 1995 a partir

de proposta formulada pelo Fórum de

Patologias do Estado de São Paulo, que entre

outras entidades da sociedade civil reúne diver-

sas organizações não-governamentais (ONGs)

e a Pastoral da Saúde/CNBB (13).

A Lei nº 10.241 tem dois artigos e 24 incisos.

Elaborada numa chave humanista, procura colo-

car o paciente no centro da questão dos cuidados

de saúde, evitando a desumanização crescente

das instituições de saúde, que torna a pessoa

doente sempre mais um objeto passivo de cuida-

dos. O inciso XXIII refere-se especialmente ao

paciente terminal ou fora de possibilidades tera-

pêuticas, como afirmam os especialistas em

medicina paliativa. Ele assegura ao usuário ou a

seu representante legal o direito de recusar trata-

mentos dolorosos ou extraordinários que visam

prolongar a vida. O inciso XXIV refere-se à

escolha do lugar para se despedir da vida.
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