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A meus pais, Maria Aurélia e Luciano. 
 
 
 

Ao Joaquim  – Joaquim Alberto Cardoso de Melo  –  in memoriam. 
Foi um modo de fazer você presente aqui.  

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De surpresa de descobrir uma alma insuspeita, fiquei com os olhos cheios de água, na 

verdade eu chorava. Percebi que meu filho, quase uma criança, notara, expliquei: estou 

emocionada, vou tomar um calmante. E ele: 

– Você não sabe diferenciar emoção de nervosismo? você está tendo uma emoção. 

Entendi, aceitei, e disse-lhe: 

– Não vou tomar nenhum calmante. 

E vivi o que era para ser vivido. 

Clarice Lispector 
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RESUMO 

Neste trabalho teórico buscou-se refletir de forma aprofundada, embora geral, sobre 

as relações de autonomia/dependência no processo terapêutico. O método de análise seguiu 

a perspectiva da complexidade, conforme proposta especialmente por Edgar Morin. Partiu-

se de uma reflexão sobre as questões envolvendo o uso dos medicamentos, surgidas ao 

longo da trajetória profissional e que levaram à necessidade da discussão sobre a 

autonomia – ou sua falta – na biomedicina contemporânea. Foram discutidos os modos 

pelos quais a autonomia vem sendo pensada em diversos campos do saber, com o objetivo 

de elaborar um primeiro mapeamento dos pontos de articulação existentes entre as várias 

dimensões a serem integradas em uma conceituação complexa da autonomia. Entre seus 

princípios constitutivos, destacou-se sua característica relativa e relacional, inseparável da 

dependência. Um segundo princípio seria sua emergência como condição necessária para a 

saúde, compreendida em seu sentido mais amplo, como potência auto-recuperadora do 

organismo humano, um valor fundamental. Foram discutidas as implicações do resgate da 

autonomia, ainda que como um vir-a-ser, como precondição para a saúde e a cidadania, 

para a própria vida. Fez-se uma crítica às políticas que preconizam o uso “racional” dos 

medicamentos, propondo-se o uso crítico, ativo e reflexivo desses produtos, o que também 

exigiria o resgate da autonomia dos sujeitos do processo terapêutico  – os doentes. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  autonomia, medicamento, terapêutica, relação médico-paciente, 
complexidade. 
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ABSTRACT  

This is a deep, though general, theoretical discussion on the autonomy/dependence 

relationships in the therapeutic process. The starting point was the analysis of drug 

utilization in biomedicine, which led to the acknowledgement of patient autonomy as a 

requirement for health. Following the complexity approach (as proposed particularly by 

Edgar Morin), it was discussed how autonomy is understood in different fields of 

knowledge, in order to point out the existing articulation points among these several 

dimensions which should be integrated in a complex concept of autonomy. Autonomy is a 

relative and relational concept, inseparable of dependence. It is also an essential 

precondition for health, citizenship and life, a fundamental value. The implications of such 

a concept of autonomy for the health sector were discussed. A critique of drug policies 

which propose the “rational” use of drugs was also made. The goal should be a critical and 

active use of those products, which also requires patients’ autonomy in the therapeutic 

process. 

 

 

KEYWORDS: autonomy, pharmaceuticals, therapeutics, doctor-patient relationship, 
complexity.  
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APRESENTAÇÃO 
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O que nos importa não é tanto chegar a uma solução provisória, mas 

mostrar que um problema merece ser colocado.  

Georges Canguilhem 

 

Este é um trabalho teórico em que busco aprofundar, ainda que de uma forma geral, a 

questão da autonomia no processo terapêutico. A perspectiva da complexidade,  

particularmente como vem sendo elaborada por Edgar Morin, foi o fio condutor da 

construção desta reflexão. É a partir de sua origem latina  –  complexus  – que Morin 

define complexo como “aquilo que se tece em conjunto”. 

Assim, para tentar chegar a uma conceituação complexa de autonomia, parti de minha 

própria trajetória profissional, a partir de 1985, quando comecei a trabalhar com questões 

ligadas a diversas dimensões envolvidas no uso dos medicamentos.  

Foi ao longo desse percurso, criticamente narrado em O fio da meada, que se tornou cada 

vez mais evidente a necessidade de pensar a autonomia dos usuários de medicamentos 

como condição fundamental para a garantia de seu uso consciente, crítico e ativo. 

Pacientes com autonomia poderiam se contrapor à forma mecânica, automática, passiva e 

acrítica que freqüentemente vem caracterizando a utilização de medicamentos nas 

sociedades contemporâneas? 

Em Pontos e nós, busquei explicitar meus pressupostos teóricos, minha visão do processo 

de construção do conhecimento, enfatizando a perspectiva da complexidade no 

pensamento de Edgar Morin. No capítulo seguinte  –  Trama – acrescentei mais fios, 

pontos e nós à trama na qual a noção de autonomia se encontra hoje. 

Entremeio trata de analisar como a autonomia do paciente vem sendo pensada no campo 

da saúde, tanto na clínica médica como entre teóricos da bioética e da ética médica. Para 

fundamentar minha argumentação, realizei pesquisa bibliográfica que abrangeu todos os 

números publicados de 1996 a 1998, de três revistas oficiais das Associações Médicas do 

Brasil (Revista da Associação Médica Brasileira), dos Estados Unidos da América 

(JAMA) e da Grã-Bretanha (BMJ). Investiguei como o tema vem se apresentando na 

produção acadêmica dos clínicos. 

Em Tecedura, tentei juntar vários fios dos diversos campos de saber em que a autonomia 

vem sendo pensada e discutida, para tecer, então, uma concepção complexa da autonomia 
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no processo terapêutico. Os nós levantados, as articulações a se fazer, os  princípios 

constitutivos da autonomia estão em Arremate. Embora seja este o capítulo conclusivo, eu 

o considero, na verdade, o ponto de partida para futuras investigações no campo. 

 Esse é o principal sentimento que tenho ao apresentar esta tese, o de estar apenas 

iniciando uma reflexão. Mas, como já disse Clarice Lispector no seu A descoberta do 

mundo: 

“Nem tudo que escrevo resulta numa realização, resulta mais 

numa tentativa. O que também é um prazer. Pois nem em tudo eu 

quero pegar. Às vezes quero apenas tocar. Depois o que eu toco às 

vezes floresce e os outros podem pegar com as duas mãos.” 

Espero que esta reflexão possa, de fato, florescer e contribuir para que a autonomia 

seja valorizada como condição necessária para a saúde e a cidadania. Se assim for, espero 

ainda que este trabalho possa servir como um dos subsídios para a elaboração de 

estratégias que possibilitem a expansão da autonomia no processo terapêutico.  

Por fim, um esclarecimento: todas as traduções das citações dos textos cujos originais 

consultados não estão em português são de minha autoria e responsabilidade. 
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O FIO DA MEADA  

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fio. S.m. 1. Linha fiada e torcida. 2. Enfiada; encadeamento. O fio 
da meada. O fluxo de idéias ou de fatos. 
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Caminante, son tus huellas el camino, y nada más;  

caminante, no hay camino, se hace camino al andar  

Antonio Machado1 

 

Esta tese começou, na verdade, em 1985, quando fui convidada a trabalhar na Divisão de 

Medicamentos da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (DIMED/SNVS/MS). Foi meu primeiro 

contato profissional com as questões relativas aos medicamentos, pois, apesar de ser graduada em 

Farmácia, havia optado pela formação como farmacêutica-bioquímica, com Especialização em 

Análises Clínicas, seguida de Especialização e Mestrado em Parasitologia. 

Comecei a trabalhar com medicamentos por onde começa também uma importante etapa 

do ciclo de vida desses produtos  –  na aprovação do seu registro pela autoridade sanitária 

competente, condição essencial para sua comercialização legal. Embora já esteja em curso a 

implantação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVS), criada pela Lei nº 9.782/99, 

naquela ocasião era a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) do Ministério da Saúde a 

responsável por todas as atividades de vigilância sanitária de medicamentos e insumos 

farmacêuticos, entre outros produtos.  

Como discutido em Soares & Lima (1996), o objeto de intervenção da vigilância sanitária 

não é diretamente a doença ou o indivíduo mas, sim, as relações que se estabelecem no 

processo de produção e consumo, bem como seus riscos e impactos sobre a saúde do meio 

ambiente e da população. Cabe, então, à Vigilância Sanitária, intervir no processo de 

arbitragem dessas relações de produção e consumo, através de ações de regulação e 

controle que garantam a qualidade, eficácia e segurança dos produtos e serviços oferecidos 

à população. Tem, portanto, um papel legalmente constituído de agente do Poder Público 

para ações de responsabilidade exclusiva do Estado. Como um campo de práticas do 

chamado setor saúde, a Vigilância Sanitária faz parte do Sistema Único de Saúde. Assim, é 

a Lei nº 8.080/90 (a “lei do SUS”) que define a Vigilância Sanitária como: 

“um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 

do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I – o 
                                                        
1 Machado (1997, p. 220). 
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controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 

relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e 

processos, da produção ao consumo; e II – o controle da prestação 

de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde” (Art. 6°, § 1). 

Entre os bens de consumo relacionados à saúde, destacam-se os medicamentos, que 

apresentam um “ciclo de vida”, uma cadeia composta por diversos elos interdependentes 

que vão desde a pesquisa e o desenvolvimento (P&D) de novas moléculas até chegar ao 

consumo do produto propriamente dito e à avaliação de sua eficácia, segurança e riscos. 

Assim, considerando que a Vigilância Sanitária deve atuar de forma integral, vê-se que já 

na etapa chamada de “pré-registro”, quando o medicamento ainda não existe como 

especialidade farmacêutica no mercado e que inclui toda a fase de P&D de novos 

medicamentos, a vigilância sanitária se faz presente2. 

A pesquisa e o desenvolvimento de moléculas que possam apresentar viabilidade 

comercial para se tornar um produto farmacêutico é um processo bastante complexo e caro 

que dura, em média, 10 anos. Em geral, entre milhares de moléculas estudadas, apenas 

uma apresenta potencial para vir a ser um medicamento. É bem verdade que, com as novas 

tecnologias de desenvolvimento de medicamentos, esse processo tende a se tornar mais 

rápido e sofisticado, mas os custos permanecem altos. Uma vez descoberta a molécula, 

passada a fase de estudos de farmacologia experimental, há que se proceder aos 

experimentos em Farmacologia Clínica, que vão das chamadas Fases I a IV para, no fim do 

processo, chegar-se a um produto com eficácia e segurança garantidas. Na Fase III dos 

ensaios, em que são testados os produtos em seres humanos, através dos chamados Ensaios 

Clínicos Controlados (ECC), visando à comprovação de sua eficácia terapêutica, o 

fabricante deve submeter o protocolo de investigação à autoridade sanitária, para análise e 

autorização da pesquisa clínica.  

A seguir vem a fase de registro, que determina fundamentalmente a oferta de 

medicamentos em um país, uma vez que, para serem comercializados, os produtos 

necessitam de registro dado pela agência reguladora que, no Brasil, era a Secretaria 

Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, posteriormente chamada 

Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS/MS) e que é, atualmente, a Agência Nacional de 

                                                        
2 Para a reflexão sobre a vigilância sanitária de medicamentos baseei-me em Soares (1995). 
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Vigilância Sanitária (ANVS). A análise para a concessão, ou não, do registro de 

medicamentos deve ser feita por profissionais especializados em farmacologia clínica, 

farmacodinâmica, tecnologia farmacêutica, entre outros conhecimentos, e deve ter como 

critério principal a relação benefício/risco3. Em outras palavras, todos os medicamentos 

podem trazer benefícios, mas certamente também trazem riscos à saúde. Não há 

medicamentos sem riscos, como quer nos fazer crer a indústria farmacêutica e, em 

princípio, seu uso deve ser sempre relativizado frente aos benefícios que podem ser 

obtidos. Dependendo da situação, pode-se aceitar riscos maiores ou menores. Por exemplo, 

é evidente que o risco de dependência do uso de analgésicos opiáceos passa a ser 

irrelevante diante do alívio que pode ser dado a um paciente terminal. Da mesma forma, os 

efeitos secundários ou reações adversas graves causados por medicamentos, quando 

utilizados em doenças fatais, têm um peso muito menor do que, por exemplo, quando 

utilizados em pacientes com enfermidades crônicas.  

Mas, além da avaliação da relação benefício/risco  –  relacionada aos critérios de eficácia e 

segurança  –, em diversos países também são considerados critérios importantes para a 

concessão do registro de um medicamento, o custo e a necessidade dos produtos em termos 

da situação nosológica da população-alvo.  

Eficácia é a capacidade de um fármaco produzir os efeitos para os quais foi indicado, num 

determinado número de pessoas. Está relacionada ao benefício que um medicamento pode 

trazer, porém deve ser sempre relativizada pelos riscos que seu uso pode acarretar. A 

avaliação da eficácia clínica é feita através de estudos em seres humanos, nos chamados 

Ensaios Clínicos Controlados (ECC) ou estudos de Fase III, que devem apresentar 

definição clara da população estudada, ter grupo controle, ser randomizados4 e apresentar 

protocolo completo, com todos os dados relevantes. 

Já a segurança, outro critério fundamental para a concessão do registro de um 

medicamento, está relacionada aos seus riscos potenciais. Até mesmo os excipientes5 e 

                                                        
3 “Um meio para expressar um julgamento referente ao papel de um fármaco na prática médica, baseado em 
dados sobre a eficácia e a segurança, junto a considerações sobre a doença na qual ele é empregado. Este 
conceito pode ser aplicado a um só fármaco ou na comparação entre dois ou mais fármacos utilizados para a 
mesma indicação” (OMS, 1977). 

4 Ensaio clínico randomizado ou aleatório é um experimento em que pessoas são alocadas ao acaso para um 
grupo que recebe um tratamento ou intervenção ou, alternativamente, para um grupo controle.  

5 Excipiente ou veículo é qualquer substância sólida ou líquida, inerte, que se junta aos medicamentos para 
dar consistência  ou dissolver. Exemplos: água, glicerina ou álcool.  
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aditivos6 utilizados na fabricação de medicamentos apresentam efeitos colaterais. O que é 

fundamental, aqui também, é considerar a relação entre os benefícios e os riscos que um 

determinado produto apresenta. Para a garantia da segurança, em termos sanitários, é 

fundamental que se faça uma atividade –  ainda praticamente inexistente no Brasil  – a  

farmacovigilância pós-comercialização ou pós-registro7 que, como o nome diz,  

acompanha a história do medicamento após a sua entrada no mercado. É a Fase IV dos 

estudos de medicamentos. É somente após o uso "normal", cotidiano, do medicamento por 

populações inteiras, que vão sendo conhecidos os seus efeitos colaterais, uma vez que os 

ensaios clínicos –  pelas próprias limitações de método8  – não podem detectar efeitos 

colaterais que ocorrem, por exemplo, com uma baixa freqüência. Porém, em termos 

sanitários, um efeito colateral que pode ocorrer em uma entre cada cem mil pessoas é 

muito importante. Por isso é que se espera que medicamentos comercializados há mais 

tempo apresentem, de um modo geral,  uma lista maior de efeitos colaterais e reações 

adversas que os produtos lançados recentemente. Neste sentido, não é vantagem alguma a 

propaganda de um produto novo com poucos efeitos colaterais, como também é comum a 

indústria farmacêutica divulgar. Significa apenas que o desconhecimento acerca daquele 

produto ainda é maior.   

Um outro fator importante em relação à avaliação da segurança é o de se ter dados 

produzidos no próprio país em que se quer registrar um medicamento, pois dados de outras 

populações não são totalmente aplicáveis ao nosso, por serem as condições físicas, sociais, 

econômicas, culturais e ambientais muito diversas, afetando os resultados. 

O custo como critério já vem sendo utilizado em diversos países, mas apesar de ser um 

aspecto importante, no Brasil não é considerado quando da concessão do registro. O custo 

não é só um problema econômico mas, também, sanitário, porque os recursos são sempre 

limitados e utilizados nas prioridades estabelecidas. Assim, o custo de um tratamento 
                                                        
6 Os aditivos, juntamente com os fármacos (princípios ativos), vão compor a especialidade farmacêutica. De 
acordo com suas funções, os aditivos podem ser adjuvantes, aglutinantes, tampões, corantes, aromatizantes, 
lubrificantes, conservantes, etc. 

7A Farmacovigilância busca informações mais precisas sobre as características terapêuticas ou toxicológicas 
de um determinado medicamento, em todas as condições em que é usado. Um Sistema de Farmacovigilância 
tem como objetivo detectar precocemente reações adversas (R.A.), medir os riscos e identificar os grupos 
populacionais mais suscetíveis às R.A. Desde 1970, a OMS vem estimulando a  implantação de Programas de 
Notificação Espontânea de R.A.  integrados ao Sistema Internacional de Farmacovigilância.  

8 Essas questões foram mais discutidas em Soares (1998). 
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medicamentoso deve ser avaliado em relação aos benefícios que serão alcançados, e não de 

forma isolada: só se pode admitir um custo alto para um medicamento que tenha eficácia e 

segurança que realmente o compensem (relação benefício/custo positiva). Desperdícios de 

recursos com produtos de alto custo e baixo benefício vão certamente afetar o quadro 

sanitário. 

Mas há, ainda, um outro critério fundamental, a meu ver, quando se tem em vista o uso 

otimizado de medicamentos: sua necessidade na perspectiva do atendimento das demandas 

de saúde da população em um dado momento. É evidente que são necessários dados sobre 

morbidade e mortalidade da população-alvo para essa avaliação. Este é um critério já 

utilizado pelos países nórdicos, que têm um ótimo sistema de vigilância sanitária de 

medicamentos e de farmacovigilância. No Brasil, porém, onde a falta de recursos 

financeiros, materiais e humanos é bem mais grave, não há até o momento qualquer 

preocupação com a necessidade, quando da concessão do registro de um medicamento. São 

concedidos registros para dezenas de produtos ditos “similares”, ou seja, com a mesma 

composição e que não apresentam nenhuma vantagem terapêutica ou econômica em 

relação aos já existentes no mercado. 

Quanto maior a oferta de medicamentos, mais difíceis são o seu controle e o seu  uso 

correto: um grande número de medicamentos registrados piora a cadeia terapêutica e o 

nível sanitário de um país, pois aumenta a confusão no registro, dificulta o controle da 

fabricação, da distribuição, da prescrição, dispensação e uso, inviabiliza o conhecimento 

adequado sobre os produtos, dificulta o estabelecimento de prioridades de trabalho, etc. 

Daí a importância de uma oferta limitada de produtos no mercado, sendo a ocasião do 

registro o primeiro momento para essa seleção da oferta. Mas além da limitação da oferta 

pelos critérios adotados para o registro, pode-se estabelecer outras normas legais, como  

por exemplo, a limitação de prescrição pela classificação dos medicamentos em  venda 

livre, venda sob prescrição, venda com retenção de receita, ou ainda, normas de limitação 

de dispensação e uso, como a restrição de medicamentos ao uso hospitalar. 

Já em um primeiro momento pude constatar que o “saneamento” do mercado farmacêutico 

brasileiro  –   isto é, uma rigorosa reavaliação de todos os produtos registrados para retirada do 

mercado daqueles que não se adequassem aos critérios estabelecidos  – deveria ser uma 

prioridade na política de medicamentos para o país. Porém, o que havia era um total 

desconhecimento, por parte do Ministério da Saúde, acerca do número de produtos registrados ou 

comercializados, com estimativas variando de 10 mil a 40 mil produtos registrados, o que 
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praticamente inviabiliza o valor de tal informação. Além disso, os problemas relativos ao registro e o 

desconhecimento da situação existente no país eram apenas o início das dificuldades relativas ao 

ciclo dos medicamentos.  
Uma vez dada a autorização pela autoridade reguladora, a empresa solicitante pode 

começar a fabricar seus produtos, que já devem estar previamente registrados. A partir daí, 

a inspeção farmacêutica deveria ocorrer regularmente, de forma rotineira, para verificação 

do cumprimento das boas práticas de fabricação (GMP)9 e da realização adequada do 

controle de qualidade10. Além de se estabelecer um programa de inspeções farmacêuticas, 

deve-se considerar a necessidade de eventuais inspeções a partir da apuração de alguma 

denúncia contra um determinado produto de uma empresa, da constatação de fraudes ou de 

qualquer outro problema que possa ter se originado durante o processo de fabricação. Para 

essa intervenção nas empresas, os profissionais de vigilância sanitária devem conhecer 

tanto de tecnologia farmacêutica, como de legislação sanitária:  basicamente a Lei nº 

6.360/76 e o Decreto nº 79.094/77 (que a regulamenta), a Lei nº 6.437/77,  além das 

normas de GMP. Também é importante conhecer o Código de Defesa do Consumidor, 

além de Portarias e demais atos relacionados à fabricação de medicamentos. Para essas 

atividades de inspeção farmacêutica é fundamental, ainda, contar com o apoio de um 

laboratório oficial de controle de qualidade, que realize as análises  necessárias. Existem 

cerca de 480 empresas, entre produtores de medicamentos, indústrias farmoquímicas e 

importadores autorizados no país (Portaria nº 3.916/GM, 1998), sendo menos de 20 os 

laboratórios oficiais (estatais).    

A seguir vem a fase de transporte, armazenamento e distribuição dos produtos 

farmacêuticos. A classificação dos medicamentos quanto à venda e prescrição (venda livre, 

venda sob prescrição médica, etc.) também tem influência na distribuição dos produtos e 

deve estar sendo avaliada nessa etapa. Além disso, a distribuição de amostra grátis e a 

divulgação de propaganda de medicamentos são regulamentadas pela vigilância sanitária. 

Todas essas normas são necessárias para garantir o acesso dos usuários a medicamentos de 

qualidade. Cabe, então, aos fiscais da vigilância verificar o cumprimento da legislação 

sanitária e, quando for o caso, aplicar as penalidades previstas em lei. Essas atividades 

                                                        
9 GMP é a sigla em inglês para Good Manufacturing Practices. 

10 O chamado “Controle Farmacêutico de Qualidade” é o conjunto de medidas destinadas a garantir, a 
qualquer momento, durante o processo de fabricação, a produção de lotes de medicamentos, tendo em vista o 
atendimento das normas sobre atividade, pureza, teor, eficácia e inocuidade.  

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ocorrem basicamente através da inspeção de farmácias e serviços de saúde, quando se 

busca avaliar se os medicamentos estão sendo corretamente distribuídos, em que condições 

estão sendo transportados e armazenados, etc. Já a vigilância em relação à publicidade 

deve ser feita também nos meios de comunicação de massa. Há um acervo enorme de leis 

regulamentando essas questões, sendo a de nº 5.991/73 essencial para as ações sobre a 

prática de comercialização. 

Seguindo o ciclo dos medicamentos, eles podem, então, ser prescritos pelos médicos. 

Legalmente, as questões éticas relacionadas à prescrição são regulamentadas pelo 

Conselho Federal de Medicina e respectivos Conselhos Regionais. Mas a vigilância 

sanitária também tem responsabilidade no controle da prescrição, uma vez que esta afeta o 

consumo dos medicamentos. Assim, a regulamentação sanitária deve estabelecer, por 

exemplo, as condições de venda e normas para prescrição de produtos. 

Já a chamada dispensação é a atividade de orientação quanto ao uso adequado de 

medicamentos e deve ser realizada por farmacêuticos, segundo a legislação vigente, 

podendo ser feita por outros profissionais apenas em casos excepcionais.  Mas, na 

realidade, a dispensação vem sendo feita no Brasil sem qualquer qualidade e controle.  É 

fato bastante conhecido que os farmacêuticos não estão nas farmácias e hospitais privados, 

que estão ausentes em muitos serviços públicos de saúde, ficando a dispensação nas mãos 

de funcionários totalmente despreparados para tal função, que é fundamental para o uso 

correto dos medicamentos. O que se vê, fundamentalmente, é a chamada "empurroterapia" 

(Cunha,1981; Rozenfeld,1989), já analisada por diversos autores e freqüentemente 

denunciada pela mídia, uma vez que o medicamento foi reduzido à categoria de uma 

mercadoria como outra qualquer.  

A vigilância sanitária, junto com os conselhos de classe –  Conselhos Regionais de 

Farmácia (CRF)  –  tem um enorme campo de atuação aqui, que hoje está muito aquém do 

que deveria ser. 

O uso propriamente dito é o elo seguinte da cadeia dos medicamentos cujo objetivo final é 

o seu consumo pelo usuário, seja para o fabricante –  que visa à venda e ao lucro  –  seja 

para os profissionais de saúde que, na busca da garantia da saúde da população, podem 

eventualmente necessitar dessa ferramenta (o medicamento), seja para o usuário que tem 

direito ao acesso ao medicamento, quando este for necessário para a  prevenção, 

recuperação, ou cura de uma doença, ou mesmo no alívio de sintomas.  
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Vale lembrar que o uso do medicamento alopático industrializado nem sempre é o 

tratamento mais adequado; em geral, há várias alternativas terapêuticas, como exercícios, 

relaxamento, fisioterapia, acupuntura, alimentação, mudanças no estilo de vida, 

psicoterapias, outros tipos de medicamentos (homeopáticos, fitoterápicos, etc.) ou até 

mesmo o tempo. Entretanto, estas são muitas vezes menosprezadas em função da imagem 

excessivamente valorizada que é vendida sobre o medicamento nas sociedades 

contemporâneas  – a de que pode curar todos os males, inclusive os devidos às péssimas 

condições de vida decorrentes do modelo de desenvolvimento dominante. 

Dentro de uma política de saúde que privilegie a promoção da saúde, a prevenção de 

doenças e a vigilância em saúde, como defendo, pode-se ter como meta uma redução 

significativa no consumo de medicamentos sintomáticos. Mas, para isso, são fundamentais 

as atividades ligadas à educação, à orientação dos consumidores e profissionais, à 

divulgação de informações sobre todas as alternativas terapêuticas, além do controle das 

informações divulgadas  –  quer sejam explicitamente, através de propaganda, quer sejam  

de forma mais sutil, através de bulas, de profissionais de saúde mal informados, sem 

capacitação adequada ou consciência crítica.  

Pude constatar também que seria essencial estimular o desenvolvimento de um campo 

praticamente inexistente no Brasil ainda hoje  – o de estudos de utilização de medicamentos e de 

farmacoepidemiologia  –  para a construção de dados concretos acerca da situação de consumo no 

país. Na verdade, ao trabalhar na SNVS, pude saber o quanto era falho e insuficiente o 

conhecimento sobre o uso de medicamentos no Brasil, situação que se mantém praticamente 

inalterada até hoje.  É um problema mais grave ainda quando se considera que o país, afinal, está 

entre os dez maiores mercados consumidores de medicamentos em termos mundiais, com vendas 

que atingem 9,6 bilhões de dólares/ano, segundo o Ministério da Saúde (Portaria nº 3.916/GM, 

1998). Entre nós, a indústria farmacêutica tem tido uma preocupação muito maior com dados sobre 

consumo, por seus interesses mercadológicos, do que o Estado. Apenas recentemente foi aprovada 

a Política Nacional de Medicamentos (Portaria nº 3.916/GM, do Ministério da Saúde, op. cit.), mas 

há ainda muito por fazer para que se possa chegar a uma situação aceitável neste setor.  

A breve apresentação do ciclo de vida dos medicamentos do ponto de vista do interesse da 

Saúde Coletiva já apontou a complexidade que envolve a reflexão sobre os medicamentos e, assim, 

os desafios que se colocam para definição de estratégias de ação política no setor. A começar pela 

vigilância sanitária, que deveria estar atuando em todas as etapas da cadeia dos medicamentos, 

mas que se encontrava completamente despreparada para tal atuação. O que pude constatar foi  a 
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situação caótica dos medicamentos no país, a total falta de controle da qualidade dos produtos e 

muitas outras distorções. Ou seja, ficou evidente a falta de uma política para o setor, que apenas 

recentemente se buscou aprovar, através de Portaria do Ministério da Saúde (Portaria nº 3.916/GM, 

de 1998), a partir de mais uma série de escândalos sobre as fraudes, furtos e outros problemas 

relativos a esses produtos que, a meu ver, são apenas a ponta do iceberg da situação dos 

medicamentos no Brasil11.  

Não mencionei aqui os aspectos concernentes à produção industrial, das etapas de 

fabricação até o marketing, embora também tenha buscado conhecê-los minimamente para 

aprofundar a análise do uso dos medicamentos, uma vez que a indústria farmacêutica movimenta 

um capital fabuloso em todo o mundo, trazendo inúmeras e fundamentais conseqüências para a 

saúde das populações e das economias dos países.   

No Brasil, pesquisadores como Pacheco (1968; 1978; 1983), que analisou as estratégias 

das indústrias farmacêuticas, em especial as transnacionais, Frenkel et al. (1978) e Vianna 

(1995), que estudaram a evolução dos diversos estágios tecnológicos da indústria 

farmacêutica no país, e Bermudez (1992; 1995), analisando a política industrial para o 

setor e defendendo a produção nacional de medicamentos, são referências de autores 

voltados para a análise do setor farmacêutico. Giovanni (1980) e Cordeiro (1980) 

buscaram evidenciar as articulações entre a produção e a circulação de medicamentos, a 

prática médica e as políticas estatais do setor, que teriam determinado as condições das 

práticas de consumo de medicamentos no Brasil. Esses autores mostraram como as 

políticas governamentais vinham atendendo aos interesses das indústrias farmacêuticas e 

de todo o chamado complexo médico-industrial, de ampliação do mercado consumidor. 

Barros (1982; 1983; 1995) enfocou basicamente o processo de medicalização e as 

estratégias de propaganda da indústria farmacêutica. Temporão (1986) também tomou 

como objeto de estudo a propaganda de medicamentos, particularmente nos meios de 

comunicação de massa. 

Muitos desses estudos utilizaram abordagens macrodimensionais as quais, ao buscarem no 

nível da sociedade como um todo e até em fatores globais, os determinantes e 

condicionantes do uso de medicamentos, trazem importantes contribuições, tais como a 

constatação da influência de interesses políticos e econômicos na prática médica, incluindo 
                                                        
11 Uma avaliação das conseqüências da inexistência de uma efetiva definição e implementação de uma 
política de medicamentos no Brasil à época encontra-se em Soares (1989). 
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a prescrição e consumo de medicamentos, e da generalização de uma ideologia consumista 

como elemento fundamental para que as necessidades da produção capitalista se tornem 

parte das necessidades de saúde individuais e coletivas. Tais pesquisas também 

demonstraram claramente como a defesa e o reforço do modelo biomédico intervencionista 

e orientado para a doença são convenientes para as exigências do processo de 

industrialização, assim como para os interesses profissionais das instituições médicas e 

acadêmicas.  

Abordagens macroanalíticas pareciam-me insuficientes, porém, em sua tendência a uma 

ênfase excessiva sobre os fatores estruturais, negligenciando ou subestimando outros fatores que 

também influenciam o uso dos medicamentos. Assim, as ambivalências vistas no nível micro de 

análise, bem como os aspectos interpessoais presentes nas relações entre profissionais e u suários 

do sistema de saúde, as percepções, valores, crenças e atitudes individuais em jogo são alguns dos 

elementos freqüentemente desconsiderados. 

Os medicamentos passaram a ocupar um espaço importante no processo saúde/doença, 

sendo praticamente impossível pensar a prática médica ou a relação médico-paciente hoje, 

sem a presença desses produtos. Eles já são, inclusive, parte integrante das representações 

de saúde das populações das mais diversas sociedades. De uma entre tantas outras 

ferramentas possíveis para a prevenção, promoção ou recuperação da saúde, os 

medicamentos passaram a significar, concretamente, a saúde em si, a vida e até mesmo a 

felicidade: estão aí os sucessos de vendas como o  Prozac e o Viagra, para comprovar o 

uso exacerbado que vem sendo feito de produtos que têm indicações terapêuticas bem mais 

limitadas. Independentemente da eficácia clínica que eles apresentam, os efeitos do 

marketing são nítidos em casos como esses. 

Faz parte do senso comum considerar que um fluxo livre de medicamentos em uma 

determinada sociedade representa a qualidade de um sistema de saúde; no Brasil, por 

exemplo, a demanda por medicamentos nas instituições públicas de saúde está sempre 

presente entre as reivindicações tanto de movimentos populares organizados, quanto nas 

lutas dos profissionais de saúde por melhores condições de trabalho.  

Muito mais do que como produto farmacêutico, o medicamento deve ser compreendido 

dentro do contexto histórico, econômico, sociocultural no qual está inserido e que 

condiciona a sua utilização. Por um lado, são inegáveis os benefícios que podem ser 

obtidos pelo uso de muitas dessas drogas, como tampouco se pode negar o valor positivo e 
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a popularidade que os medicamentos conquistaram  entre os mais diversos segmentos da 

sociedade, nos mais variados contextos socioculturais. Porém, dentro do modelo de 

assistência à saúde excessivamente medicalizado e mercantilizado que se desenvolveu  no 

mundo ocidental moderno, o que vem prevalecendo é o chamado uso “irracional” dos 

medicamentos no mundo, agravado nos países menos industrializados pelas condições 

socioeconômicas existentes. 

Juntamente com o crescente consumo de medicamentos que vem sendo observado 

praticamente em todo o mundo, cresce a conscientização acerca das graves conseqüências 

desse uso, que vem se caracterizando como abusivo e muitas vezes inadequado. Leva ao 

aumento de doenças iatrogênicas e de reações adversas, problemas de resistência 

bacteriana, no caso de antibióticos, por exemplo; casos de dependência física e/ou 

psicológica a produtos de diversos grupos terapêuticos, além dos seus altos custos, da 

ampliação do processo de medicalização (implicando muitas vezes gastos altíssimos para 

os governos) e do mascaramento ou manipulação de questões sociais envolvidas no 

processo do adoecimento. 

Ao longo dos anos fortaleceu-se a defesa do uso racional de medicamentos como diretriz 

fundamental para políticas nacionais de medicamentos12. O conceito de uso racional, 

apesar de ter se tornado hoje praticamente consensual pelos mais diversos segmentos da 

sociedade e nos mais diversos contextos  –  a indústria farmacêutica, ONGs na área da 

saúde e defesa do consumidor, a OMS, profissionais da saúde  –  tem na verdade 

conotações diversas e, em muitos casos, mascara objetivos e interesses conflitantes por trás 

de sua defesa. A indústria farmacêutica, por exemplo, refere-se ao uso racional como 

restrito ao uso de medicamentos essenciais para “pobres”, como se fosse apenas uma 

questão econômica e um conceito a ser aplicado principalmente em países em 

desenvolvimento, quando essa proposta pode ser considerada de forma muito mais ampla, 

até como de ruptura com a racionalidade consumista e medicalizadora vigente.  

Há algumas décadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem defendendo e 

trabalhando no sentido de que as Políticas Nacionais de Medicamentos dos países 

promovam/objetivem o uso racional de medicamentos, cujos princípios foram inicialmente 

estabelecidos na Declaração de Nairobi  – documento final de uma Conferência de 

especialistas sobre o tema, organizada pela OMS e realizada em novembro de 1985  – e 

                                                        
12 Um breve texto sobre o tema encontra-se em Soares (1997e), utilizado parcialmente aqui.  
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que podem ser resumidos numa frase simples: “o medicamento correto dado ao paciente 

certo, em dose adequada e a um custo razoável”. 

Para alcançar esse objetivo, as diretrizes políticas devem contemplar, então, entre outros 

problemas, aqueles relacionados à prescrição excessiva ou insuficiente, aos abusos na 

terapia medicamentosa, à automedicação inadequada, distorções no fornecimento e 

distribuição de medicamentos, o uso de produtos ineficazes, sem qualidade ou necessidade, 

ou ainda, mais caros frente a alternativas de qualidade, eficácia e segurança garantidas, 

mais baratas. Por serem tão largamente consumidos, e considerando-se que o seu mau uso 

pode acarretar até mesmo a morte –  uma vez que esses produtos têm atividade 

farmacológica, toxicidade e efeitos colaterais  – é fundamental garantir a sua qualidade, 

eficácia e segurança.  

Segundo Arnau & Laporte (1989), entre os determinantes da quantidade e da qualidade do 

consumo de medicamentos em uma comunidade, estão claramente identificadas a oferta de 

medicamentos disponíveis, a estrutura e as prioridades do sistema de saúde, bem como a 

“promoção” (propaganda) e a informação sobre os medicamentos. Outros fatores que 

provavelmente influenciam o consumo de medicamentos são a educação farmacológica 

dos prescritores e demais profissionais de saúde, as atitudes dos usuários e a prevalência de 

doenças e seu padrão epidemiológico. 

Assim, do ponto de vista social e sanitário, a divulgação de informações sobre os 

medicamentos –  não apenas sobre conhecimentos farmacológicos mas também visando à 

desmistificação de suas representações  –  tanto para os profissionais quanto para a 

população em geral, consumidora em potencial, me parece ser tão importante quanto a 

garantia de sua segurança e eficácia, na oferta de produtos de qualidade. 

Da perspectiva da vigilância epidemiológica, o medicamento é um ótimo indicador da 

situação de saúde de uma população. Daí a importância também dos estudos de 

Farmacovigilância ou estudos de Fase IV, em que se busca conhecer o uso real do 

medicamento pela população e seus impactos no processo saúde/doença, como 

mencionado anteriormente. 

Os medicamentos devem ser, indubitavelmente, uma alternativa,  um meio disponível e de 

uso acessível à prática médica, mas jamais um fim em si mesmo ou o fim da política de 

medicamentos e de assistência farmacêutica dentro de uma política voltada para a saúde. A partir 

desse deslocamento do foco sobre o medicamento para o foco sobre a saúde, mudam as questões-
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chave a considerar na reflexão sobre a política de medicamentos. Nessa nova perspectiva, a 

questão da autonomia do paciente –  em contraposição à autonomia do medicamento e demais 

tecnologias do chamado complexo médico-industrial (Cordeiro, op. cit.) que prevalece hoje na 

prática médica  –  toma força e importância na elaboração de estratégias e diretrizes políticas para o 

setor.  

 Não bastava, então, conhecer a dimensão sanitária ou os aspectos econômicos presentes 

no uso dos medicamentos industrializados no mundo contemporâneo. Os medicamentos são 

produtos e produtores de cultura. O uso de substâncias com objetivos terapêuticos praticamente 

acompanha a história da humanidade, ocupando lugar importante nas práticas curativas em todas 

as épocas e sociedades e fez-se necessário conhecer um pouco mais sobre essa outra dimensão. 

Medicamentos não são prescritos ou consumidos apenas segundo critérios racionais. São as 

funções simbólicas, sociais e culturais dos medicamentos –  mais que suas funções farmacológicas  

– que os tornam tão populares, tanto entre leigos como entre profissionais da saúde.  

As demandas das pessoas por substâncias que atuem em seu organismo são universais e 

estão entre as mais antigas e simbólicas experiências humanas. Já há mais de 3.500 anos, o 

papiro de Ebers relacionava cerca de 700 produtos medicinais (Howard-Jones, 1974 apud 

Coelho, 1980). Segundo Unschuld (1988), os textos mais antigos sobre os fármacos 

chineses parecem ter sido compilados aproximadamente em 200 a.C. e, na Europa, as ervas 

mais antigas de que se tem conhecimento foram compiladas por Diocles de Karistos e por 

Teofrasto de Éfeso, no século IV a.C.13 

Apesar de os produtos farmacêuticos modernos serem geralmente caracterizados por seus 

elementos racionais e científicos, os aspectos simbólicos, mágicos, religiosos  – e até 

mesmo místicos  – relacionados à ingestão de drogas (quer sejam substâncias naturais ou 

sintéticas), ao hábito e desejo universal de tomar algo para contrapor à doença, persistem 

(Pellegrino,1976).14 Essas características devem ser consideradas quando esse uso se dá em 

um contexto institucional também. 

Em 1987 participei de uma pesquisa para avaliar a relação entre usuários de serviços 

públicos e profissionais de saúde no Rio de Janeiro, em que essa relação era pensada em seu 

caráter político-pedagógico em um contexto institucional de luta por hegemonia.  

                                                        
13  Sobre a história dos medicamentos ver, por exemplo, Coelho (op. cit.) e Almeida (1996). 

14  Sobre este tema , ver também Sayd (1995a, 1995b). 
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O estabelecimento de uma ordem médica articulada ao poder da ordem social hegemônica, 

expressando-se através do discurso médico, foi objeto de diversos estudos (Costa, 1999; 

Machado et al., 1978). Através de processos educativos os mais diversos, uma visão 

particular de saúde, doença, corpo, sexualidade, enfim, uma visão particular de ser humano 

e de mundo vai sendo internalizada por profissionais, pacientes e pelo conjunto da 

sociedade. Entendo que todas as relações sociais são mediatizadas pela educação (Cury, 

1986), processo este que não se restringe ao processo de ensino/aprendizagem formal que 

ocorre nas instituições de ensino, de saúde e outras, mas está presente informalmente em 

todas as instituições e relações sociais.  

As relações que se estabelecem entre os profissionais de saúde e a população usuária dos 

serviços inserem-se, então, nas relações de hegemonia existentes em nossa sociedade como 

relações pedagógicas no sentido gramsciano. Partindo da perspectiva da doutrina e prática 

pedagógicas que concebem a relação professor/aluno como uma relação ativa de 

vinculações recíprocas, Gramsci afirma: 

“Mas a relação pedagógica não pode ser limitada às relações 

especificamente ‘escolásticas’, (...). Esta relação existe em toda a 

sociedade no seu conjunto e em todo indivíduo com relação aos 

outros indivíduos, bem como entre camadas intelectuais e não 

intelectuais, entre governantes e governados, (...). Toda relação de 

‘hegemonia’ é necessariamente uma relação pedagógica, (...)” 

(Gramsci, 1984, p. 37).  

Portanto, a análise da relação entre profissionais e pacientes, analogamente às relações 

entre professor/aluno, caracteriza-se hegemonicamente como uma relação de poder/saber. 

A monopolização do saber é sabidamente uma forma de manutenção de poder largamente 

utilizada por profissionais de educação e de saúde. Foucault (1980; 1986) já analisou 

profundamente e de forma fundamental as questões do poder/saber, do poder sobre o corpo 

e dos micropoderes que se dão no cotidiano das relações sociais. A título de ilustração, 

destaco um dos depoimentos que me foram dados em uma pesquisa sobre o conhecimento 

e julgamento de estudantes e profissionais de saúde acerca dos medicamentos essenciais: 

uma médica afirmou ser contra o fim dos nomes de fantasia dos medicamentos, porque 

esta era uma forma de controle seu sobre os pacientes. 
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Porém, a educação não é apenas instrumento de manutenção ou reprodução de dominação, 

mas pode e deve ser um processo dialógico entre sujeitos que ensinam/aprendem, que 

trocam e respeitam os saberes, valores, experiências diversos que cada um deles traz 

consigo. O processo de ensino/aprendizagem não deve visar à mera transmissão de 

conhecimentos, mas à criação das possibilidades de construção de conhecimento. Educar é 

possibilitar a formação de seres humanos e cidadãos e é, portanto, como recentemente 

afirmou Freire (1998) em sua proposta de uma pedagogia da autonomia, uma prática ética 

e política. 

Entre os teóricos da educação, a questão da construção da autonomia já vem sendo 

trabalhada no Brasil há décadas, através de educadores como Paulo Freire (ver o conjunto 

da obra), Saviani (1980) e Cury (op. cit.), em quem encontrei muito do suporte teórico para 

minha reflexão nesse campo e, por analogia, no campo da educação em saúde (em sentido 

amplo, como discutido, por exemplo, em Melo, 1976; 1985; Ramos, Melo e Soares, 1989). 

Tanto o profissional de educação quanto o profissional de saúde deveriam ter como 

objetivo construir junto com o outro parceiro na relação (aluno, paciente, colega ou 

subalterno) de forma compartilhada e em cumplicidade, o crescimento e a autonomia do 

outro, o que significa também desenvolver o seu próprio crescimento e autonomia. Talvez 

a maior contribuição que se possa trazer a esse processo seja o compartilhamento do saber 

especializado, a desmistificação desse saber/poder, o respeito e a valorização do saber do 

outro. Nesse sentido, foi necessário pensar sobre o caráter político-pedagógico das relações 

entre os profissionais e os usuários dos serviços de saúde,  espaços que são sociais, espaços 

de luta pela conquista e manutenção de hegemonia. Foi necessário, também, pensar esse 

agir técnico enquanto agir político. A questão da autonomia e dependência já estava 

presente, portanto, mas ficou latente durante anos, sem que fosse aprofundada de forma 

consciente. 

Quanto à questão que o grupo de pesquisa se propôs a analisar, pôde ser constatado o 

péssimo atendimento prestado à população na região estudada, com os problemas já 

encontrados por inúmeros pesquisadores em diversos locais, tais como as grandes filas de 

espera, as consultas com cerca de três minutos de duração após uma espera de meses para 

obtê-la, baixíssima resolutividade, insuficiência de profissionais, equipamentos e materiais, 

incluindo medicamentos, etc. Mas ficou clara também a importância dos serviços como um 

local de socialização, um “clube” onde as pessoas se encontram, discutem seus problemas, 

trocam experiências de vida, enfim. A questão da cidadania também apareceu como 
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importante. O lema da “saúde como direito de todos e dever do Estado” havia sido 

incorporado e esses pacientes buscavam fazer valer os seus direitos, lutavam pelo seu 

reconhecimento como cidadãos e a prescrição de medicamentos se apresentava como uma 

das provas concretas deste reconhecimento do direito à “saúde” (ver Melo, Ramos e 

Soares, op. cit.). 

Paralelamente, realizei um estudo enfocando particularmente os significados dos 

medicamentos como mediadores da relação médico-paciente para os pacientes usuários de três  

serviços públicos de saúde (níveis federal, estadual e municipal) na região da Penha, X Região 

Administrativa do Rio de Janeiro. De uma forma mais ampla, busquei refletir sobre o porquê desta 

presença tão marcante dos medicamentos na nossa vida cotidiana e de sua incorporação tão forte 

pelo modelo médico, observando em campo, como se dá, na prática cotidiana de serviços públicos 

de saúde, no nível ambulatorial, a prescrição e o consumo de medicamentos, e que papéis eles 

jogam na relação médico-paciente. O trabalho de campo foi desenvolvido dentro de uma 

perspectiva antropológica, de metodologia qualitativa  (entrevistas semi-estruturadas e observação 

etnográfica com registro em diário de campo),  focalizando o serviço ambulatorial das clínicas gerais 

das três unidades (PAM Penha, HEGV e CMS Penha). 

Em relação especificamente aos medicamentos, a primeira constatação – e que de certa 

forma ia contra as minhas expectativas iniciais e os achados de outros autores  – foi a de 

que os usuários (já) não reivindicavam tanto o medicamento, (já) não acreditavam tanto em 

seus “poderes mágicos” de cura; não havia uma adesão total aos medicamentos, mas os 

pacientes apresentavam-se bastante ambíguos em relação a esses produtos. Mais do que o 

medicamento, os usuários buscam um bom atendimento, alguém que os escute, alguém 

com quem possam falar, que lhes dê atenção e que se mostre interessado em solucionar os 

problemas que lhe são apresentados. Porém, esses sentimentos e desejos não são lineares, 

nem tão simples assim. Por outro lado, mesmo rejeitando os medicamentos, os usuários 

continuam a exigi-los; o mesmo ocorre com os médicos: muitos sabem que a solução não 

está nos medicamentos, que não é isso que aqueles pacientes estão buscando ou 

necessitando, mas ao mesmo tempo crêem na sua eficácia, que é muitas vezes simbólica, 

mas real. 

Apesar de ter delimitado as observações a uma região bem restrita, a uma população bem 

pequena e um tanto homogênea no que tange à sua inserção social – as chamadas “camadas 

populares”, que são as principais usuárias desses serviços –, guardadas as especificidades e 

condicionamentos socioeconômicos e, que no caso, agravam bastante a relação de esmagamento e 
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de submissão destas pessoas à ordem médica e social  – creio que aquele trabalho pôde servir de 

base para uma reflexão mais ampla sobre a situação mais geral do lugar que o medicamento ocupa 

hoje em nossa sociedade. 

A título de ilustração, seguem-se alguns trechos dos depoimentos dos pacientes, que 

expressam as relações contraditórias com os medicamentos. Por um lado, era comum ouvir 

um paciente dizer que não havia gostado de determinado médico “porque eu fui lá e não 

me receitou nem remédio... mandou eu embora, eu não tenho receita, não tenho nada”; 

ou, ao falar de suas expectativas, afirmar: "Eu espero que o médico passe um remédio que 

eu fique boa”, ou ainda: "Pra mim eu acho... que eu queria, que o médico aí... o médico... 

desse um remédio certo, pra eu tomar, pra eu ficar bom”. 

Por outro lado, estes mesmos pacientes, freqüentemente por experiência própria, 

verificavam que o medicamento em si não resolvia suas questões. Foram várias as queixas 

de pacientes em relação aos médicos que reduziam o ato médico a uma mera prescrição 

medicamentosa: 

"É... atende rápido, igual... eu levei os três [filhos]: ela passou, 

assim, taran, taran... não falou nada! Às vezes ela pergunta: que 

que a criança tem? A gente fala... Aí, pronto, ela pergunta o 

remédio, ela não exprica pra que que aquele remédio é..." 

"Mal você senta... não bota nem a mão, não olha nem pra tua cara, 

‘Como é seu nome?’ Fulana de tal. ‘Idade?’ Tal. Já vem a idade, 

já vem a ficha, né? ‘Ah, a senhora então vai tomar esse remedinho 

aqui' (...)" 

“Eu tô, sabe o que, já não tô agüentando mais os remédios. 

Porque... por causa de que cada médico que eu vou, me dá um 

remédio, cada um médico, um remédio. E nada, e nada, nada...” 

Porém, para tornar ainda mais complexa a análise, pude constatar que a “consciência” 

dessa “farsa” no uso do medicamento era muitas vezes apenas aparente; na verdade, muitas 

vezes o que estes pacientes queriam não era romper com uma ideologia que vende a idéia 

de que há um medicamento para cada mal que nos aflige, mas simplesmente ter acesso 

àquilo que também é vendido pelo sistema: é preciso sofisticar mais e mais a prática 

médica, é preciso um constante e crescente avanço tecnológico para se chegar a um 
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diagnóstico e à cura. Assim é que encontrei freqüentes reivindicações dos pacientes pelo 

acesso a outros recursos, como os exames laboratoriais e radiológicos como, por exemplo: 

"Porque... por causa de que cada médico que eu vou, me dá um 

remédio, cada um médico, um remédio. E nada, e nada, nada... 

Não quer passar um exame pra gente fazer, entendeu? Fazer um 

Raio-X pra ver o que é; não, só vai passando só remédio...” 

“Quer dizer que quando fazer 8 dias, vai fazer 8 dia agora, aí ela 

terminar [o tratamento medicamentoso], aí eu vou voltar lá. Aí 

espero que peça algum exame, né?” 

Explicando como deveria ser o procedimento do médico na consulta, um paciente nos 

disse: "Olha, antes de passar qualquer remédio, vamos fazer um exame, pra depois passar 

o remédio pr’aquilo". Um outro paciente afirmou: "Pô, ficar tomando remédio... ficar 

tomando remédio só, não basta, não. Tem que fazer, nós tem que se tratar também, marcar 

consulta, ver o que é, entendeu, marcar um exame." 

  Outros depoimentos foram: 

"(...) e, por exemplo, eu queria assim um encaminhamento, pra 

bater chapa, a gente já tá numa certa idade, né, que tem que ver, 

ver assim, as coisa já tá estragando..." 

"Eu não vou ao médico, não. Porque de primeiro, eu já tomei 

muito medicamento, negócio de, de... Pro fígado eu não vou, não. 

Pra te falar a verdade, eu não vou não. Eu vou assim, pra fazer um 

exame..." 

"Porque ele é um bom médico. Ele não ataca remédio no teu filho! 

Primeiro ele manda fazer um exame, depois é que ele passa o 

remédio." 

Em resumo, havia uma resolutividade baixíssima do sistema, uma desvalorização e um 

descaso enormes com a população usuária, os medicamentos e pedidos de exames tampouco 

traziam satisfação àqueles pacientes. Enfim, a pergunta que ficou mais evidente a partir daquela ida 

ao campo foi: afinal, por que essa população ainda insistia em ir aos serviços públicos, em buscar a 

chamada Medicina oficial e lutava, inclusive, pelo direito ao acesso a um atendimento que eles 
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reconheciam como ineficaz? E mais, por que –  se já havia tanta desconfiança e descrença em 

relação ao uso de medicamentos  – por que ainda lutavam tanto por ele? 

Não poderia aceitar análises que simplificavam a questão concluindo, por exemplo, que a 

população se submete totalmente à ideologia dominante ou que é passiva, incapaz de agir para 

transformar o status quo. A atuação da população, bem como dos profissionais, é plena de 

contradições e ambivalências. Não há “vítimas” nem “vilões” nessa história. Era necessária uma 

análise que contemplasse a questão em sua complexidade, que buscasse abranger as contradições 

presentes e entendê-las dentro de uma lógica, que certamente não é linear ou formal, nem pode ser 

reducionista ou simplificadora.  

O estudo de caso realizado por Camargo Jr. (1994b) no Ambulatório de Medicina Integral 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUPE), da UERJ, é mais uma ilustração de 

como vem se dando o ato médico no Rio de Janeiro e dos paradoxos encontrados na clínica 

contemporânea. O autor constatou uma prática médica bastante diversa daquela 

recomendada pelos manuais, apesar de o estudo ter sido realizado em um ambulatório de 

hospital universitário considerado um centro de excelência. A atitude dos médicos foi, de 

um modo geral, impessoal, preconceituosa e de não respeito às queixas, demandas e 

direitos dos pacientes à informação. Sem serem ouvidos e, portanto, sem se sentirem 

sujeitos ativos do tratamento, “(...) a maior parte dos pacientes não segue o tratamento 

prescrito, em maior ou menor grau” (Camargo Jr., 1994b, p. 28), fato também constatado 

em outros estudos.  

O autor conclui que “mais do que ‘incorreções técnicas’, ressaltam deste estudo, portanto, 

as limitações concretas do modelo médico em responder às atribuições que ele mesmo se 

coloca” (Camargo Jr., op. cit., p. 28, grifos meus). Ao que eu acrescentaria, não apenas as 

limitações do modelo médico, mas as de uma concepção de mundo (da qual deriva a 

racionalidade da biomedicina), incluindo conceitos de saúde, doença e vida limitados, e 

uma ética que absolutamente não é de solidariedade ou responsabilidade.   

Estudos como este confirmam, assim, que os pacientes, em sua luta cotidiana pela vida, 

desenvolvem estratégias variadas que expressam, por um lado, sua condição de dominados, 

mas por outro, sua resistência a essa situação. Eles também fazem uso da instituição da 

forma que melhor lhes convém; eles buscam outros meios de cura e/ou de solução para 

seus problemas, e aí a religião tem um papel importante, como já demonstrado em vários 

estudos antropológicos. Eles incorporam valores e atitudes que lhes são impostos, mas 
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mantêm também seus próprios valores, suas crenças, sua cultura enfim, em um processo 

complexo de sincretismo de valores, demandas, expectativas e crenças. 

Por outro lado, os profissionais – e naquele trabalho ficamos restritos basicamente aos 

médicos – também são submetidos à ordem médica, ao sistema capitalista, ao consumismo 

e, como os pacientes, mostram-se contraditórios em seu discurso e prática. Também eles 

resistem, criam estratégias para viver. Através do estudo dos significados e usos dos 

medicamentos, pude constatar muitas dessas contradições e dessas estratégias que indicam 

um agir que não é puramente racional. Como aponta Luz (1996a, p. 8), “valor, interesse e 

desejo são conceitos que apontam para outras instâncias de radicação do agir, do sentir e 

do pensar na vida e nas sociedades humanas, diferentes da razão e da racionalidade”. 

 Passei a buscar, então, estudos que pudessem ajudar a melhor compreender e tratar as 

questões surgidas em campo e observadas também por outros pesquisadores. Assim, durante o 

ano de 1991, como pesquisadora visitante na Universidade de Groningen (Hol anda)15 pude ter 

contato com a vasta produção acadêmica no campo da antropologia farmacêutica e da farmácia 

social, particularmente, e ampliar minha reflexão sobre o uso de medicamentos16.  

Entre antropólogos é relativamente recente o interesse por temas mais contemporâneos e 

da cultura ocidental moderna, em contraste com as investigações de populações e culturas 

exóticas que constituíram a tradição desse campo de saber. Até aproximadamente meados 

dos anos 70, as investigações eram basicamente orientadas para os fenômenos da medicina 

tradicional; muito se analisou, por exemplo, sobre suas relações com a religião e sistemas 

de crença. Como apontou Geest (1988), só mais recentemente a antropologia médica se 

voltou para a medicina científica ocidental moderna –  a biomedicina  – como objeto de 

pesquisa cultural. Os estudos sobre a biomedicina no contexto não-ocidental [onde estaria 

o Brasil, segundo a classificação de antropólogos europeus...] geralmente lidam com temas 

como o pluralismo médico, escolhas terapêuticas e a hegemonia do modelo biomédico. 

Aos poucos, dentro da antropologia médica, foi-se fazendo necessário aprofundar questões 

que incluem como se dá a produção, distribuição e comercialização de medicamentos; os 

papéis da indústria farmacêutica, dos “propagandistas”, médicos, farmacêuticos, 

balconistas e consumidores nos padrões de consumo; as transações e uso que se dão fora 
                                                        
15 Departamento de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina, Universidade de Groningen, onde funciona 
um Centro Colaborador da OMS para Farmacologia Clínica e Política de Medicamentos.  

16 Um dos frutos daquela época foi o trabalho apresentado na International Conference on Social and 
Cultural Aspects of Pharmaceuticals.  Ver Soares & Haaijer-Ruskamp (1991). 
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do controle do sistema de saúde; a compra de medicamentos como fator de viabilização de 

uma terapia individualizada. Outros temas pesquisados envolvem as implicações do 

pluralismo farmacêutico para as mudanças nas percepções de populações acerca dos 

medicamentos tradicionais; os significados dos medicamentos para pacientes, profissionais 

e para a população em geral e suas relações com conceitos de saúde/doença e de cura; a 

percepção sobre eficácia e riscos de medicamentos, etc. 

Enfim, as pesquisas antropológicas que se desenvolvem no nível microanalítico foram 

buscando enfatizar como as pessoas selecionam e utilizam os medicamentos no seu dia-a-

dia, que tipo de orientação procuram e recebem, quais as suas demandas e necessidades, a 

partir dos significados que são construídos histórica, social e culturalmente, através de 

perspectivas bottom up e de pesquisas de campo. 

Entre os pontos fortes desse tipo de abordagem está a descrição detalhada do uso real de 

medicamentos observado in loco. Também o fato de que os indivíduos são considerados, e 

suas percepções, crenças e representações enfatizadas. Desta forma, a influência de 

características pessoais no uso de medicamentos é avaliada, assim como as estratégias de 

negociação usadas, tanto por pacientes como pelos profissionais, ao interagirem na prática.  

Estudos acerca de percepções e representações sociais indicam que os medicamentos são 

vistos como substâncias seguras mas, também, perigosas. Eles foram considerados um 

meio eficaz  para voltar à normalidade por alguns pacientes epiléticos, enquanto outros se 

sentiram totalmente viciados e dependentes das drogas (Rhodes, 1984). Há medicamentos 

que são considerados como substâncias liberadoras, no sentido em que permitem maior 

autonomia dos pacientes em relação às doenças e aos profissionais de saúde ou outros 

curadores (Geest & Whyte, 1989). De fato, alguns estudos mostram a importância dos 

medicamentos na normalização das vidas das pessoas, na medida em que permitem a 

retomada de suas atividades normais, cotidianas. Porém, em outras análises essas 

substâncias são consideradas como um fator de dependência em relação aos profissionais 

(Trostle, 1988) e às drogas propriamente ditas (Rhodes, op. cit.). O uso de medicamentos  

pode atuar no sentido de legitimar a doença e o doente, apresentando-se como a prova 

concreta  de que determinado indivíduo é incapaz de trabalhar ou de ser normal. Os 

medicamentos simbolizam a saúde, concretizada em comprimidos, ampolas, etc., mas 

também significam a falta de saúde. Podem tanto representar a atenção e preocupação dos 

pais e médicos, como serem considerados uma alternativa para a falta daquele cuidado, 

conforme apontado em alguns estudos sobre o comportamento de crianças em relação aos 
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medicamentos (Bush & Iannotti, 1988; Bush & Hardon, 1990; Trakas, 1990; Sachs, 1990). 

Eles são compreendidos tanto como meios de comunicação (p. ex., Sachs, 1989), quanto 

como indicadores de não-comunicação (p. ex., Michel, 1985). Podem ser considerados o 

resultado de um dado conhecimento, i.e., a prova concreta de uma certeza quanto ao 

diagnóstico, daí a seleção de um certo medicamento. Porém, também podem ser vistos 

como indicativo de não-conhecimento: o medicamento está sendo prescrito como uma 

tentativa de ensaio e erro, uma vez que a causa do problema é desconhecida. 

Esses são apenas alguns exemplos encontrados na literatura científica que ilustram como as 

percepções sobre medicamentos podem variar muitíssimo, de acordo com o contexto e as 

circunstâncias em que são analisados, e sob qual perspectiva metodológica. É óbvio que 

percepções diversas estão relacionadas com diferentes atitudes frente aos medicamentos, 

tendo implicações para a saúde, não somente do ponto de vista do indivíduo, como da 

saúde coletiva. Porém, a perspectiva e a metodologia de análise utilizadas também levam a 

resultados bastante diversos. 

Embora os estudos antropológicos tragam contribuições valiosas, muitas vezes limitam-se à 

descrição detalhada de casos ou são feitas análises restritas dos significados dos medicamentos, 

que deveriam ser entendidos em toda a sua complexidade: os medicamentos podem ser seguros e 

perigosos, podem dar autonomia e tirá-la, e assim por diante. Os medicamentos são 

simultaneamente substâncias químicas, mercadorias e símbolos, caracterizam-se por uma 

multidimensionalidade e, portanto, permitem sentimentos, atitudes, expectativas ambivalentes e 

contraditórias em relação ao seu uso e eficácia. Daí eu achar que as ambigüidades deveriam ser o 

ponto de partida de pesquisas orientadas para a compreensão da popularidade dos medicamentos, 

com o objetivo de intervir no sentido da busca de um uso otimizado, visando à promoção da saúde. 

Ou seja, o foco deveria estar nas contradições, nos conflitos resultantes das diferentes percepções, 

representações de saúde/doença, de corpo, de tratamentos e de medicamentos e, 

conseqüentemente, nos diferentes usos que serão feitos por pacientes, profissionais e por leigos 

nas interações do cotidiano, seja no interior dos sistemas de cura (oficiais ou alternativos) ou fora 

deles. Assim, lida-se com a complexidade e a riqueza do simbólico, ampliando-se a perspectiva 

teórica.  

Ficava cada vez mais evidente, portanto, a necessidade de análises que integrem 

perspectivas micro e macro, que articulem os diversos níveis e dimensões envolvidos na 

compreensão do uso dos medicamentos nas sociedades contemporâneas e também na relação 

médico-paciente. Confirmou-se a força do simbólico e de fatores culturais na demanda por 
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medicamentos. Os medicamentos vêm sendo utilizados mais por sua eficácia simbólica do que por 

suas atividades farmacológicas propriamente ditas, tanto por pacientes, como por médicos.    

Nas idas e vindas da academia aos serviços de saúde, nos anos seguintes trabalhei como 

farmacêutica responsável pelo Serviço de Farmácia do Hospital da Lagoa, onde tive a rica 

oportunidade de conhecer mais um aspecto da prática profissional em relação ao uso de 

medicamentos no país (como profissional de saúde, atuando em nível local, lidando diretamente 

com pacientes e demais profissionais) e reforçar minha convicção na inviabilidade da defesa do uso 

racional de medicamentos e, principalmente, na necessidade de aprofundar essa q uestão da 

racionalidade.  A medicina não é praticada de forma puramente racional, as tecnologias tampouco 

são utilizadas apenas segundo parâmetros racionais, como visto acima. Há fortes condicionantes 

econômicos, políticos, ideológicos e culturais em jogo, que não podem ser ignorados em um 

discurso da “neutralidade científica”. 

Ainda nos anos 90, voltei a trabalhar na Secretaria de Vigilância Sanitária (já em Brasília), o 

que gerou um convite para uma consultoria na área de registro de medicamentos em Moçam bique, 

onde, entre outras atividades, pude acompanhar uma pesquisa sobre o uso de medicamentos via 

utilização dos indicadores de uso racional propostos por Laing, um dos pesquisadores da INRUD 17. 

Mais uma vez constatei a importância do estabelecimento de parâmetros de avaliação do uso de 

medicamentos mas, por outro lado, vi também as suas limitações e a necessidade de cautela 

quanto à sua aplicação. 

Todas essas reflexões e questões levantadas ao longo dos anos me levaram a buscar o 

Doutorado em 1997, para retomar a proposta de investigação no campo mais específico de meu 

interesse, o do uso dos medicamentos pelas pessoas comuns em seu cotidiano. A primeira 

proposta foi a de um estudo socioantropológico, a ser desenvolvido principalmente através de 

técnicas qualitativas (registro da observação em diários de campo, elaboração de roteiro semi -

estruturado de entrevistas, etc.) em um estudo de caso com pacientes ambulatoriais de clínica geral 

de serviços públicos de saúde em uma determinada região do Rio de Janeiro  e usando, como 

contraponto, pacientes de clínica homeopática18.  

                                                        
17 International Network for the Rational Use of Drugs. Esta rede se estabeleceu a partir da preocupação com 
o uso irracional de medicamentos em países em desenvolvimento. É composta por sete grupos  de países da 
África e Ásia e grupos de apoio em Boston (Management Sciences for Health e Harvard Medical School, 
Boston), Genebra (OMS) e Estocolmo (International Health Care Research - IHCAR, Karolinska Institute). 

18 Ver Soares (1996b). 
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Os objetivos inicialmente buscados eram: a) como se dão as relações dos 

indivíduos/pacientes de serviços públicos de saúde com o seu processo saúde/doença, com seu 

corpo e com seu ser total, através do uso que fazem dos medicamentos; b) como se dá a relação 

médico-paciente, em instituições públicas de saúde, com a intermediação dos medicamentos; c) 

como estas questões se relacionam com a busca  –  ou não  – da autonomia dos pacientes frente 

aos próprios medicamentos, aos médicos e ao processo de cura. 

Parti de diversos pressupostos. Em primeiro lugar, da constatação de que mesmo em 

países onde há controle do consumo de medicamentos, onde a formação dos profissionais é de boa 

qualidade e inclui conhecimentos adequados de farmacologia, de farmacovigilância, de 

farmacoepidemiologia, etc. e onde há condições satisfatórias para os exercícios da prática médica e 

da assistência farmacêutica, a lógica mercantilista e medicalizadora continua a reger a ut ilização 

dos medicamentos e o uso dito “irracional” prevalece. Os medicamentos são de um modo geral 

utilizados  –  tanto pelos profissionais quanto pelos consumidores  – de forma mecânica, 

automática, acrítica. Portanto, as diretrizes para políticas de medicamentos propostas pela OMS, 

em defesa do seu uso racional, precisariam ser repensadas. 

O uso dos medicamentos envolve uma situação complexa, rica e cheia de contradições, 

que obviamente vai muito além de um uso “racional” e que, passando pela questão da relação 

médico-paciente e da assistência médica, leva ao questionamento dos conceitos de saúde e 

doença, de ciência e da biomedicina. A meu ver, dificilmente se poderá romper com a lógica 

hegemônica, sem se pensar os medicamentos para além deles, dentro de  uma outra perspectiva 

voltada para a saúde (e não para a doença), para a vis medicatrix naturae (em contraposição à 

intervenção química ortopedizante atual) e para uma maior autonomia das pessoas em relação ao 

seu corpo, à sua saúde e aos recursos terapêuticos.  

A utilização desses recursos perpassa as relações de autonomia/dependência que 

caracterizam o mundo contemporâneo e seria necessário discuti -las em pelo menos três níveis 

interdependentes: a) da relação do indivíduo com seu próprio corpo e com o pr ocesso 

saúde/doença; b) da sua relação, enquanto paciente, com os profissionais de saúde e com o saber 

e o poder médicos; c) da relação com os próprios medicamentos e com a terapêutica. 

Porém, ao longo do desenvolvimento do projeto, foi ficando clara a necessidade de uma 

reflexão teórica mais aprofundada e mais geral que permitisse, primeiramente, mapear os nós 

existentes, os pontos de articulação, as diversas dimensões que poderiam estar sendo integradas 

para aí, sim, ter um ponto de partida para discussões mais concretas e mais específicas dentro do 

tema. 
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Mesmo sabendo que um dos grandes limites deste trabalho é o de estar fazendo essa 

reflexão geral, este foi o caminho possível e viável neste momento. Mas esta é, a meu ver, apenas 

uma primeira etapa, um primeiro passo na reflexão sobre a questão da autonomia em saúde. Tenho 

clareza de algumas lacunas, certamente não de todas. Em primeiro lugar, não existe “o” paciente, 

mas uma diversidade riquíssima de pacientes absolutamente singulares e, ao mesmo tempo, 

pacientes, com todas as implicações que possam ser discutidas a partir desse termo (conceito?). 

 Da mesma forma, é enorme a heterogeneidade das categorias profissionais do campo da 

saúde e internamente em cada categoria, afetando as relações que se estabelecem com os 

pacientes. 

 Medicamentos tampouco formam um grupo homogêneo. Podem ter finalidades profilática, 

curativa, paliativa ou ainda para diagnóstico, podem ser classificados por suas diversas indicações 

terapêuticas, pelo local ou modo de ação; são utilizados de múltiplas formas dentro dos mais 

variados contextos, pelas mais variadas pessoas, tomando diferentes sentidos em cada situação 

específica. Além disso, a concepção de eficácia que, como dito anteriormente, é um dos critérios 

para a legitimação de seu uso, mereceria, a meu ver, um aprofundamento19. 

Uma outra dimensão muito importante em relação ao uso dos medicamentos  -– e muito 

presente em todo processo terapêutico e na própria vida, obviamente  – é a dimensão temporal, que  

não foi trabalhada aqui.    

As relações médico-paciente mediadas pelos medicamentos são relações empíricas e 

simbólicas de poder, em que os sujeitos que as constroem, e por elas são construídos, não podem 

ser pensados fora da sociedade e culturas às quais pertencem.  

Estudos empíricos qualitativos serão certamente necessários posteriormente para investigar 

a complexidade, as especificidades e as novas tramas a partir de cenários específicos. Novas 

discussões teóricas serão também necessárias. Enfim, espero que este trabalho traga subsídios e 

abra possibilidades posteriores de investigações no campo. É com esta convicção que passo à 

parte seguinte desta tese, na qual busco explicitar meus pressupostos teóricos e teço algumas 

considerações sobre as estratégias metodológicas utilizadas. 

 

                                                        
19 Ver Soares (1998), onde busquei fazer uma primeira reflexão sobre esta questão.  
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Ponto. S.m. 1. Cada um dos modos por que se entretece um fio ou 
uma linha para coser ou tecer. 2. Parte de um assunto, de uma 
ciência, arte, etc.  
Nó. S.m. 1. Entrelaçamento feito na extremidade ou no meio de 
uma ou de duas linhas ou fios, a fim de encurtá-los, marcá-los ou 
uni-los. 2. Ligação, união, vínculo. 3. O ponto crítico ou essencial, 
e que mais nos merece a atenção num assunto, problema, etc.  
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A perspectiva de análise 

O ponto de partida de qualquer investigação é um ato da ordem da crença 

(...) 

Kenneth Camargo Jr.20 

Evidentemente, parti de vários pressupostos teórico-metodológicos na construção desta 

reflexão, embora nem sempre estivesse consciente deles, tão incorporados, internalizados 

eles se encontravam na minha visão de mundo e na minha lógica de pensamento e ação. De 

certa forma, valores e crenças tornam-se “naturais” até que, confrontados com outros 

pensamentos ou por nós mesmo questionados, voltem à tona como questões a serem 

problematizadas. Assim esforço-me, neste momento, em explicitá-los da melhor maneira 

possível para que eu possa mostrar como fui construindo um diálogo com os autores que 

elegi ao longo deste percurso, ao mesmo tempo em que deixava outros de lado, 

possibilitando, deste modo, a abertura de novos diálogos com os leitores deste trabalho.  

Em primeiro lugar, compartilho da visão de que passamos por um momento de crise dos 

fundamentos do pensamento e do conhecimento, e não apenas do esgotamento do 

paradigma moderno da tecnociência, cientificista, objetivista, naturalista, intervencionista. 

Santos (1995; 1989) apresenta uma excelente análise sobre o tema. Em Um discurso sobre 

as ciências, o autor caracteriza o paradigma científico hegemônico, os sinais da crise dessa 

hegemonia como resultado de uma interação entre condições teóricas e sociológicas e, 

finalmente, aponta alguns dos princípios de uma nova ordem científica emergente: 1) todo 

o conhecimento científico-natural é científico-social; 2) todo o conhecimento é local e é 

total; 3) todo o conhecimento é autoconhecimento; 4) todo o conhecimento científico visa 

a constituir-se em senso comum. Santos denomina este novo paradigma “ciência pós-

moderna” (Santos, 1995). O autor constata “(...) a ambigüidade e a complexidade da 

situação do tempo presente, um tempo de transição, síncrone com muita coisa que está 

além ou aquém dele, mas descompassado em relação a tudo que o habita” (Santos, 1995, 

p. 6) , porém vê o paradigma emergente de modo bastante positivo.  

Santos (1989) aprofunda a definição do perfil teórico e sociológico desse novo paradigma 

do conhecimento  – a ciência pós-moderna  –, através da hermenêutica e a partir da crítica 

das correntes epistemológicas dominantes na reflexão sobre a ciência moderna. Entre os 

                                                        
20 Camargo Jr. (1994a, p.  22, grifo do autor). 
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elementos do paradigma pós-moderno apontados pelo autor, destaco: a) um conhecimento 

que supera dicotomias tais como natureza/cultura, natural/artificial, observador/observado, 

subjetivo/objetivo e coletivo/individual; b) um conhecimento total e local, em que a 

fragmentação não é mais disciplinar e, sim, temática e em que há pluralidade 

metodológica; c) uma ciência mais contemplativa do que ativa; d) uma ciência em que a 

insegurança é exercida e assumida. Assim, para Santos, estaríamos caminhando na direção 

de um “paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente” (Santos, 1995, 

p. 37). 

Este e outros autores vêm mostrando que a epistemologia contemporânea tem tratado de 

questões como a da relatividade (ou não) do conhecimento, dos limites da razão e da 

ciência. Conceitos e valores que sustentavam a filosofia e o pensamento ocidental 

moderno, tais como razão, sujeito, saber, objeto, história, espaço, tempo, liberdade, 

necessidade, acaso, natureza e o próprio homem vêm sendo debatidos e criticados em 

diversos campos do saber, como na filosofia e em determinadas perspectivas teórico-

metodológicas dentro das chamadas ciências sociais. O construtivismo,  o 

desconstrutivismo, o pós-modernismo, o neopragmatismo, a teoria crítica e o pensamento 

complexo são algumas das perspectivas que vêm contribuindo com aportes fecundos. É um 

momento que se pode caracterizar, seguindo Kuhn (1978), como de transição 

paradigmática. 

Kuhn (op. cit.) –  na reflexão sobre a construção do conhecimento científico  – e Piaget & 

Garcia (1987) –  tomando o processo de construção do conhecimento no indivíduo como 

análogo à construção do conhecimento em escala social  – concordam que o 

desenvolvimento da ciência se dá pela sucessão de longos períodos de ciência normal, com 

intervalos excepcionais de ciência revolucionária, embora extraiam implicações 

epistemológicas completamente diferentes daí.  

Para Piaget & Garcia, esse movimento da ciência ocorre não pela acumulação de 

conhecimentos mas pela transformação dos princípios que organizam o conhecimento, 

através de mecanismos de assimilação e acomodações dos novos aos antigos conteúdos:  

“A assimilação consiste (...) em considerar o conhecimento como 

uma relação indissociável entre o sujeito e o objecto, constituindo 

este um conteúdo ao qual o sujeito impõe uma forma tirada das 

suas anteriores estruturas, ajustadas a este conteúdo, sobretudo se 
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ele é novo, modificando em algo o esquema assimilador por meio 

de acomodações, quer dizer, de diferenciações em função do 

objecto a assimilar” (Piaget & Garcia, op. cit., p. 245-6, grifo no 

original).  

O processo do conhecimento é contínuo a longo prazo, gradativo e dinâmico, resultando do 

esforço ativo do homem para atribuir significados na sua interação com o mundo. Para a 

epistemologia construtivista, portanto, o conhecimento não é compreendido como 

conhecimento representacional, mas como conhecimento adaptativo no sentido acima 

explicitado.  

Como constatou Chauí (1996), no século XX a filosofia passou a desconfiar do otimismo 

racionalista científico-tecnológico do século anterior, por conta de conseqüências como a 

bomba atômica, iatrogenias, poluição e outros efeitos sobre o meio ambiente, aumento de 

distúrbios e sofrimentos mentais. Além disso, novas idéias como a concepção de ideologia 

em Marx e a descoberta do inconsciente por Freud fizeram com que a filosofia reabrisse 

“(...) a discussão sobre o que é e o que pode a razão, sobre o que é 

e o que pode a consciência reflexiva ou o sujeito do conhecimento, 

sobre o que são e o que podem as aparências e as ilusões. Ao 

mesmo tempo, a Filosofia teve que reabrir as discussões éticas e 

morais”  (Chauí, op. cit., p.  52). 

Ou seja, com as transformações nas sociedades contemporâneas, novos problemas vão 

surgindo a cada dia, a partir mesmo do processo de construção do conhecimento, que 

apontam limites, riscos e possibilidades do conhecimento na contemporaneidade e que 

demandam novos conceitos, instrumental de análise e perspectivas que deles possam dar 

conta. Assim, por exemplo, foi na própria física que surgiu o questionamento acerca da 

exatidão das ciências ditas “exatas” ou “duras”, colocando em pauta a incerteza, o acaso, a 

probabilidade. Por um lado, passou-se a aceitar a incerteza, a imprevisibilidade, o papel do 

acaso na ciência e a provisoriedade dos conceitos e teorias, fez-se a crítica ao indutivismo e 

à verificabilidade, substituindo-se esta pela falseabilidade das proposições científicas 

(Popper), mostrando os limites do conhecimento científico. Por outro, afirma-se dentro da 

filosofia contemporânea a pluralidade cultural e epistemológica, o que pode levar ao 

questionamento do atual modelo de produção do conhecimento e à elaboração de propostas 

alternativas e criativas de construção de novos paradigmas dentro da ciência.  
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No contexto atual não me parece ser mais possível adotar uma perspectiva epistemológica 

realista ontológica  –  a qual concebe uma realidade em si, que pode ser revelada através do 

método científico elaborado segundo o padrão das ciências ditas exatas  –, ainda mais 

porque as ciências são compreendidas como construções prático-simbólicas históricas e 

culturais, cujo conhecimento se constrói, desconstrói e reconstrói continuamente no 

espaço-tempo, no contexto histórico, social e cultural em que é produzido e para cuja 

construção contribui, ao mesmo tempo. Nesse sentido, concepções derivadas de correntes 

filosóficas como, por exemplo, pluralismo (não ao pensamento único, monológico), 

complementaridade (não à exclusão de saberes), relativismo (não há referenciais 

universais), subjetivismo (não há objetividade sem subjetividade) e anti-realismo (não à 

construção da verdade como correspondência com a realidade)  passam a ganhar 

importância e outros sentidos em novas atitudes e perspectivas. 

Dentro dessa nova perspectiva que vem se delineando, a questão fundamental passa a ser –  

utilizando a linguagem piagetiana  – como, a partir de mecanismos de assimilação e 

acomodação, adaptar os novos conhecimentos que vão sendo construídos. As verdades e os 

pensamentos são produzidos no sentido da busca da compreensão de um determinado fato, 

de uma determinada realidade em um determinado momento a partir da nossa capacidade 

de reflexão crítica e ativa, que faz uma leitura possível, entre tantas outras, com base na 

nossa experiência acumulada. Como diz Fourez (1995, p. 15), “o que me parece 

importante é que se esteja consciente de que existem múltiplas maneiras de pensar, e de 

que a minha é particular, assim como a de meu leitor”. 

A questão passa a ser, então, a de como integrar e utilizar, da forma mais adequada aos 

nossos propósitos, os instrumentos metodológicos de que podemos dispor nesse momento, 

dados os limites e possibilidades atuais. Como lembra Glasersfeld, “(...) cada vez que 

contemplamos o mundo externo o que vemos é visto (...) através do nosso sistema 

sensorial e do nosso sistema conceitual” (1994, p. 118, grifos no original). 

Enfim, o conhecimento tornou-se radicalmente relativo, relacional e incerto, um processo 

de construção em movimento, sempre inacabado; como já disse Morin (1994), “as 

verdades são biodegradáveis”, i.e., cada verdade existe sob condições e limites de 

existência dados. 

Além disso, compartilho das correntes que afirmam a não-neutralidade do conhecimento, 

do pensamento e da ação. Ao reconhecermos que somos sempre parciais, movidos por 

interesses e desejos, a ética passa a ser imperativa na reflexão e na ação.  
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Não se trata aqui da ética moralista, tradicional, aquela “(...) que busca na natureza os 

fundamentos da vida moral” (Costa, 1992, p. 275) e que visa a descobrir o fundamento 

transistórico e universal capaz de justificar a necessidade das mesmas obrigações morais 

para todos os indivíduos. A ela Costa contrapõe uma ética historicista que pressupõe, 

seguindo Rorty, que nossas crenças se justificam na prática social ou no contexto 

conversacional. Abrindo mão da intenção fundacionalista, o historicismo ético é animado 

pelo desejo da solidariedade a uma dada continuidade e a uma dada tradição:  

“Não pretende ‘descobrir’ o ‘naturalmente dado’ que deve obrigar 

todos os indivíduos a aceitar uma mesma moral, mas perceber o 

que os distingue uns dos outros e o que se pode fazer para ajudá-

los a mais bem conviver com a pluralidade da condição humana. 

Ao objetivismo naturalista importa a fundação de si; ao 

historicismo, os diversos modos de afirmação de si” (Costa, 1992, 

p. 275-6). 

Na perspectiva neopragmática, “a solidariedade é, ao mesmo tempo, princípio ético e 

epistêmico. Diz o que podemos conhecer e para que queremos conhecer” (Costa, 1994, p. 

14). A solidariedade é, assim, um ideal de conhecimento posto como alternativa ao ideal de 

objetividade da ética naturalista. O conhecimento científico, por sua vez, é visto apenas 

como uma forma de conhecimento orientada por propósitos diversos de outros 

conhecimentos.  Para o julgamento  do conhecimento verdadeiro, o pensamento 

neopragmático propõe o critério da tradição moral.  Como conseqüências da adoção dessa 

perspectiva, Costa aponta: “ou agimos como sujeitos morais, solidários no que podemos 

conhecer e na ética à qual podemos aspirar, ou tornamo-nos todos homens supérfluos” 

(Costa, 1994, p. 15). 

Ainda que não adote uma abordagem neopragmática, concordo com essa conceituação de 

ética que não é, aliás, exclusiva daquele pensamento. Ou seja, sou partidária de uma ética 

não-naturalista, não-moralista e que, considerada a base da reflexão/ação humanas, busca –  

através da solidariedade, da tolerância, do respeito ao outro, à diversidade e à 

multiplicidade de crenças, valores e saberes  – atingir um consenso, sempre provisório, ou, 

pelo menos, caminhar na direção da possibilidade dessa construção. 

Como a ética serve para ordenar as ações e regulamentar o poder de agir, os novos poderes 

de agir no mundo contemporâneo requerem novas regras éticas e talvez até uma nova ética, 
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como afirmam Jonas (1994), Costa (1994), Fourez (1995), Schramm (1996), para citar 

apenas alguns estudiosos da questão que assim se posicionam. E é por conta dessas novas 

questões e exigências éticas, que vêm se colocando a partir das mudanças que estão se 

dando no cenário atual, que ganha força o paradigma bioético, como bem vêm analisando 

Jonas (op.cit.), Hottois (1990?), Berlinguer (1993) e, no Brasil, Schramm (1996), Almeida 

& Schramm (1997) e Garrafa & Diniz (1997), por exemplo. 

São diversos as reflexões e os posicionamentos  –  e não é objetivo deste trabalho 

aprofundá-los  –  mas destaco alguns pontos importantes, como: a ampliação do conceito 

de bioética; o reconhecimento da relevância da extensão da bioética às questões do 

cotidiano, em contraposição ao que Berlinguer coloca como a bioética de situações limites 

(Berlinguer, 1993); a proposta de uma perspectiva reguladora e não mais fundamentalista, 

através da busca de “consensos mínimos reguladores”(Hottois, op. cit.); a não-dissociação 

entre tecnociência, política e ética; a busca de acordos, negociações, diálogos dentro das 

condições concretas, reais, existentes num dado momento no espaço-tempo, tornando mais 

democráticas e viáveis as propostas:  

“As normas assim obtidas são essencialmente pragmáticas no 

sentido em que resolvem por um período provisório (...) problemas 

da vida social pluralista; são sempre passíveis de revisão (...). 

Essas normas formam uma ética evolutiva e aberta, o que não 

significa instável ou anárquica. Além disso, cada um é livre de 

fundamentar à sua maneira (ou mais simplesmente, justificar) as 

normas em que consentiu” (Hottois, op. cit., p. 145). 

A meu ver, dificilmente se pode concordar com esta última parte da afirmação, sobre a 

liberdade que cada um tem para fundamentar suas normas, dados os múltiplos 

constrangimentos sociais, econômicos e culturais a que estamos todos sujeitos. Daí a 

importância que atribuo ao princípio da autonomia e à democratização das relações sociais 

e dos saberes para a viabilidade de um discurso ético mínimo que exclua qualquer uso de 

coação e violência para adesão, como propõe Hottois. 

Assim, na perspectiva adotada aqui, a ética é constitutiva também do cientista e da ciência. 

A própria escolha dos propósitos da construção do conhecimento é sempre uma questão 

ética e é fundamental refletir sobre as implicações sociais, culturais e éticas do 

conhecimento que se quer construir (Glasersfeld, op. cit.). Ou seja, como todo projeto 
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científico está relacionado a um projeto humano, tomei para mim a questão que Fourez 

(1995, p. 12) se coloca: “de que modo a ciência contribui para a liberação ou opressão 

humanas?”   

Foi com a pretensão de estar minimamente contribuindo no sentido da liberação humana 

que recorri a autores que trabalham em uma perspectiva inter ou transdisciplinar e que, a 

meu ver, são pensadores da complexidade porque buscam integrar o macro e o micro, o 

geral e o particular, buscam as inter-relações, as interdependências, vêem o todo não como 

a completude, mas como um todo relacional, multidimensional, processual e dinâmico, 

complexo, enfim. Por isso encontrei no pensamento da complexidade a perspectiva mais 

interessante para dar conta das questões contemporâneas e, particularmente, do problema 

da autonomia do paciente em relação à terapêutica, meu tema privilegiado de reflexão 

crítica. 

Não houve nenhuma intenção de esgotar o tema que estou me propondo a analisar e 

aprofundar, uma vez que, como afirma Morin, a tragédia do saber moderno, a tragédia da 

complexidade é que, no nível da obra do conhecimento, 

“(...) o pensamento complexo reconhece ao mesmo tempo a 

impossibilidade e a necessidade de uma totalização, de uma 

unificação, de uma síntese. Deve, pois, tragicamente visar a 

totalização, a unificação, a síntese, lutando ao mesmo tempo 

contra a pretensão a essa totalidade, a essa unificação, a essa 

síntese, na consciência plena e irremediável do inacabamento de 

todo o conhecimento, de todo o pensamento e de toda a obra” 

(Morin, 1986?, p. 31). 

Tomei Edgar Morin como “paradigma” e como eixo principal, primeiramente por seu 

trabalho profundo de construção de uma metodologia de análise dentro dessa perspectiva. 

Compartilho com ele o interesse e o reconhecimento da importância dos conhecimentos 

sendo produzidos pela biologia  e pelo pensamento ecológico para o pensamento 

contemporâneo e, também, a grande relevância que dá ao conceito de autonomia.  

Faço a seguir uma breve introdução ao pensamento deste autor que, a meu ver, poderia 

estar sendo mais difundido e debatido em nossos meios acadêmicos, ainda que pouco a 

pouco esteja se fazendo cada vez mais presente. Limitando-me ao campo da saúde, entre os 

pesquisadores que recentemente vêm trabalhando com a perspectiva da complexidade no 
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Brasil e, em menor ou maior grau, aprofundando o pensamento de Edgar Morin, cito, a 

título de ilustração, Schramm & Castiel (1992), Castiel (1994), Tarride (1998) e Chaves 

(1998). Em comum –  e correndo o risco de tamanha simplificação e generalização acerca 

das reflexões feitas  –, todos estes autores fazem a crítica da epistemologia hegemônica no 

campo da saúde, reconhecendo seus limites, insuficiências e a crise do setor, e buscam 

novos modos de pensar a saúde em sua complexidade. Apontam também a importância da 

transdisciplinaridade, parte integrante e necessária dessa nova abordagem. 

Destaco, então, a leitura que faço desse autor que, a meu ver, muito tem a contribuir para a 

reflexão no campo da saúde. 

 

A perspectiva da complexidade em Edgar Morin 

Desde os anos 40, o sociólogo, antropólogo, epistemólogo e pensador Edgar Morin tem 

escrito sobre temas bastante diversos, classificados pelo próprio autor em: método, 

complexidade, antropologia fundamental, o século XX,  política e etapas (Morin, 1994). 

Nestes grandes grupos temáticos incluem-se desde reflexões sobre a morte, o cinema, o 

imaginário, a cultura de massa, a sociologia e as ciências, a natureza humana, temas da 

política contemporânea (como a ex-URSS, maio de 68 e a era planetária), até sua 

autobiografia e autocrítica. 

Mas o que me interessa destacar aqui é a proposta de um novo método de compreensão do 

real, dentro de uma paradigma e um pensamento da complexidade, implicando, ainda, um 

repensar da ética, que passa a ser uma ética da solidariedade, da tolerância e da 

responsabilidade. 

Para Morin, o pensamento complexo já estava presente em Heráclito e vem reaparecendo 

muitas vezes na história da filosofia, em Hegel, Pascal, Leibniz  e Bachelard, por exemplo. 

Também a partir da cibernética e da teoria da informação (Warren Weaver) a idéia da 

complexidade reapareceu. Em nosso século, “(...) o problema da complexidade tornou-se 

uma exigência social e política vital (...)” (Morin, 1996b, p. 14), diante da crise dos 

fundamentos do conhecimento científico segundo o pensamento mutilante, reducionista. 

De fato, foi a partir da crise da ciência contemporânea e de seus progressos revolucionários 

– como os novos conhecimentos surgidos na teoria dos sistemas, na cibernética, na 

biologia molecular e na etologia  –, que Morin buscou reformular o conceito de homem, 

i.e., da ciência do homem ou da antropologia em Le paradigme perdu (Morin, 1973), seu 
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primeiro esforço no sentido da realização de um método de pensamento, exposto em La 

Méthode. E fez isto através do restabelecimento da relação indivíduo/sociedade/espécie e, 

também, da articulação entre as esferas biológica, antropo-social e física (Morin, 1973). 

Morin já se colocava, então, contra as dicotomias homem/natureza, natureza/cultura, 

unidade/diversidade, apontando a necessidade de uma transformação no pensamento e na 

concepção de ciência para uma concepção de teoria em construção, sempre insuficiente, 

inacabada, provisória, aberta e que buscasse articular conhecimentos isolados nas diversas 

disciplinas em que hoje se organiza o conhecimento (Morin, 1973).  

Nos quatro livros que compõem a obra La Méthode (Morin 1977; 1980; 1986; 1991), o 

autor desenvolve uma pesquisa de método, trabalhando na interface entre ciência e 

filosofia. É a partir da constatação feita pelas ciências biológicas dos anos 50-60   –  “a 

singularidade e a fabulosa complexidade da organização viva”  (Morin, 1995)  – que ele 

busca um método que contemple e possa abarcar essa complexidade própria do real, que 

respeite a sua multidimensionalidade e riqueza. Ou seja, Morin busca um conhecimento 

que traduza a complexidade do real, um conhecimento cuja explicação não seja mutilação 

e cuja ação não seja manipulação.  

Assim, o autor vai desenvolvendo também um novo paradigma, da complexidade, fundado 

na complementaridade de elementos antagônicos e até mesmo concorrentes, em que se 

busca distinguir sem separar, associar sem reduzir, a fim de compreender a complexidade 

do real.21 

No 1º volume de La Méthode, Morin busca articular a ciência do homem à ciência da 

natureza e propõe uma concepção complexa da relação ordem/desordem/organização 

(Morin, 1977). Em La vie de la vie (2º vol.), seu objetivo é conceber o princípio de 

conhecimento que possa abraçar a vida e não só o conhecimento da vida mas, ao mesmo 

tempo, o conhecimento do conhecimento da vida. Nesse volume Morin desenvolve 

também sua concepção de autonomia como indissociável da dependência, que será 

aprofundada posteriormente. Em seguida, o autor examina as condições, possibilidades e 

limites do conhecimento humano concebido em sua natureza ao mesmo tempo cerebral, 

espiritual e cultural (Morin, 1986) para, enfim, concentrar-se na reflexão sobre o 

conhecimento que vem  especificamente da linguagem (Morin, 1991). 

                                                        
21 Para uma detalhada análise da vida e obra de Morin, ver introdução feita por Heinz  Weinmann, em Morin 
(1994). Esse livro apresenta também a obra bibliográfica do autor, além de referências de estudos sobre 
Morin. 
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Em Ciência com consciência (1996a) e O problema epistemológico da complexidade  

(1996b), o autor esclarece que a proposta da complexidade não é receita ou resposta, mas 

desafio e motivação para pensar: “Ora, repito, o problema da complexidade é, antes de 

tudo, o esforço para conceber um incontornável desafio que o real lança a nossa mente”  

(Morin, 1996a, p. 176). 

A complexidade tampouco trata da completude mas, sim, da incompletude do 

conhecimento: 

“De fato, a aspiração à complexidade tende para o conhecimento 

multidimensional. Ela não quer dar todas as informações sobre um 

fenômeno estudado, mas respeitar suas diversas dimensões (...). 

Dito isto, ao aspirar à multidimensionalidade, o pensamento 

complexo comporta em seu interior um princípio de incompletude e 

de incerteza” (Morin, 1996a, p. 177). 

Em diversos momentos Morin indica as “avenidas” que conduzem ao “desafio da 

complexidade”. É basicamente a partir dos novos conhecimentos construídos na física e 

nas ciências naturais que o autor desenvolve sua reflexão, buscando articular os 

conhecimentos que hoje se encontram isolados nas diversas disciplinas. Noções como a de 

sistema e, particularmente, sistemas circulares (retroativos), a dialógica e o holograma são 

cruciais para o paradigma da complexidade. Entre os princípios seguidos por Morin 

podem, portanto, ser citados: 

ü princípio hologramático, em que, como em um holograma, não apenas a parte está no 

todo, mas o todo está na parte. Este pode nos ajudar a entender, por exemplo, a relação 

entre indivíduo e sociedade: tanto o indivíduo é parte integrante da sociedade, como a 

sociedade está presente no indivíduo; 

ü princípio de organização recursiva, i.e., organização cujos efeitos e produtos são 

necessários à sua própria causação e à sua própria produção. O problema social 

também segue este princípio, pois é um círculo produtivo ininterrupto.  

Ou seja, não há, nesse autor, a busca de um conhecimento geral, nem de uma teoria 

unitária mas, sim, a busca de um método que possa articular o que está separado e religar o 

que está desarticulado, um método que detecte  –  e não que oculte ou despreze  – as 

ligações, articulações, solidariedades, implicações, imbricações, interdependências, 

complexidades, partindo de uma consciência nova da ignorância, da incerteza, da 
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confusão. Morin pretende resistir à simplificação mutilante e desenvolver um pensamento 

potencialmente relativista, relacional e de autoconhecimento. 

Ele abandona, ainda, a explicação linear, adotando explicações em movimento circular, 

indo do todo às partes e das partes ao todo, na busca da compreensão de um determinado 

fenômeno, através de um pensamento dialógico e recursivo. 

Ao longo da sua obra, Morin está sempre buscando a unidade complexa dos múltiplos 

saberes que hoje se encontram desconectados, isolados nas diversas disciplinas das 

diversas ciências e em variados saberes. Complexo, termo derivado do latim complexus, 

significa “aquilo que se tece em conjunto” (Morin, 1998a, p. 16). Assim, o homem não é 

visto apenas como ser biológico ou social, mas como a tríade indivíduo/espécie/sociedade, 

ser vivo natural e cultural ao mesmo tempo. E é na biologia e nos achados sobre a evolução 

do homem que Morin vai buscar a natureza cultural dos hominídeos que precederam o 

Homo sapiens. Este, por sua vez, não pode ser separado de sua dimensão demens, de 

acordo com o autor. Somos não apenas seres vivos, biológicos, culturais, políticos, 

técnicos mas, também, seres com consciência e inconsciência, com razão e emoção, com 

imaginação, criatividade e capacidade lógica. Há uma integração complexa  –  i.e., ao 

mesmo tempo complementar, concorrente e antagônica  – entre 

espécie/indivíduo/sociedade, assim como há integração entre biológico/cultural/espiritual 

em um sistema único bio-psico-sociocultural.  

Como, então, reduzir o homem a qualquer uma dessas suas dimensões? Como deixar a 

cargo de cada disciplina, a compreensão deste ser que é uma unidade múltipla  – unitas 

multiplex  – onde elementos heterogêneos, e muitas vezes contrários e antagônicos, se 

associam de forma complementar e se integram em uma totalidade, sem que percam suas 

características singulares? É contra o paradigma simplificador, mutilante, reducionista, 

determinista, que Morin se coloca. 

Portanto, como já disse, seu objetivo não é buscar a totalidade dos conhecimentos em cada 

esfera mas, sim, os conhecimentos cruciais, os pontos estratégicos, os nós de comunicação, 

as articulações organizacionais entre esferas separadas. Daí a idéia de organização que, por 

sua vez, é sempre considerada na complexa relação entre ordem, desordem, interação e 

organização. É apenas no sentido original do termo –  “aprendizagem colocando o saber 

em ciclo”, “aprender a articular os pontos de vista desarticulados de saber em um ciclo 

ativo” (Morin, 1977, p. 19)  – que sua obra pode ser considerada enciclopédica. 
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Assim, podem ser destacados os seguintes pressupostos da perspectiva da complexidade 

em Morin : 

ü teoria e método são os dois componentes indispensáveis do conhecimento  complexo; 

ü método é a atividade pensante do sujeito; 

ü conhecimento não é a acumulação de dados ou informações, mas sua “organização”  e, 

aqui, trata-se de uma noção de organização recursiva, ou seja, que implica um círculo 

produtivo ininterrupto de organização do conhecimento; 

ü conhecimento revela e faz renascer ignorâncias e interrogações, mais do que traz 

respostas e soluções; 

ü a teoria é sempre aberta e inacabada. 

Assim, o método é central e vital, porém somente pode se formar durante a pesquisa (“o 

caminho se faz ao andar”, como já disse o poeta22). Além disso, trabalha-se com a 

consciência do inacabamento de toda obra e reivindica-se o direito à reflexão.  

Enfim, os objetivos “morinianos” são, a meu ver, os de dar conta dos caracteres 

multidimensionais de toda realidade estudada; fazer comunicar, em vez de isolar e separar; 

reconhecer os traços singulares, originais, históricos do fenômeno, em vez de ligá-los pura 

e simplesmente a determinações ou leis gerais. A unidade do complexo é um tecido 

formado pelo entrecruzamento e entrelaçamento de diversos fios, sem destruir a variedade 

e a diversidade das complexidades que o teceram. 

Esses são também os meus objetivos. Resumindo, os pressupostos básicos presentes neste 

trabalho são o da necessidade de reflexão dentro de uma perspectiva transdisciplinar que 

busque enfrentar a complexidade do real  através da dialógica, do rigor mas com abertura, 

tolerância e respeito à alteridade, tendo a ética como imperativo e a pluralidade como 

uma das questões-chave para um projeto de emancipação na saúde. 

Em O fio da meada, busquei entrelaçar diversas dimensões envolvidas de forma 

interdependente na reflexão sobre os usos dos medicamentos atualmente. Mas ainda há 

muito o que entremear para chegar ao tecido constituído pela unidade do complexo. Não se 

                                                        
22 Antonio Machado, poeta espanhol. Este trecho é parte de Proverbios y Cantares, XXIX (Machado, 1997): 
“Caminante, son tus huellas/ el camino, y nada más;/ caminante, no hay camino,/ se hace camino al andar”.  
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pode compreender como os medicamentos são utilizados por leigos ou profissionais sem 

sair da reflexão sobre os medicamentos em si. Assim, o próximo passo é a análise da 

racionalidade da biomedicina que está por trás da utilização dos medicamentos alopáticos 

industrializados modernos.  
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Trama. S.f. 1. O conjunto dos fios passados no sentido transversal 
do tear, entre os fios da urdidura. 2. Tela. 3. Fig. Enredo, intriga, 
teia.  
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A biomedicina em xeque 

Desde os trabalhos já clássicos de Canguilhem (1995), Foucault (1980; 1986) e, no Brasil, 

Machado et al. (1978) e Luz (1988), diversos autores (e.g., McKee, 1988; Camargo Jr., 

1992a, 1992b, 1993, 1994a, 1994b, 1997; Luz, 1993 e 1997; Good, 1995) vêm se 

dedicando à compreensão e caracterização da chamada racionalidade da medicina 

ocidental contemporânea, ou da biomedicina, termo adotado neste trabalho. Camargo Jr. 

considera esta a denominação que reflete “(...) mais adequadamente a vinculação desta 

racionalidade com o conhecimento produzido por disciplinas científicas do campo da 

Biologia (...)” (1997, p. 2), além de ser um termo mais conciso. Em estudos antropológicos 

na língua inglesa, biomedicine é também a denominação utilizada em referência à 

medicina ocidental contemporânea (e.g., Geest & Whyte, 1988). 

Luz (1988), em sua análise sócio-histórica da racionalidade científica moderna, a vê como 

uma forma específica de racionalidade filosófica e social que conseguiu se impor entre 

outras existentes à mesma época, cujo primeiro traço constitutivo seria a separação entre 

Deus, homem e natureza. O experimentalismo  –  utilitário, exploratório, interventor e 

desbravador  –, seria uma segunda característica. Em síntese, para essa autora, a 

racionalidade científica moderna levou a um modelo explicativo mecanicista, com método 

empírico, analítico-dedutivo e linguagem matematizante, que é dominante até hoje e que 

busca desqualificar outros saberes, que não o conhecimento científico. 

A moderna razão médica articula-se perfeitamente com a racionalidade científica moderna 

e com a ideologia positivista e mecanicista. A partir do dualismo corpo-mente do 

pensamento cartesiano e da concepção do universo como uma máquina, na medicina o 

corpo é também entendido como uma máquina cujo funcionamento depende do perfeito 

encaixe de suas peças. A doença deve-se, então, ao mau funcionamento dos mecanismos 

biológicos e como o resultado da ação de agentes específicos em locais específicos do 

organismo, podendo, portanto, ser curada pelas “balas mágicas” (as “magic bullets”, de 

Ehrlich), isto é, os medicamentos alopáticos desenvolvidos pela tecnociência moderna, 

dentro de ditos rigorosos parâmetros científicos e racionais. 

Assim, pode-se definir o modelo biomédico por seu caráter intervencionista, biologicista, 

mecanicista e que coloca a doença como objeto central. A prática profissional dele 

decorrente vem sendo predominantemente individualista e curativa.  
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No ato médico, de um modo geral caracterizado por duas etapas  –  a aplicação do 

raciocínio clinico para obtenção do diagnóstico e a intervenção  terapêutica (ver, por 

exemplo, Novaes, 1987 e Almeida, 1988)  –, o processo diagnóstico passa a ser visto como 

uma técnica científica, neutra, objetiva e para cuja realização haveria apenas uma forma 

correta. Almeida (1996) coloca essa dependência direta entre raciocínio clínico e 

terapêutica como uma construção idealizada do discurso médico científico. Camargo Jr. 

(1992a, 1994b) já apontou os paradoxos e a “irracionalidade” desta racionalidade a qual, 

dispondo de armas eficazes do ponto de vista biológico, encontra-se impotente diante de 

situações concretas de sua prática. A medicina é um “(...) feixe caótico de fragmentos de 

discurso científico, carente de organicidade, que serve de suporte a uma prática 

historicamente intolerante com suas concorrentes, às quais acusa de ‘não científicas’, 

como se ela própria o fosse” (Camargo Jr., 1992a, p. 206). Como mostrou Luz (op. cit.), a 

dimensão simbólica da racionalidade não apenas deixa de ser explicitada, mas é 

desvalorizada na biomedicina, apesar de estar presente o tempo todo na prática concreta.  

Neste sentido, destacaria ainda a análise de Payer (1988), que enfocou a importância e a 

influência das crenças, valores culturais, percepções sobre corpo, saúde e doença nas 

práticas médicas na Inglaterra, Estados Unidos, França e Alemanha, desmistificando esse 

discurso de práticas que se pretendem puramente científicas, objetivas e neutras. A autora 

selecionou os países representantes das quatro tradições predominantes na medicina 

ocidental, com estatísticas de mortalidade infantil, mortalidade materna e expectativa de 

vida semelhantes, e explorou as enormes diferenças entre os tratamentos médicos. Grosso 

modo, as influências do pensamento cartesiano entre os franceses, do romantismo entre os 

alemães, do empirismo entre os ingleses,  e do pragmatismo entre os norte-americanos 

podem ser associadas às variedades de práticas médicas naqueles países. 

Unschuld (op. cit.), em sua análise dos sistemas farmacêuticos na Europa antiga e China 

medieval, também afirma que os sistemas terapêuticos são culturalmente condicionados. 

Enfim, grande parte da produção antropológica voltada para o campo da saúde confirma 

que a medicina é também uma prática cultural (e.g., Geest & White, 1988; Good, op. cit.). 

Mas o que vem se generalizando na prática da biomedicina é a ênfase na ciência médica, 

dentro dessa concepção de neutralidade e objetividade que negligencia as dimensões 

culturais presentes também no processo terapêutico. Com esse deslocamento da 

subjetividade para a objetividade, do respeito aos valores para o estabelecimento de regras 

e normas “neutras”, vem se dando um afastamento crescente entre médicos e pacientes, e 
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destes em relação ao seu corpo, diminuindo a capacidade de ação enquanto sujeitos no 

processo saúde/doença. Ou seja, a biomedicina vem levando ao distanciamento e à 

objetivação dos pacientes, à deterioração da relação médico-paciente e à perda do papel 

milenar terapêutico da medicina  –  como arte de curar  – em proveito da diagnose e da 

ciência das doenças (Luz 1996b). Clavreul (1983) chegou a afirmar que, especialmente no 

contexto hospitalar, a relação médico-paciente deu lugar à relação entre instituição médica 

e doença, pela exclusão das posições subjetivas de médicos e pacientes. Porém, este é um 

processo cheio de conflitos, contradições e contra o qual há muitas resistências, tanto por 

parte de profissionais como de pacientes que buscam este tipo de atenção médica. Como já 

em 1943 afirmava Canguilhem (1995), a clínica não se confunde com uma ciência, nem 

seres humanos podem ser totalmente coisificados.  

De qualquer modo, os medicamentos alopáticos modernos  – que têm seu desenvolvimento 

fortemente impactado pela lógica de mercado e que são adequados a essa concepção 

mecanicista, reducionista de saúde e doença  – tornaram-se o centro da prática médica, 

sendo considerados essenciais para o seu exercício. A partir dessa visão dogmatizada da 

ciência e com o processo de transformação da saúde em mercadoria, os medicamentos e 

demais tecnologias médicas passam a ser fins neles mesmos, ganhando crescente 

“autonomia”, o que também colabora para a diminuição da importância dos indivíduos no 

processo de cura.  

E à medida que avançam os processos tecnológicos de desenvolvimento dos novos 

medicamentos, diminui ainda mais a  importância do indivíduo no processo terapêutico, já 

que aqueles são produzidos cada vez mais com base na biologia molecular e na terapia 

genética, buscando-se, através de novas técnicas automáticas, moléculas com uma maior 

habilidade para ligar-se a proteínas-alvo in vitro23. O paciente pode se ver, assim, cada vez 

mais alijado do processo terapêutico, com crescente dependência não somente da 

autoridade médica, como também do medicamento, que vai agir por ele e, no limite, até 

apesar dele. 

Assim, cresce hoje o questionamento sobre o lugar dos medicamentos e de outras 

tecnologias no processo saúde/doença e na prática médica hegemônica, como atestam, por 

exemplo, o aumento da busca de outras práticas terapêuticas  – as chamadas medicinas 

alternativas ou complementares  – e  o crescimento de movimentos de direitos dos 
                                                        
23 A respeito dos novos processos de desenvolvimento ver, por exemplo, Horrobin (1996), Possas (1996) e 
Tanne (1998). 
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pacientes e associações contra erros médicos, a partir de problemas implicados pelo uso 

daquelas tecnologias, tais como: o consumo abusivo, os altos custos que elas representam 

tanto no orçamento familiar como nos sistemas de saúde, as iatrogenias e o mascaramento 

ou a manipulação da dimensão social na causação de doenças. 

São várias as perspectivas teóricas que buscam compreender as transformações ocorridas 

na medicina durante a Modernidade, mas destaco aquelas que privilegiam os processos de 

medicalização, coletivização e profissionalização nessa compreensão e, como contraponto 

para o debate, apresento a crítica de Williams & Calnan (1996) à teoria da medicalização, 

para tecer alguns comentários em seguida. 

Vários autores vêm analisando o chamado processo de medicalização das sociedades 

modernas e contemporâneas, partindo de diversas abordagens e apresentando múltiplas 

leituras. No Brasil podem ser citados, por exemplo, Machado et al. (1978), Barros (1982) e 

Costa (1999). 

Foucault foi um dos pensadores que dedicaram muitas reflexões ao tema e à própria gênese 

do modelo normalizador e intervencionista que caracteriza a medicina contemporânea, 

sustentado pelo que ele denomina a “racionalidade anátomo-clínica”, surgido no início do 

século XIX e que teve grande peso na viabilização da sociedade industrial (ver, por 

exemplo, Foucault, 1980). 

Em uma conferência realizada no Rio de Janeiro em 1974, Foucault (1976) buscou a 

origem da crise que já se reconhecia na medicina àquela época, tomando como ponto de 

partida o Plano Beveridge, de 1942, que serviu de modelo para a organização do setor 

saúde após a II Guerra Mundial na Inglaterra e em outros países. Segundo o autor, o Plano 

marcou uma mudança no objetivo da ação do Estado em relação à intervenção na saúde.  

Até meados do século XX, garantir a saúde dos indivíduos significava para o Estado, 

essencialmente, assegurar a força física nacional, garantir sua capacidade de trabalho e de 

produção. Porém, com o Plano Beveridge, “(...) o direito do homem a manter seu corpo 

em boa saúde se converte em objeto da própria ação do Estado” (Foucault, 1976, p. 153). 

Surgiu ali uma nova moral do corpo. Outras mudanças ocasionadas pelo Plano foram a 

entrada da saúde no campo da macroeconomia e a saúde tomada como objeto de luta 

política. 

Em resumo, para Foucault, na década de 1940 a 1950 formulou-se um novo direito, uma 

nova moral, uma nova economia e uma nova política do corpo: “Desde então, o corpo do 
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indivíduo se converte em um dos objetivos principais da intervenção do Estado.” (p. 154). 

Esta “somatocracia” vinha se preparando desde o século XVIII e desde seu nascimento 

viveu em crise, segundo o autor. 

A socialização e a estatização que caracterizam a medicina moderna têm, então, origem 

anterior, no século XVIII, quando se produziu a disjunção da medicina. Entre os aspectos 

fundamentais da crise da medicina, Foucault destaca a separação ou distorção entre a sua 

cientificidade e a positividade de seus efeitos, gerando uma “iatrogenia positiva” em que 

seus resultados nocivos não são mais devidos a erros de diagnóstico ou ingestão acidental 

de substâncias, mas devidos à própria ação da intervenção médica, como é o exemplo dos 

medicamentos. Analisando o problema da resistência aos antibióticos, Foucault conclui 

que: 

“De modo geral pode-se afirmar que pelo próprio efeito dos 

medicamentos  –  efeitos positivo e terapêutico – produziu-se uma 

perturbação, para não dizer uma destruição, do ecossistema não 

apenas do indivíduo como também da própria espécie humana” 

(Foucault, 1976, p. 158). 

Outro aspecto destacado pelo autor foi o fenômeno da medicalização indefinida, em que a 

medicina passa a responder a outros fatores que não a demanda do enfermo, intervindo 

sobre outros objetos que não as doenças: 

“(...) no século XX os médicos estão inventando uma sociedade, 

não mais da lei, mas da norma. O que rege a sociedade não são os 

códigos, mas a perpétua distinção entre o normal e o anormal, a 

perpétua empreitada de restituir o sistema de normalidade”  (op. 

cit., p. 161). 

Este ponto será novamente abordado a partir da epistemologia de Georges Canguilhem.  

 Através de outras perspectivas e com outros objetivos, Illich (1975), e posteriormente 

Dupuy & Karsenty (1979) e Dupuy (1980), também se destacam entre os autores que 

denunciaram, em suas análises, a “medicalização do mal-estar”, a medicina em excesso 

nas sociedades modernas, ou seja, a produção desmedida da mercadoria saúde, bem como 

o poder enorme de intervenção da instituição médica sobre a doença, a dor e a morte.  Ao 

analisar a instituição escola, Illich diz que a “institucionalização de valores” que vem se 
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dando em nossas sociedades leva a um “(...) processo de degradação que se acelera 

quando necessidades não materiais são transformadas em demanda por mercadorias” 

(1979, p. 22). Esse autor defende que a tecnologia deve ser usada “(...) para criar 

instituições que sirvam à interação pessoal, criativa e autônoma e que façam emergir 

valores não passíveis de controle substancial pelos tecnocratas” (Illich, 1979, p. 22). 

Essas afirmações são válidas também para as instituições de saúde, consideradas por 

Dupuy (1980) instituições heterônomas produtivas de relações humanas feitas mercadorias, 

que expropriam as capacidades autônomas dos indivíduos: “os indivíduos são 

expropriados de sua soberania corporal para confiar seu corpo ao sistema médico” (p. 

44). 

Para Illich (1975), a especificidade da saúde enquanto mantenedora da vida é assegurar a 

autonomia do homem, tanto em relação às necessidades do corpo, quanto à autonomia para 

se inserir no mundo, para participar na comunidade. A esse processo de paralisação das 

capacidades de autonomia para o qual a medicina tem contribuído, Illich e Dupuy 

denominam  “contraprodutividade da medicina” (Dupuy, 1980, p. 47), processo este a ser 

denunciado e combatido, segundo os autores citados. 

Swaan é outro autor que traz importantes subsídios  para a análise das relações entre 

medicina e sociedade contemporânea. Por não ser difundido entre nós, optei por detalhar 

suas reflexões a seguir. 

Em 1988, esse autor publicou uma análise sociológica e histórica das origens e do 

desenvolvimento do processo de coletivização ocorrido na era moderna, que  teve como 

pano de fundo a formação do Estado e o surgimento do capitalismo. Em relação ao século 

XX, ele mostra que 

“cinqüenta anos depois das primeiras leis de seguridade social na 

Alemanha, os arranjos coletivos nacionais controlados pelo Estado 

para a acumulação de capital de transferência haviam emergido 

em todas as democracias capitalistas. À véspera da II Guerra 

Mundial todas as instituições básicas para a coletivização da 

atenção médica, educação e manutenção de renda haviam sido 

estabelecidas na Europa Ocidental e nos Estados Unidos” (Swaan, 

1988, p. 222). 
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Esse processo de coletivização expandiu-se exponencialmente e em todas as dimensões 

nos países em questão desde a II Guerra Mundial, tendo estacionado e, em poucos casos 

regredido, a partir da década de 70.  

A primeira fase dessa expansão afetou profundamente as sociedades do pós-guerra, com 

várias conseqüências, entre as quais, a emergência de uma camada de especialistas e 

administradores profissionais, “novas” classes médias que se ligaram fortemente ao 

aparato de Estado e estabeleceram “regimes” profissionais sobre segmentos crescentes da 

população, pois deles dependiam:  “o estabelecimento de um regime educacional, médico 

e, mais recentemente, de alívio, foi um aspecto fundamental na formação dos Estados do 

Bem-estar neste século” (Swaan, op. cit., p. 226).   

A expansão da coletivização também levou a transformações culturais importantes,  tais 

como o desenvolvimento  de um processo que Swaan caracteriza como de 

“protoprofissionalização”24, em que as pessoas passaram a concordar com esses regimes 

de especialistas e a valorizá-los cada vez mais. Houve, também, uma interação entre os 

processos de coletivização e de civilização, ou seja, uma mudança geral na direção de uma 

maior auto-repressão e uma maior preocupação com o futuro. Além disso, a população foi-

se conscientizando em relação à interdependência existente na sociedade moderna. 

Segundo Swaan, os processos que criaram as condições para uma ampla expansão da 

prática e da pesquisa médicas na sociedade contemporânea foram: a) a emergência de 

hospitais médicos como instituições de treinamento e tratamento científicos; b)  o 

estabelecimento de serviços públicos de saúde para a prevenção e tratamento de doenças 

contagiosas e outros males associados à pobreza urbana; c) a emergência de um mercado 

de massa para serviços médicos, financiado pela transferência de capital sob  forma de 

seguridade social e seguro saúde. Os médicos começaram a organizar-se já no século XIX, 

mas o prestígio da medicina cresceu muito com os avanços no conhecimento médico 

surgidos  no final daquele século. Os novos medicamentos ampliaram as possibilidades de 

tratamento, especialmente na prática individual. Houve, além disso, uma mudança no 

sentido da preferência pela prática curativa independente no mercado livre.  

                                                        
24 A protoprofissionalização é, para Swaan, o efeito externo do processo de profissionalização. As pessoas 
leigas não se tornam profissionais, mas orientam-se cada vez mais em seu cotidiano de acordo com as noções 
fundamentais e a postura dos profissionais, dos especialistas, os quais difundem seus conhecimentos e 
comportamentos através não apenas do contato direto com os clientes, mas também da mídia. No dizer de 
Swaan, os leigos tornam-se “profissionais in nuce” (1988, p. 245). 
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Mas os médicos permaneceram divididos e ambivalentes em relação às possibilidades de 

atuação profissional: de um lado, a coletivização da atenção médica representando uma 

estratégia de baixo risco e baixo lucro, com garantia de emprego e uma demanda estável 

por serviços médicos assegurada por um sistema nacional, mas com  renda limitada e 

autonomia profissional restrita. De outro, a possibilidade de atuação em um mercado de 

serviços médicos livre, que poderia auferir grandes lucros, porém, para alguns poucos 

profissionais de prestígio.  Este dilema entre a prática liberal  e a socializada refletiu-se na 

forma como foram se organizando as medicinas dos diversos países. 

Para Swaan, a medicalização da sociedade não foi apenas um resultado automático do 

crescimento do conhecimento médico científico. Houve, também, o crescente 

envolvimento dos médicos na resolução de conflitos, dando-lhes poder, inclusive, para 

enquadrar como doenças questões anteriormente tidas como morais ou sociais, onde se 

incluem desde as insatisfações das mulheres em relação aos  seus papéis sociais,  questões 

envolvendo as preferências sexuais, controle da natalidade e aborto, até decisões sobre 

contratação de novos empregados ou sobre absenteísmo no trabalho. Enfim, um outro 

mecanismo foi essa extensão da intervenção médica às relações cotidianas na família, no 

trabalho, na vida social como um todo, medicalizando conflitos, queixas, insatisfações. 

Pode-se ainda acrescentar a inserção da medicina na esfera jurídica, através da medicina 

forense, especialmente em questões relacionadas à psiquiatria. 

Portanto,  a resolução de conflitos através do uso de um vocabulário médico  – um dos 

aspectos da medicalização  – é uma função importante, mas latente, da medicina nas 

sociedades modernas, segundo Swaan, e é resultado de um consenso entre as partes 

envolvidas, pois 

“a medicalização de uma questão contestada automaticamente 

resultava em um estado de exceção. Mesmo se a exceção se referia 

a centenas de milhares, ou até milhões, a medicalização garantia 

que todos permanecessem casos isolados, nunca se agregando 

para constituir um grupo em um conflito social mais amplo. 

Mesmo quando 5% ou 10% da força de trabalho eram definidos 

como incapacitados [e este era o caso, por exemplo, da Holanda 

em 1991], isto não se refletia sobre as condições de trabalho, mas 

se referia somente às deficiências  individuais” (p. 241).  
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Porém, a extensão do regime médico além da sua legitimidade científica também trouxe 

conflitos para  dentro da própria categoria e afetou a autoridade do corpo médico em 

relação aos leigos, ameaçando a profissão como um todo. Daí uma certa hesitação que 

pode ser verificada quanto a uma expansão ainda maior desse regime.  

Um outro fator  –  este mais intrínseco à medicina científica  – que, segundo Swaan, 

contribuiu para a expansão do regime médico nas sociedades contemporâneas, foi a 

generalização das práticas de rastreamento em massa (mass screenings) para diversas 

doenças, tornando-nos todos pacientes ou “protopacientes”, i.e., ainda não pacientes, mas 

potencialmente o sendo.  

Assim, essa forma leve e extensiva de regime médico tornou-se pouco a pouco a mais 

importante fonte de orientação do cotidiano contemporâneo. Mas a forma total 

institucional também se expandiu com as doenças crônico-degenerativas e a medicalização 

da velhice, por exemplo. E esse processo de medicalização, parte do processo de 

profissionalização e protoprofissionalização,  vem afetando as  relações sociais e afetivas, 

uma vez que nada mais se faz sem a intermediação de um especialista, restringindo a 

autodeterminação e autonomia das pessoas sobre sua própria vida.  

Na seqüência da análise do processo de coletivização, o autor parte para um estudo do que 

acontece “(...) nas interseções entre vidas pessoais e a esfera profissional ou institucional, 

enfocando as dependências e os conflitos latentes” (Swaan, 1990, p. 2). Ele vai mostrar, 

então, como a normalidade é construída e imposta sobre todos na sociedades modernas. 

Entre os “normalizadores” da modernidade incluem-se os professores, psicoterapeutas e os 

médicos, sendo estes últimos o foco de interesse aqui, em suas relações com os pacientes, 

no contexto do regime médico sobre o qual Swaan busca lançar um olhar sociológico e 

psicanalítico, particularmente em um estudo de uma enfermaria para pacientes com câncer.  

O autor trabalha com a imagem de rede, de conexões de padrões (patterned conexions): 

“uma pessoa somente pode ser compreendida considerando-se 

suas relações com outras. A metáfora de rede também engloba os 

observadores, tão intrincadamente enredados na configuração de 

relações quanto os objetos de sua atenção científica” (Swaan, 

1990, p. 6). 

Uma pessoa pode ser vista, então, como uma interseção em uma rede de dependências que 

se apresenta como uma díade no começo da vida (mãe-filho/a), aumentando e 
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diversificando-se gradualmente ao longo da vida, quando diminui também a dependência e 

voltando a encolher na velhice, aumentando novamente a dependência nessa fase da vida. 

Este padrão normal pode ser afetado no caso de uma  doença: 

“o processo de adoecimento envolve perda de função social e 

física, e causa dependência crescente. A rede contrai-se até que 

restem apenas alguns familiares que cuidem daquele indivíduo e  

um elo de dependência passa a predominar: o ‘nexo médico’ com o 

doutor” (p. 11). 

Esta noção de dependência crescente seria, então, o núcleo de uma sociologia radical da 

doença e do cuidado à  saúde, segundo Swaan.   

Nas sociedades modernas, deixar a cargo dos médicos e outros profissionais da saúde a 

responsabilidade pelos doentes (dependentes em maior ou menor grau) foi um processo 

de interesse não só dos profissionais, em busca de maior poder e prestígio, mas também 

conveniente para a sociedade como um todo, que não queria, ou não podia mais cuidar de 

seus doentes. Vale lembrar as transformações ocorridas nos vários níveis da vida social, 

que incluem a redução da família nuclear, a transformação das residências em 

unifamiliares, a quebra dos vínculos sociais e possivelmente até a ameaça à própria noção 

de emprego, mudanças estas importantes para a incapacidade de cuidado que se instaurou.  

Pouco a pouco o regime médico foi se expandindo cada vez mais: “sociologicamente 

falando, todo mundo vive sob o regime médico, um regime leve para aqueles que ainda 

não são pacientes e mais rigoroso de acordo com o grau de dependência que se tem ao 

médico” (Swaan, 1990, p. 57-8). Como visto acima, esta expansão da intervenção médica 

se deu em grande escala nos últimos cinqüenta anos, atingindo áreas completamente fora 

do domínio médico e causando o que se vem chamando de a medicalização da vida 

cotidiana, onde todos passamos a ser “proto-pacientes”. Mas este é um processo cheio de 

contradições e de conflitos, inclusive internamente à corporação médica, porque expõe os 

limites da medicina e ameaça sua autoridade. Assim, é a própria expansão da 

medicalização que aponta para a sua superação e a possibilidade de alternativas nas 

relações entre medicina e sociedade.     

Williams & Calnan (1996) criticam a tese da medicalização e seus limites na compreensão 

da relação entre a medicina moderna e a população leiga na modernidade tardia e buscam, 

particularmente em Giddens e Beck, perspectivas teóricas mais recentes acerca da vida nas 
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sociedades contemporâneas.  Para eles, são  quatro os temas-chave: 1) o crescimento da 

reflexividade social; 2) a questão do risco;  3) a mediação da experiência contemporânea; 

4) a emergência de um re-skilling (reaquisição ou reapropriação dos conhecimentos e 

práticas) leigo, como reação aos efeitos expropriadores de modernos sistemas sociais.  

Williams & Calnan  argumentam  que, com base nessas questões-chave, a total 

dependência dos pacientes e dos leigos em geral –  assumida pelos teóricos da 

medicalização que os vêem como passivos e acríticos  – não se sustenta. Ao contrário, para 

esses autores, as tendências atuais apontam para a ocorrência de um processo de 

desmedicalização e para evidências empíricas de que a população leiga vem se mostrando 

muito mais cética em relação à medicina moderna e aos desenvolvimentos tecnológicos, do 

que pensavam os defensores da tese da medicalização. 

Assim, apesar de reconhecerem que as perspectivas da medicalização (em um sentido 

amplo, que englobam desde Illich, Freidson, Navarro, Waitzkin até Foucault), trouxeram 

importantes contribuições acerca da medicina moderna e de seu papel na sociedade, 

consideram que estes negligenciaram algumas das mudanças atualmente em marcha na 

relação entre a medicina e a população leiga, bem como a complexidade do pensamento e 

da ação desta. Recorrem, então, a Giddens e Beck, para encontrar alternativas teóricas à 

sua reflexão. 

Segundo Giddens (1991), não estaríamos ainda na pós-modernidade, mas vivendo o 

período da alta modernidade ou modernidade tardia, i.e., uma ordem pós-tradicional, em 

que as conseqüências da modernidade estão se radicalizando e universalizando cada vez 

mais. Assim, o autor prefere trabalhar com a concepção de “modernidade radicalizada”, 

privilegiando, em suas análises, questões como a reflexividade social, a subjetividade e 

identidade própria (self-identity). Para Williams & Calnan (op. cit., p. 1611), Giddens “(...) 

busca ‘salvar’ um sujeito ativo do objeto descentrado do discurso pós-estruturalista”. De 

modo semelhante, Beck enfatiza uma teoria reflexiva da modernidade e da sociedade de 

risco.  

O tema da reflexividade seria, então, uma característica definidora e crônica da 

modernidade tardia: a modernidade tornou-se seu próprio tema e as suas instituições, 

incluindo a medicina, estariam também nesse processo de se repensarem em termos da sua 

base de conhecimento, sua organização social e da natureza da prática médica cotidiana. A 

prática médica contemporânea estaria se tornando cada vez mais  fraturada, com elementos 
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de alta tecnologia (os corpos tornam-se biônicos, a medicina tende a tornar-se virtual) 

justapostos a formas mais holísticas de cura, em um mercado médico pluralizado. 

Além de uma maior reflexividade, a modernidade trouxe à tona a dúvida, a incerteza e a 

escolha, fazendo com que confiança e risco passem a ser questões fundamentais: 

“confiança passa a ser um meio crucial de interação com sistemas modernos abstratos e 

fontes de autoridade e expertise, incluindo a medicina moderna” (p. 1612). Não mais a 

mesma confiança de outras épocas mas, sim, uma confiança ativa que deve ser 

continuamente alcançada e mantida, por conta da crescente incerteza. E aqui novamente 

faz-se presente a necessidade de autonomia para os indivíduos, como pressuposto para essa 

forma ativa de confiança, a meu ver. Isto ajudaria a explicar as relações de ambivalência, 

de confiança e desconfiança, de rejeição e aceitação, da população leiga em relação à 

biomedicina. 

Uma outra característica da vida na modernidade tardia seria a profunda alteração que se 

deu no conceito de risco, em sua natureza, abrangência e dimensões. Como apontam 

Williams & Calnan, os riscos contemporâneos não são mais atribuídos aos deuses, ao 

destino ou a desastres naturais, mas são cada vez mais produto da intervenção humana. “O 

risco, portanto, torna-se um parâmetro existencial fundamental da vida na modernidade 

tardia, estruturando o modo como especialistas e leigos organizam seus mundos sociais” 

(p. 1614). As ciências são incapazes de reagir adequadamente aos riscos contemporâneos, 

uma vez que estão envolvidas com sua origem e crescimento. A maior consciência acerca 

dos riscos estaria contribuindo para a desmistificação da ciência e, assim, aumentando 

também as ambivalências encontradas na população leiga em relação à medicina moderna, 

científica, seus riscos e benefícios., assim como em relação aos especialistas. 

O terceiro tema-chave analisado pelos autores é o da mediação da experiência 

contemporânea, em que a mídia tem uma papel fundamental: “A TV torna-se a realidade e 

a realidade torna-se a TV” (Williams & Calnan, op. cit., p. 1615). Em relação à 

biomedicina, a mídia estaria desempenhando tanto um papel mistificador, como 

desmistificador. Este tema, porém, não será considerado aqui, por fugir em muito aos 

limites desse trabalho. O que importa destacar é que, como conseqüência desses 

desenvolvimentos, a população vai cada vez mais filtrando e reinterpretando as 

informações, os saberes e as práticas dos especialistas, como forma de reação aos efeitos 

de expropriação dos sistemas modernos de conhecimento e especialização. A Internet 
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torna-se fonte fundamental de informações neste sentido, embora seu alcance ainda seja 

extremamente limitado em especial para populações de países periféricos, como o Brasil. 

Ou seja, o que Williams & Calnan apontam, em última instância, é que a população leiga 

mantém uma atitude crítica e dinâmica em relação à medicina moderna. Os temas que 

explicariam essas novas relações seriam o aumento da reflexividade social, questões de 

confiança e dúvida, a centralidade das novas concepções de risco na sociedade 

contemporânea, o papel fundamental da mídia na mistificação e desmistificação da 

biomedicina, da ciência e tecnologia, os processos de re-skilling, em que os leigos passam 

a se apropriar do conhecimento especializado e adaptá-lo à sua vida cotidiana, em uma 

contra-reação à expropriação do conhecimento ocorrida na modernidade. Os movimentos 

de mulheres, de ambientalistas, de pacientes com diversas doenças ou de portadores do 

HIV, dos excluídos sociais (sem-teto, sem-terra, sem-emprego, etc.), e tantos outros, vêm 

buscando sua voz ao lado das vozes dos especialistas, dos cientistas, das autoridades 

legitimadas, enfim. Creio poder fazer aqui uma analogia com o que Swaan denomina 

processo de protoprofissionalização, visto acima. 

No fundo, há uma busca e uma batalha simbólica pelo controle do próprio corpo, o que 

vem levando a uma reconfiguração do poder e do discurso médicos. A meu ver, esses 

novos elementos trazidos à discussão sem dúvida enriquecem a reflexão e a compreensão 

dos novos cenários que podem se apresentar nas relações entre medicina e sociedade neste 

final de século e de milênio, mas não invalidam as análises que evidenciaram os processos 

de medicalização, de institucionalização e coletivização como característicos da 

modernidade. Foucault continua sendo uma referência em determinados aspectos, Swaan 

permanece atual e não me parece que esses dois pensadores  –  para tomar apenas dois 

teóricos que considero essenciais para a compreensão da dinâmica das relações sociais na 

modernidade – devam ser interpretados como reducionistas em suas abordagens. Suas 

análises não negam as resistências, as ambivalências existentes nesses processos de 

transformação, ou pelo menos não fecham a possibilidade de se interpretá-los assim.   

As questões levantadas por autores como Giddens e Beck enriquecem ainda mais a 

compreensão, sem romper ou superar as teses anteriores. Ao contrário, confirmam a 

complexidade do real, as ambivalências e contradições que permeiam o pensar e o agir 

humanos, e apontam a necessidade de se ter, diante desse mundo que se apresenta cada vez 

mais multi-perspectivista, uma atitude de seleção pragmática ativa em relação à imensidão 

de informações e perspectivas com que nos defrontamos diariamente. Porém, com um 
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sentido de respeito aos outros e de enriquecimento nosso, através da busca de 

complementaridade de saberes, de uma visão pluralista, mais aberta, enfim, como defende 

Peterson (1996a, 1996b).  

Entretanto, além de todas as críticas que vêm sendo feitas em relação à dinâmica do 

processo de institucionalização e socialização da medicina, da forma como ela vem se 

organizando, há uma outra crítica fundamental a ser feita à biomedicina, relacionada à 

própria concepção de saúde e doença por ela assumida como única, verdadeira e correta. 

Concepção reducionista, a meu ver, e que praticamente inviabiliza a reflexão sobre 

autonomia, no sentido em que busco trabalhar. Por isso passo à discussão acerca dessas 

concepções.  

 

Novas concepções de saúde  e doença 

Berlinguer (1988) criticou a biomedicina, por sua definição e avaliação da saúde como 

saúde instrumental, baseada em critérios de produtividade ou de adaptação. Outros autores 

também seguiram linha semelhante. 

Canguilhem (op. cit.) fez a crítica de uma normalidade única que é adotada pela 

biomedicina. Para ele, a vida é criação de normas e, portanto, não há uma normalidade, 

seja vital ou social, mas formas de vida múltiplas. 

Em sua defesa de uma “ecologia da medicina”, Spano (1998) parte do reconhecimento de 

que a biomedicina ainda funciona dentro de um paradigma reducionista, mecanicista, 

estático  –   o paradigma cartesiano  – e defende a necessidade da ampliação de sua base 

conceitual, pela incorporação dos desenvolvimentos recentes da ciência contemporânea, a 

fim de que sejam reformulados os atuais conceitos de saúde, doença e cura .  

Como já visto acima em relação a outros autores, Spano compartilha da visão de que a 

clínica como saber médico-científico positivo objetiva o doente e o separa de sua doença. 

Reconhece que essa medicina dita científica tem trazido aportes consideráveis sobre 

mecanismos de funcionamento do corpo e tem desenvolvido tecnologias de intervenção 

extremamente precisas e complexas, conseguindo-se, assim, a remoção de sintomas de 

doenças, o prolongamento da vida média e da esperança de vida. Mas a remoção de um 

sintoma, por exemplo, pode na verdade levar a uma outra patologia. Ou seja, o 
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desenvolvimento da medicina não necessariamente significa desenvolvimento da saúde, o 

que também afirmam diversos outros autores (e.g. Foucault e Illich). 

Há necessidade de se superar velhas dicotomias  – corpo/mente, indivíduo/ambiente  – e os 

modelos aristotélico (forma/substância), cartesiano (corpo/mente) e newtoniano  (o corpo 

como máquina) em uma ciência  –  “La Scienza Nuova” de que fala Morin  – que apresente 

uma visão mais global da multiplicidade dos aspectos físicos, psicológicos e evolutivos 

existentes na conexão entre homem e ambiente. Esta é de fato uma inter-relação natural 

dinâmica entre polaridades inseparáveis (Spano, op. cit.). 

Com o caminhar das ciências contemporâneas, a realidade passa a ser compreendida como 

uma rede de relações em que nenhuma parte pode ser considerada fora do contexto em que 

se insere. Nada é independente. Há organizações, unidades complexas, sistemas de 

sistemas. Não há mais coisas, mas apenas inter-relações. Assim, destaca Spano, unidade, 

multiplicidade, totalidade, organização e complexidade são alguns conceitos fundamentais 

nessa nova perspectiva. 

Para o autor, o indivíduo é visto hoje como um sistema aberto com o ambiente. A perda de 

flexibilidade (seja física, mental ou social) da unidade psicofísica do indivíduo significaria 

a perda da saúde. A doença é o resultado do desequilíbrio dos mecanismos homeostáticos 

de regulação, e como uma integração não-harmônica, ou ausente, entre os componentes 

distintos em sistemas maiores. Sob esta ótica, a “sincronia” torna-se uma medida 

importante para a saúde: “Estar são significa, portanto, estar em sincronia, física e 

psicologicamente, consigo mesmo e com o ambiente à sua volta” (Spano, 1998, p. 8). 

Citando Canguilhem, Spano diz que a doença não é apenas desequilíbrio ou desarmonia 

mas, também e talvez prioritariamente, um esforço da natureza no homem para alcançar 

um novo equilíbrio. A doença é, assim, uma reação generalizada com intenção de cura e 

toda a prática terapêutica deveria inserir-se nesse processo de imitação da ação médica 

natural; imitar significando, aqui, “(...) prolongar um movimento íntimo, reencontrar o 

sentido da experiência, da realidade” (Spano, op. cit., p. 10). 

Porém  – e sempre seguindo Canguilhem  –, Spano enfatiza que a medicina vem 

caminhando no sentido de considerar  o normal e o patológico como variações 

quantitativas de um fenômeno. Na medicina, o “estado normal” designa tanto  o estado 

habitual de um órgão ou função, quanto o estado ideal. A terapêutica age pela 

reconstituição do estado normal, habitual. Mas, para Spano, é porque é considerado normal 
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pelo interessado, o doente, que a terapêutica deve buscar alcançar tal estado, e não o 

contrário. Saúde e doença são ambos fenômenos vitais. É a vida mesma que faz do normal 

biológico um conceito de valor e não um conceito estatístico. A patologia é uma norma 

qualitativamente diferente e não uma falta de norma. 

Assim, ser saudável significa não apenas ser normal em uma dada situação, mas ser 

normativo naquela e em outras situações. Ou seja, o que caracteriza a saúde é a 

possibilidade de infringir normas habituais e de instituir normas novas em novas situações. 

A doença é, então, a diminuição da margem de tolerância às mudanças ambientais, e a cura 

consiste em criar novas normas individuais. Quanto menor a possibilidade de inovação, 

mais grave é a doença.  

Em outras palavras, Spano baseia toda a sua reflexão na perspectiva vitalista defendida 

pelo epistemólogo francês Georges Canguilhem. Este é um autor que também considero 

fundamental para essa mudança, que vejo como absolutamente necessária para que a 

política do setor possa se direcionar no sentido da saúde e não mais da doença, como tem 

ocorrido ao longo da história da medicina moderna.   

Não se trata aqui de propor a volta ao naturismo hipocrático (vis medicatrix naturae), ao 

vitalismo da doutrina do médico de si mesmo (ver Corrêa, 1991) ou a qualquer outra 

perspectiva, de forma nostálgica. Trata-se de pensar em estratégias que levem ao uso 

crítico, ativo, reflexivo das diversas alternativas presentes no mundo contemporâneo, sem 

cair no consumismo acrítico, seja de informações, de saberes ou de tecnologias. Fazer, sim, 

uma releitura da vis medicatrix naturae para o século XXI, o que vai certamente 

desembocar na questão da educação e da ética em um plano mais geral, em uma reflexão 

profunda sobre conceitos como medicina racional, uso racional de medicamentos e 

eficácia, entre tantos outros que fazem parte do cotidiano dos profissionais do setor saúde. 

É preciso um exame crítico de suposições implícitas, quase míticas, como o da onipotência 

da medicina, o da medicina como sinônimo de saúde, o da saúde como consumo de 

produtos e serviços ligados à tecnologia médica, e tantos outros... 

É nesse contexto que vejo a necessidade do resgate também da noção de autonomia, da 

defesa da autonomia como valor na saúde, pensada na perspectiva da complexidade. Mas, 

antes disso, cabe acrescentar pontos relativos ao pensamento de Canguilhem acerca do 

normal e do patológico, que me parecem fundamentais para essas “novas” concepções de 

saúde, doença e cura. 
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A filosofia de Georges Canguilhem consiste em uma reflexão sobre a vida e sobre o 

conhecimento que é possível ter sobre ela. Toda sua construção epistemológica sobre a 

vida gira em torno do conceito de norma, fazendo com que vida e norma se tornem um 

binômio indissociável (Blanc, 1998). A démarche de Canguilhem permite uma inversão 

interessante de uma cisão fundamental dentro de uma epistemologia positivista: para esta, 

o conhecimento se dá sobre um “real absoluto”, e não há lugar para discussão de valores. 

Para Canguilhem, o conhecimento pode ser relativizado, mas há um valor fundamental, 

ontológico, na própria vida.  

O normal e o patológico, que reúne dois estudos  –  “Ensaio sobre alguns problemas 

relativos ao normal e o patológico” (reedição da tese de doutorado de Canguilhem, datada 

de 1943), seguido de “Novas reflexões referentes ao normal e ao patológico” (1963-1966), 

escrito mais de 20 anos depois  – é o livro fundador da sua filosofia da vida, tendo sido 

objeto de inúmeras análises e críticas, além de ser referência obrigatória na reflexão sobre 

abordagens vitalistas em medicina. 

No primeiro ensaio, o autor procura definir as condições de possibilidade de uma 

individualidade biológica, a partir da experiência da doença. Analisa criticamente a teoria 

médica e a biologia, posiciona-se contra o dogma positivista da doença e afirma a distinção 

qualitativa entre saúde e doença, entre normal e patológico. O organismo é considerado 

uma totalidade e a doença é vista como a expressão de um novo comportamento global do 

organismo, e não apenas como uma parte afetada. A doença é uma experiência vivida por 

uma individualidade, é criação de uma nova norma. Toda doença se refere a um doente que 

busca lhe dar um sentido. Daí a importância da perspectiva do doente no pensamento de 

Canguilhem: 

“Achamos que a medicina existe como arte da vida porque o 

vivente humano considera, ele próprio, como patológicos  – e 

devendo portanto serem evitados ou corrigidos  – certos estados ou 

comportamentos que, em relação à polaridade dinâmica da vida, 

são apreendidos sob forma de valores negativos” (Canguilhem, op. 

cit., p. 96). 

No capítulo V (As implicações de uma teoria), Canguilhem analisa a medicina do século 

XIX, mostrando seu caráter monista, determinista, privilegiando a quantidade em relação à 

qualidade, e a ordem, em relação à desordem.  
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Blanc (op. cit.) destaca que a maior contribuição da primeira parte do Ensaio foi a de 

mostrar que 

“a norma científica que se construiu pela vontade de identificar o 

normal e o patológico é na verdade uma norma social, que buscou 

no campo da ciência a valorização de um dogma da conservação, 

contra um princípio de transformação ou de uma criação 

renovada” (Blanc, op. cit., p. 51). 

Na segunda parte do Ensaio, Canguilhem analisa criticamente conceitos fundamentais, tais 

como: normatividade, normal, patológico, norma e média, doença, cura e saúde. Em sua 

reflexão, parte do conceito de norma vital como fundamento da vida, o que provocou 

críticas por parte de defensores da perspectiva neopragmática como, por exemplo, Ferraz 

(1994). 

Em sua análise, este autor tomou duas das principais teses defendidas por Canguilhem, a 

saber: “1) a aplicação necessária de critérios normativos quando diante de questões 

médicas relativas à normalidade e patologia de estados humanos; 2) a definição do 

fenômeno vital como fonte normativa desses critérios” (Ferraz, op. cit., p. 1). Enfatizou a 

validade da primeira  – que valoriza, entre outros elementos, a subjetividade, a perspectiva 

do doente e o olhar do médico  – e, coerente com a perspectiva rortyana, refutou o valor da 

vida como fato ontologicamente fundado, o que implicaria a impossibilidade de derivar daí 

uma epistemologia. A normatividade vital seria, então, “(...) uma descrição lingüística que 

funciona como ideal regulador de nossa existência” (Ferraz, op. cit., p. 1, grifo do autor). 

A meu ver, a tentativa de recolocar o conceito de normatividade biológica a partir da 

perspectiva neopragmática não é isenta de problemas, pois na epistemologia de 

Canguilhem a normatividade é o conceito-chave para a compreensão do normal e do 

patológico. Como afirma Blanc (op. cit., p. 56): “a normatividade permite precisar a 

distinção entre o normal e o patológico. A normalidade de um organismo vem de sua 

normatividade. A norma, para um organismo, é sua capacidade de mudar as normas”.  

Vejamos o que diz Canguilhem: 

“É por referência à polaridade dinâmica da vida que se pode 

chamar de normais determinados tipos ou funções. Se existem 

normas biológicas é porque a vida, sendo não apenas submissão 
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ao meio mas também instituição de seu próprio meio, estabelece, 

por isso mesmo, valores, não apenas no meio, mas também no 

próprio organismo. É o que chamamos de normatividade 

biológica” (Canguilhem, op. cit., p. 187). 

Para Blanc (op. cit.), essa compreensão da normatividade como potência da vida para criar 

novas normas está de acordo com a posição de Nieztsche, para quem a vida nela mesma é 

criação de valor. É também a partir dessa potência auto-recuperadora do organismo vivo 

que posso fazer uma aproximação de Canguilhem com o conceito de autonomia em Morin, 

e que não caberia em uma abordagem rortyana, a meu ver. 

É ainda a partir da radicalidade desse conceito de normatividade que Canguilhem se 

contrapõe ao discurso da cientificidade da medicina. Ao afirmar que é a normatividade, e 

não a ciência, que determina a diferença entre o normal e o patológico, Canguilhem não 

apenas remete à questão da autonomia do indivíduo doente, mas também distingue 

medicina de ciência. A citação a seguir é bastante ilustrativa de seu pensamento: 

“Ora, a clínica não é uma ciência e jamais o será, mesmo que 

utilize meios cuja eficácia seja cada vez mais garantida 

cientificamente. A clínica é inseparável da terapêutica, e a 

terapêutica é uma técnica de instauração ou de restauração no 

normal, cujo fim escapa à jurisdição do saber objetivo, pois é a 

satisfação subjetiva de saber que uma norma está instaurada. 

Não se ditam normas à vida, cientificamente. Mas a vida é essa 

atividade polarizada de conflito com o meio, e que se sente ou não 

normal, conforme se sinta ou não em posição normativa”  

(Canguilhem, op. cit., p. 185-6, grifos no original). 

Este é um ponto fundamental na reflexão do autor. Ele reclama um campo específico da 

normalidade e da patologia que escape ao domínio da ciência ao considerá-los valores, não 

aceitando, portanto, pressupostos da biomedicina, que se quer científica, objetiva e neutra. 

A crítica à visão fragmentada da biomedicina e, inclusive, a uma tendência crescente da 

utilização da genética (já se fala hoje da “medicina genômica”, e.g. Sikorski & Peters, 

1997) pode ser vista na seguinte afirmação: 

“Procurar a doença ao nível da célula é confundir o plano da vida 

concreta  –  em que a polaridade biológica estabelece a diferença 
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entre a saúde e a doença  –  e o plano da ciência abstrata –  em 

que o problema recebe uma solução. Não queremos dizer que uma 

célula não possa ser doente se, por célula entendermos um ser vivo 

unicelular considerado como um todo, como, por exemplo, um 

protista; mas queremos dizer que a doença de um ser vivo não se 

situa em determinadas partes do organismo” (Canguilhem, op. 

cit., p. 183, grifos meus). 

Esta concepção reforça, a meu ver, a crítica que faço ao modo de utilização dos 

medicamentos alopáticos na medicina, cada vez mais desenvolvidos para atuarem em 

partes específicas do organismo, com a perspectiva de cura das doenças, empobrecendo o 

potencial da terapêutica que deveria ir muito além de uma ação pontual para solucionar um 

problema. 

A farmacoterapêutica, como definida atualmente, não tem por objetivo atuar sobre o 

doente, o ser vivo, mas sobre a doença entendida dentro da concepção criticada por 

Canguilhem, a meu ver. Consta do consagrado “Goodman & Gilman’s” que: 

“A farmacoterapêutica (Capítulo 4) lida com a utilização de 

medicamentos na prevenção e tratamento da doença. Muitas 

drogas estimulam ou inibem funções bioquímicas ou fisiológicas no 

homem de uma maneira suficientemente reproduzível para 

fornecer alívio dos sintomas ou, idealmente, para alterar 

favoravelmente o curso de uma doença. De modo contrário, os 

agentes quimioterápicos são úteis em terapia porque eles 

apresentam apenas efeitos mínimos sobre o homem, mas podem 

destruir ou eliminar células patogênicas ou organismos.(...) A 

terapêutica medicamentosa é racionalmente baseada na 

correlação entre as ações e efeitos das drogas e os aspectos 

fisiológicos, bioquímicos, microbiológicos, imunológicos e 

comportamentais da doença” (Gilman et al., 1990, p. 2, grifo no 

original). 

Se tomamos o conceito de cura de Canguilhem –  “curar é criar para si novas normas de 

vida” (op. cit., p. 188)  – podemos observar que a lógica da farmacoterapêutica científica 

utilizada pela biomedicina não se faz no sentido de garantir uma maior normatividade 
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individual. Isto pode levar, a meu ver, a uma inversão importante: o ser humano, que 

deveria ser o alvo da terapêutica, passa a ser mero instrumento ou intermediário da ação da 

droga sobre as doenças.  

Ao enfatizar os conceitos de normal e patológico como valores, Canguilhem critica, ainda, 

o princípio de patologia dominante na biomedicina, “(...) segundo o qual o estado mórbido 

no ser vivo nada mais seria que uma simples variação quantitativa dos fenômenos 

fisiológicos que definem o estado normal da função correspondente” (p. 187).  Para o 

autor, o estado patológico é um estado normal na medida em que exprime uma relação com 

a normatividade da vida, sendo, porém, um estado qualitativamente (e não 

quantitativamente, vale a pena enfatizar) diverso do normal fisiológico, o qual tem normas 

diferentes. Assim, a patologia não é ausência de norma,  mas o estabelecimento de uma 

outra norma e uma restrição da normatividade. 

Não há fatos normais ou patológicos em si. Norma normal é a que exprime a estabilidade, 

a fecundidade e a variabilidade da vida em grau equivalente ou superior a uma outra norma 

existente antes. É, portanto, relativa, podendo ser estabelecida por comparação e não pode 

ser absolutizada, como se  tende a fazer na biomedicina. Assim, “(...) a anomalia  pode 

transformar-se em doença mas não é, por si mesma, doença” (p. 109). Ou seja, as 

anomalias e as mutações apenas comprovam a diversidade da vida, as suas múltiplas 

possibilidades. Mas na biomedicina anomalias muitas vezes são consideradas doenças a 

serem suprimidas diminuindo-se, assim, a diversidade, a diferença, a heterogeneidade.    

Homem normal é o homem normativo, i.e., aquele capaz de romper as normas e instituir 

novas normas, um homem autônomo, diria eu. Voltarei a este tema, em uma leitura da 

articulação normalidade-autonomia em Canguilhem.  

Por ora destaco, resumidamente, as seguintes contribuições do Ensaio: 

ü Os conceitos de normal e patológico como valores. 

ü Apontar a dificuldade para uma determinação médica do normal e da saúde: “É a vida 

em si mesma, e não a apreciação médica, que faz do normal biológico um conceito de 

valor e não um conceito de realidade estatística”  (p. 100). 

ü Valorizar as perspectivas dos doentes, ao considerar que: “Em última análise, são os 

doentes que geralmente julgam  –   de pontos de vista muito variados  –  se não são 

mais normais ou se voltaram a sê-lo” (p. 91). Ou ainda, ao afirmar que: 
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“Distinguindo anomalia de estado patológico, variedade biológica 

de valor negativo, atribui-se, em suma, ao próprio ser vivo, 

considerado em sua polaridade dinâmica, a responsabilidade de 

distinguir o ponto em que começa a doença. Isto significa que, em 

matérias de normas biológicas, é sempre o indivíduo que devemos 

tomar como ponto de referência” (p. 144). 

Mesmo nos casos das doenças “silenciosas” (assintomáticas), Canguilhem reafirma que é o 

ponto de vista do doente que deve prevalecer:  

“Ora, achamos que não há nada na ciência que antes não tenha 

aparecido na consciência e que especialmente no caso que nos 

interessa, é o ponto de vista do doente que, no fundo, é verdadeiro. 

E eis o motivo: médicos e cirurgiões dispõem de informações 

clínicas e utilizam também, às vezes, técnicas de laboratório que 

lhes permitem saber que estão doentes pessoas que não se sentem 

doentes. É um fato. Mas um fato a ser interpretado. Ora, é 

unicamente por serem os herdeiros de uma cultura médica 

transmitida pelos clínicos do passado que os médicos de hoje em 

dia podem se adiantar e ultrapassar em perspicácia clínica seus 

clientes habituais ou ocasionais. Pensando bem, sempre houve um 

momento em que a atenção dos médicos foi atraída para certos 

sintomas, mesmo que unicamente objetivos, por homens que se 

queixavam de sofrer ou de não serem normais, isto é, idênticos a 

seu passado. E, se, hoje em dia, o conhecimento que o médico tem 

a respeito da doença pode impedir que o doente passe pela 

experiência da doença é porque outrora essa mesma experiência 

chamou a atenção do médico, suscitando o conhecimento que hoje 

tem. Sempre se admitiu, e atualmente é uma realidade 

incontestável, que a medicina existe porque há homens que se 

sentem doentes, e não porque existem médicos que os informam de 

suas doenças. A evolução histórica das relações entre o médico e o 

doente na consulta clínica não muda em nada a relação normal 

permanente entre o doente e a doença" (p. 68-69, grifos do autor). 

ü Destacar a singularidade do doente. 
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ü O conceito de saúde, expresso, por exemplo, nas seguintes citações: a) “O que 

caracteriza a saúde é a possibilidade de ultrapassar a norma que define o normal 

momentâneo, a possibilidade de tolerar infrações à norma habitual e de instituir 

normas novas em situações novas” (p. 158); b) “Estar em boa saúde é poder cair 

doente e se recuperar; é um luxo biológico” (p. 160);  c) “A saúde é uma maneira de 

abordar a existência com uma sensação não apenas de possuidor ou portador mas 

também, se necessário, de criador de valor, de instaurador de normas vitais”  (p. 163). 

ü Lembrar que a doença também faz parte da vida, também é normal: “Em certo sentido, 

pode-se dizer que uma saúde perfeita contínua é um fato anormal. (...) Quando se diz 

que a saúde continuamente perfeita é anormal, expressa-se o fato da experiência do 

ser vivo incluir, de fato, a doença”  (Canguilhem, op. cit., p. 106-7). 

Segundo a leitura feita por Blanc (op. cit., p. 78), no segundo estudo que compõe O 

normal e o patológico, Canguilhem apresenta um novo ponto de vista sobre a norma: 

“Enquanto que o Ensaio visava a inscrever a normatividade na vida, as Novas Reflexões 

abandonam a ligação entre norma e vida”. Mas, como vinte anos antes, Canguilhem 

reafirma que: 

“(...) assumo ainda o risco de procurar basear a significação 

fundamental do normal por meio de uma análise filosófica da vida 

compreendida como atividade de oposição à inércia e à 

indiferença. A vida procura ganhar da morte, em todos os sentidos 

da palavra ganhar e, em primeiro lugar, no sentido em que o 

ganho é aquilo que é adquirido por meio do jogo. A vida joga 

contra a entropia crescente” (Canguilhem, op. cit., p. 208). 

Nesse segundo estudo, Canguilhem reporta-se bem mais a questões sociais, discute a 

normatividade social, entre outros elementos, e busca revelar o sujeito social, apesar dos 

determinantes biológicos. O indivíduo torna-se sujeito quando ele aumenta, na sociedade, 

sua potência de vida, quando ele produz novas possibilidades que questionam a 

individualidade inicial. 

Tomando como ponto de partida a conceituação de saúde em Canguilhem, Caponi (1997) 

também traz contribuições interessantes em sua crítica das definições de saúde da OMS e 

da VIII Conferência Nacional de Saúde. A autora destaca, por exemplo, que para 

Canguilhem a saúde é um conceito vulgar, no sentido de que está ao alcance de todos e não 
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restrito aos especialistas. Ao contrário, o conceito de saúde é explicitamente excluído do 

discurso científico, segundo a análise da autora, pelo fato de “(...) negarmo-nos a aceitar 

essa antiga e arraigada associação pela qual se vincula a saúde do corpo com um efeito 

necessário de tipo mecânico” (Caponi, op. cit., p. 290). Falar de saúde implica falar 

também de dor ou prazer, reconhecer um “corpo subjetivo”, como o faz Canguilhem. Daí 

Canguilhem considerar que um verdadeiro médico é um exegeta, aquele que pode auxiliar 

o doente em sua busca de sentido para o conjunto de sintomas que ele está vivenciando e 

que não consegue sozinho decifrar. 

Outros pontos destacados por Caponi, em sua análise de Canguilhem, são: a) o fato de a 

saúde ser pensada em termos de margem de segurança; e b) seu ponto de partida  serem os 

erros: 

“O Normal e o Patológico introduz uma importante inversão nos 

estudos referentes à saúde, uma inversão pela qual se privilegia o 

estudo das anomalias, das variações, dos erros, das 

monstruosidades, das infrações e infidelidades para, assim, 

compreender e tentar demarcar o alcance e os limites dos 

conceitos de normalidade, média, tipo e saúde” (Caponi, op. cit., p. 

291-2). 

A saúde é nossa capacidade, que é muito diversa, de instaurar novas normas em situações 

adversas, um luxo biológico, um modo de abordagem da existência, como destaquei acima. 

Assim, Caponi vê, na definição de Canguilhem, a superação da conceituação de saúde 

como o equilíbrio entre o organismo e o meio: “Poderíamos dizer que a definição de 

saúde dada por Canguilhem supõe esta capacidade de adaptação. Porém, a excede. A 

explicação orgânica de ajuste ou adaptação não corresponde, em sua perspectiva teórica, 

ao conceito de saúde, mas ao de ‘normalidade’ ” (Caponi, op. cit., p. 296). Já a saúde 

implica muito mais do que a possibilidade de viver de acordo com o meio externo. Implica, 

como já visto, a capacidade de instituir novas normas, uma capacidade criativa.  

A partir daí, Caponi analisa a definição dada pela OMS  –  a saúde como um completo 

estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença  – que pode, 

segundo a autora, legitimar estratégias de controle e de exclusão de todos aqueles 

considerados indesejados ou perigosos. Falta a essa definição considerar que os infortúnios 

e as doenças fazem parte da nossa existência e não podem ser pensados em termos de 
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crimes ou castigos, como bem analisaram Nietzsche e Canguilhem. Diz a autora: “(...) ao 

falar de bem-estar social e mental sem problematizar estes conceitos, o discurso médico 

acaba ocupando o lugar do discurso jurídico e todo aquele que consideramos perigoso 

torna-se objeto de intervenção (...)” (p. 300). Foucault e Swaan também devem ser 

lembrados aqui, por suas análises de tais estratégias de intervenção.  

A posição de Caponi, com a qual concordo plenamente, é a de que 

“é preciso negar-se a aceitar qualquer tentativa de caracterizar os 

infortúnios como patologias que devem ser medicamente assistidas, 

assim como é preciso negar-se a admitir um conceito de saúde 

fundado em uma associação com tudo aquilo que consideramos 

como moral ou existencialmente valorizável. Ao contrário, é 

preciso pensar em um conceito de saúde capaz de contemplar e de 

integrar a capacidade de administrar de forma autônoma essa 

margem de risco, de tensão, de infidelidade e, por que não dizer, 

de ‘mal-estar’ com a qual todos inevitavelmente devemos 

conviver” (p. 300). 

A definição da OMS também superpõe os conceitos de saúde e normalidade, ao contrário 

do que faz Canguilhem. 

Em relação ao chamado conceito “ampliado” de saúde, definido na VIII CNS e incluído na 

Constituição Federal em vigor, Caponi também apresenta uma crítica bastante interessante, 

a meu ver. Reconhece nele o mérito de enfocar a relação estreita entre saúde e sociedade, 

mas critica a redução a uma dimensão única determinante e absoluta no processo 

saúde/doença. Perde-se qualquer referência a uma especificidade biológica ou psíquica da 

doença, exclui-se qualquer referência a uma dimensão vital, um reducionismo que 

Canguilhem não faz. Além disso, assim como a definição da OMS, o conceito ampliado da 

VIII CNS também pode levar à visão de que todos os âmbitos da existência humana 

possam ser considerados medicalizáveis.  

Na leitura de Caponi, com a qual novamente concordo, o conceito de saúde de Canguilhem 

pode ser estendido não somente à capacidade de autocuidado como um elemento central, 

mas também deve contemplar, de modo privilegiado, os determinantes sociais. Isto porque, 

ao se referir à capacidade de tolerância para enfrentar as dificuldades, Canguilhem 

considera tanto os valores biológicos como os sociais. 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Boff  é outro pensador que critica a definição de saúde da OMS, por não incluir a dor e a 

morte como parte da existência e por considerar a saúde como um estado e não um 

processo permanente de busca de equilíbrio dinâmico de todos os fatores que compõem a 

vida humana, fatores estes que “(...) estão a serviço da pessoa para que tenha força de ser 

pessoa , autônoma, livre, aberta e criativa face às várias injunções que vier a enfrentar” 

(1999, p. 144). 

Enfim, a saúde como a capacidade de romper normas e instituir novas normas é um 

conceito que enfatiza a diversidade, a multiplicidade, a capacidade criativa dos seres vivos 

e que deveria, a meu ver, ser debatido pela biomedicina em busca de novos caminhos. Isso, 

uma vez que cada vez mais a tendência vem sendo a de homogeneizar, reduzindo ou 

suprimindo as ambivalências, os múltiplos significados das doenças, dos medicamentos, da 

vida, enfim. 

A biomedicina contemporânea não fornece instrumentos para que esse conceito de um 

sujeito criador de normas possa ser trabalhado. Muito pelo contrário, ela se volta cada vez 

mais para a doença, ou mais precisamente, para órgãos ou fragmentos com alguma 

sintomatologia. Como pensar em sujeitos autônomos, quando nem como pessoas esses 

doentes são considerados?  

Algumas propostas alternativas vêm emergindo mais recentemente, enfatizando a 

necessidade de se resgatar valores como a democracia, a ética, a capacidade crítica e a 

autonomia na medicina, valores que defendo também como fundamentais para a superação 

da crise de uma forma construtiva, expansiva. 

 

Apontando novos rumos  para a biomedicina “pós-crise”            

Como vêm mostrando alguns autores (e.g., Bursztajn et al., 1990; Camargo Jr., 1997), a 

perspectiva mecanicista da física newtoniana é a que predomina na biomedicina e, embora 

já tenham se passado mais de 50 anos da revolução quântica na física moderna, esses 

novos conhecimentos ainda não foram incorporados na prática. Assim, Bursztajn e 

colaboradores (op. cit.) propõem que a medicina contemporânea absorva e aplique o 

paradigma probabilístico  já consolidado dentro da física quântica, o que implica passar  a 

aceitar a imprevisibilidade, a incerteza e a subjetividade como inerentes à realidade, e 

redefinir conceitos fundamentais como causa e efeito, relação sujeito/objeto. A medicina 
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deveria passar, então, a privilegiar sentimentos e valores dos pacientes, de seus familiares e 

dos profissionais de saúde, todos considerados envolvidos na arte de curar, e a estimular a 

reflexão em conjunto para as tomadas de decisões necessárias, ou seja, a democratização 

da relação médico-paciente  resgatando, enfim, a humanização da medicina.  

Na bioética, como dito anteriormente, autores como Hottois (op. cit.) vêm propondo uma 

solidariedade antropocósmica, na qual a perspectiva ética fundamentalista seria trocada 

pela busca de consensos mínimos reguladores, em que é fundamental o reconhecimento 

recíproco das pessoas como sujeitos de argumentação. 

Um outro bioeticista, Jonas, discute como a crescente regulação do social vem levando à 

perda da autonomia individual e argumenta: 

“aliviar doentes mentais de sintomas aflitivos e incapacitantes é 

algo que se afigura inequivocamente benéfico. Mas do alívio do 

paciente, um objectivo inteiramente dentro da tradição da arte 

médica, facilmente se passa ao alívio da sociedade do transtorno 

que lhe traz um comportamento individual difícil entre os seus 

membros: ou seja, facilmente se passa da aplicação médica à 

aplicação social, facto que abre um ilimitado campo de graves 

possibilidades. Os melindrosos problemas ligados à regulação 

social, e à ausência dela, na moderna sociedade de massas, levam 

a que o alargamento daquele tipo de métodos de manipulação a 

categorias não médicas se mostre extremamente tentador em 

termos de controlo social” (Jonas, op. cit., p. 53). 

Tal afirmação, a meu ver, leva-nos novamente à reflexão feita por Caponi  ̧ Foucault, 

Swaan, entre outros autores discutidos acima. 

Outra difícil questão abordada por Jonas é a da oposição entre manipulação tecnológica e 

manipulação simbólica do indivíduo: 

“Deveremos induzir atitudes de aprendizagem em crianças de 

escola através da administração maciça de drogas, ignorando o 

apelo à motivação autónoma? Deveremos dominar a agressividade 

através da neutralização electronica de zonas cerebrais? (...) ” (p. 

53). 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Há uma tensão ética constantemente presente na prática médica, que vem do conflito entre 

os princípios da autonomia e da beneficência, da diferença entre o respeito pela liberdade e 

a preocupação com aquilo que mais convém às pessoas, o que remete também à questão de 

quem pode e deve tomar as decisões. 

No que se refere particularmente aos modelos de decisão médica, já são inúmeros os 

estudos realizados  (embora no Brasil este tema ainda possa ser considerado incipiente) 

com propostas de democratização das relações entre profissionais e pacientes, de 

valorização da autonomia do paciente em relação à escolha da terapêutica e dos 

procedimentos a serem seguidos, de modelos em que pacientes e médicos são vistos como 

co-responsáveis nesse processo. Estes serão detalhados mais adiante.  

Porém, para além de adaptações dentro da própria lógica da biomedicina,  é necessário  – 

junto com os novos paradigmas e projetos para a “pós-modernidade”  – repensar a 

racionalidade da moderna medicina científica e o espaço para as práticas de saúde ditas 

“alternativas”, como vêm apontando diversos autores. 

Bakx (1991) vê um lugar importante para essas práticas ou medicinas “alternativas” na 

sociedade e na economia pós-moderna. Enfatizando que muitas das práticas correntes são 

contemporâneas à biomedicina, o autor lembra que foram marginalizadas por serem 

baseadas em uma abordagem mais holística e por serem muitas vezes praticadas por leigos, 

como “(...) um resultado direto da luta de poder pela profissionalização e industrialização 

da prática médica. Durante este processo, a população perdeu muito de seu direito à 

automedicação” (p. 28). 

Refletindo particularmente acerca da conjuntura britânica no início dos anos 90, esse autor 

enfatizou que a automedicação e as práticas alternativas de saúde não são fatos novos, mas 

“o que é diferente é a extensão com a qual elas estão  sendo praticadas agora e a sua 

localização dentro de um contexto político-cultural mais amplo de autodeterminação, i.e., 

de reivindicação de controle sobre si e sobre o meio ambiente”  (Bakx, op. cit., p. 30).  

Um outro ponto importante, a meu ver, é a necessidade de uma redefinição de conceitos 

como os de saúde e doença, de um repensar sobre as relações com a dor e a morte, a partir 

das transformações culturais em curso. E, neste sentido, retomar a reflexão sobre o 

vitalismo na medicina parece-me ser fundamental. 

Em sua crítica às políticas sociais de saúde, que exercem controles externos sobre as 

doenças “(...) às expensas da perda absoluta de autonomia e de autocontrole dos 
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indivíduos, das comunidades e das populações sobre os condicionantes vitais de suas 

próprias doenças (...)”, Dâmaso (1992, p. 216) propõe uma terapêutica que seja baseada 

na potência auto-recuperadora do organismo humano vivo, que se oponha ao 

condicionamento, físico e mental, a medicamentos e demais tecnologias do complexo 

médico-industrial, consultas, exames, programas e sistemas de saúde. Para o autor, toda 

política de saúde deve ser política educacional: “‘Educação para a vida’, eis aí o projeto 

da política sanitária mais radical e coerente com o desejo humano de autonomia” (p. 

222). 

Enfim, busquei destacar aqui a centralidade da discussão da autonomia para a superação da 

crise da biomedicina, no sentido de tornar-se uma medicina mais humana, vitalista, que 

considere a complexidade, a riqueza e a potencialidade dos seres humanos. Mas, também, 

uma medicina que reconheça seus próprios limites e possibilidades com relação ao objetivo 

maior de contribuir para a saúde das populações, o que implica a capacidade de resgatar o 

ecletismo, como definido por  Almeida (1996, p. 168):  “Nessa perspectiva, o ecletismo 

significaria a determinação médica de capacitar-se de forma ampla ou, simplesmente, de 

admitir a multiplicidade dos recursos terapêuticos e das medicinas, cujo acesso é um 

direito do paciente.” 

E mais, defendo que a prática da medicina deve estar voltada cada vez mais para a questão 

do “cuidado” das pessoas. A ciência e a tecnologia devem ser apenas meios, instrumentos 

facilitadores do fim das medicinas  –  sejam elas quais forem  – que é cuidar dos seres 

humanos, contribuindo, assim, para que tenhamos saúde e as melhores condições possíveis 

de qualidade de vida. Como bem alertou Boff, “cuidar é mais que um ato; é uma atitude. 

Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa 

uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo 

com o outro” (Boff, 1999, p. 33, grifos do autor).  

Boff parte da análise da fábula-mito do cuidado, para mostrar que é uma dimensão 

ontológica do ser humano: “sem o cuidado, ele deixa de ser humano. Se não receber 

cuidado, desde o nascimento até a morte, o ser humano desestrutura-se, definha, perde 

sentido e morre” (p. 34). 

Para esse autor, a falta de cuidado é o sintoma mais doloroso da crise civilizacional 

generalizada que estamos enfrentando atualmente. Assim, ele propõe que o cuidado, no 

qual se encontra o ethos fundamental do ser humano, seja o princípio inspirador de um 

novo paradigma de convivialidade. Ao referir-se especificamente ao cuidado com a cura 
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integral do ser humano, Boff lembra que as grandes tradições terapêuticas da humanidade 

percebiam a cura como um processo global, envolvendo a totalidade do ser humano, o que 

não se dá com a medicina hegemônica atualmente. Ele enfatiza que a “a arte terapêutica é 

mais que médica, é integral, portanto profundamente espiritual” (p. 147). 

É este cuidado com os seres humanos que a medicina, talvez mais do que qualquer outra 

área, deveria resgatar e que as concepções vigentes de autonomia do paciente também 

parecem negligenciar. A construção da autonomia não pode dispensar o cuidado; ao 

contrário, é através dele que a autonomia pode se construir. Ou, como coloca Morin, 

autonomia e dependência são inseparáveis, não podem ser isoladas, pois somos seres 

dependentes uns dos outros. 

Autonomia implica antes de tudo reconhecer e assumir as inúmeras redes de dependência 

que constituem a existência humana. Implica também uma enorme responsabilidade 

consigo e com os outros. Portanto, ser autônomo não é ser independente, não é ser egoísta, 

nem individualista, como parece ser uma tendência freqüente na concepção em que vem 

sendo tradicionalmente trabalhada a autonomia do paciente. 

Não é por acaso que o tema da autonomia vem ganhando importância em diversos campos 

de investigação, dentro do campo maior da saúde. Como ele vem sendo trabalhado é o que 

será visto a seguir.   
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Entremeio. S.m. 1. Aquilo que está de permeio. 2. Espaço, ou 
espaço de tempo, entre dois extremos; intervalo. 3. Renda ou tira 
bordada entre duas peças lisas. 4. Renda sem bicos.  

A questão da autonomia e da dependência surge como uma importante influência no 

comportamento dos indivíduos em estudos socioantropológicos sobre a utilização de 

medicamentos em que são analisadas as percepções, demandas e expectativas dos 

pacientes no tocante àqueles produtos. De fato, a necessidade de maior autonomia é um 

dos fatores condicionantes da decisão de pacientes pela utilização de determinados 

medicamentos, aqueles que são considerados como substâncias liberadoras, no sentido em 
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que permitem maior autonomia dos pacientes em relação às doenças e aos profissionais de 

saúde ou curadores (Geest & Whyte, 1989). 

Esses produtos se mostram importantes também na normalização das vidas das pessoas, na 

medida em que permitem a retomada de suas atividades normais, cotidianas. E como já 

mostrou Boltanski (1984), por exemplo, a manutenção da capacidade de trabalho é uma 

questão importante, especialmente entre os indivíduos das classes populares. 

Embora o consumo de medicamentos possa garantir o controle de uma doença e a 

possibilidade de uma vida normal, ele também pode atuar no sentido de legitimar a doença 

e o doente, apresentando-se, por exemplo, como a prova concreta da incapacidade de 

certos indivíduos para o trabalho. Ou seja, os medicamentos tanto podem significar um 

meio eficaz para voltar à normalidade, como um fator de dependência das drogas 

propriamente ditas ou dos profissionais que as prescrevem.  

Assim, se por um lado há uma demanda generalizada por medicamentos por parte dos 

pacientes, por outro, a não adesão (non compliance) de pacientes ao tratamento   –  ou o 

seu abandono  –  é um tema que vem sendo bastante investigado na clínica, pela sua 

magnitude. Como afirmou Luz (1996a), o abandono do tratamento é uma tendência 

encontrada em diversos estudos, sendo considerado um problema importante na prática 

médica atual. Em sua pesquisa com pacientes hipertensos, Lefèvre (1991) sugeriu que a 

transgressão ao tratamento e ao médico pode significar um desejo de maior autonomia. Em 

um outro estudo brasileiro, sobre as causas do abandono do tratamento da tuberculose, 

Perini (1998) apontou a desinformação e a auto-avaliação da eficácia pelos pacientes como 

condições fundamentais para as decisões de abandono. 

Em muitos casos não há consenso, mesmo entre os profissionais, sobre as decisões mais 

adequadas a tomar. Por que, então, excluir os pacientes do núcleo decisório? Afinal, eles 

são os maiores interessados e os que vão sofrer as conseqüências das decisões tomadas, 

sejam elas quais forem. A epistemologia de Canguilhem, como foi visto, traz importantes 

contribuições para tal reflexão. 

A questão da autonomia dos pacientes já faz parte da discussão dentro da ética médica em 

diversos países. Como constatam Almeida & Schramm (op. cit.), o princípio de autonomia 

vem sendo aceito pelos médicos, por ser considerado essencial para o consentimento livre 
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e informado25, o qual, por sua vez, é a base dos códigos de ética médica vigentes e de 

resoluções relativas à pesquisa em seres humanos. Porém, como vem sendo compreendida 

essa questão? 

Em 1998, a revista Bioética26 dedicou um número ao Simpósio “Os limites da autonomia 

do paciente”, em que, segundo os editores, buscou-se trazer “(...) uma visão tão ampla 

quanto possível do conceito de autonomia” (Segre & Silva, 1998), recorrendo a 

profissionais de diversas áreas e com diferentes enfoques sobre o tema. Porém, o próprio 

título do seminário parece indicar o contrário, ao escolher como foco os “limites” da 

autonomia. Apresento, a seguir, uma leitura crítica de artigos selecionados por seu 

interesse para essa reflexão. 

Segre, Silva e Schramm (1998) buscaram fazer uma reflexão sobre autonomia a partir do 

questionamento acerca da possibilidade de sua definição, uma vez que nessa noção de 

autonomia estaria envolvida a idéia de sujeito. Ao analisarem o contexto histórico, 

semântico e filosófico, os autores localizam o princípio de autonomia, em seu sentido lato, 

no que chamam de “protomodernidade da primeira comunidade cristã” (p. 16), com o 

desenvolvimento da noção de homem como alma individual criada por Deus. Em um 

sentido mais estrito, o princípio de autonomia inscreve-se na tradição cultural moderna 

tecnocientífica e humanístico-individualista, com o advento histórico do individualismo 

moderno e o processo de construção da identidade moderna (Segre, Silva e Schramm, 

1998, p. 16-7). 

Analisam as diversas críticas contemporâneas ao processo emancipatório da modernidade, 

assim como à concepção clássica de sujeito, incluindo a descoberta do inconsciente por 

Freud, fatores que implicaram um repensar da questão da autonomia. 

Reconhecem que 

“(...) nas ciências dos seres vivos, a partir do ponto de vista 

construtivista e do método da complexidade, considera-se que todo 

ser vivo tem a capacidade de se autocriar e auto-organizar, 

tratando-se portanto de um sistema autopoiético, ou de 

                                                        
25 No Brasil, o termo que vem sendo utilizado é consentimento livre e esclarecido.  Ver Resolução nº 196/96, 
do Conselho Nacional de Saúde.  

26 Publicada pelo Conselho Federal de Medicina, CFM. 
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autoprodução, chegando-se a falar até em autonomia biológica” 

(Segre, Silva & Schramm, op. cit., p. 18-9, grifos dos autores). 

Porém, optam por não incorporar essa contribuição à sua discussão da autonomia humana, 

pois consideram que “a capacidade humana de transcender pela linguagem e pela técnica 

as leis naturais” é a diferença que conta para ser possível falar em autocriação. Para esses 

autores, importa discutir o sentido ético da autonomia. 

Sem menosprezar a importância dos aspectos éticos, penso que seria fundamental a 

integração dessa dimensão da autonomia biológica que caracteriza os seres vivos, 

principalmente quando se quer pensar em processos de saúde/doença, de vida/morte. Sem 

dúvida “seria difícil incorporar numa única dimensão interpretativa os fenômenos 

biológicos de menor complexidade e a capacidade humana de transcender pela linguagem 

e pela técnica as leis naturais” (p. 19), mas este não deveria ser o motivo para descartar tal 

contribuição, a meu ver. Muito pelo contrário; este é o desafio colocado pelo pensamento 

da complexidade: buscar articular os conhecimentos que hoje se encontram isolados nas 

diversas disciplinas, religar o que está separado e desarticulado, enfim, buscar a unidade 

complexa dos múltiplos saberes que hoje se encontram desconectados, isolados nas 

diversas disciplinas das diversas ciências e em variados saberes. Como ignorar 

contribuições de tal importância, particularmente quando se pretende discutir a autonomia 

na bioética e na prática médica concreta?  

Schramm (1998) discute aspectos histórico-conceituais da autonomia mas, apesar de 

reconhecer que o conceito pode estar referido a realidades não-humanas  – os sistemas 

autopoiéticos descritos por Maturana e outros pesquisadores  –, o autor opta por não 

trabalhar autonomia nesse sentido mais geral, negligenciando, a meu ver, uma importante 

dimensão desta, que é a de fazer parte do próprio conceito de vida, questão fundamental 

para a reflexão sobre autonomia em saúde. Além disso, Schramm não supera dicotomias 

como autonomia vs. heteronomia e autonomia vs. paternalismo na ética médica, nem 

aprofunda a reflexão no sentido de contribuir para o debate  sobre a questão que em dado 

momento ele coloca: “(...) o que é, afinal, a autonomia numa sociedade complexa, num 

mundo globalizado pela tecnociência e biotecnociência, a economia e os mercados, a 

informação e as modalidades de identificação cultural (...)” (p. 34). Talvez por isso o 

autor seja levado a afirmar que “(...) de fato, o conceito de autonomia é teoricamente 

complexo e de difícil aplicação prática” (1998, p. 27).  
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Marchi & Sztajn (1998) discutem as condições de um possível equilíbrio nas relações entre 

profissionais de saúde e usuários, na perspectiva do Direito: “Trata-se, aqui, da esfera 

jurídica do sujeito, da liberdade, gozo e exercício de direitos subjetivos, exercício de poder 

e de cumprimento de deveres em face de outros sujeitos” (p.  40). 

Entre outros pontos, as autoras ressaltam que a informação é elemento fundamental  –  

juntamente com a vontade e a capacidade  – para o pleno exercício da autonomia. A 

informação é a base para a tomada de decisões e, por isso, é também a essência do 

consentimento informado, conceito relativamente recente no campo da ética em saúde, que 

repousa sobre a autonomia dos usuários dos serviços de saúde. 

Caberia talvez discutir que nível de informação seria possível ter um indivíduo das ditas 

classes populares no Brasil, cujo nível de instrução formal é baixíssimo, comprometendo a 

possibilidade de compreensão de uma linguagem técnica como a que é apresentada em tais 

formulários, e cuja consciência de direitos do cidadão é também muitas vezes escassa. 

Quais seriam as reais possibilidades de autonomia existentes para tais pessoas?  

As autoras reafirmam, ainda, essa conceituação limitada de autonomia em saúde, como “o 

poder que tem o usuário de decidir que profissional escolher para atendê-lo, que 

tratamento aceita ou admite, seja por razão de credo ou não, determinando os seus 

interesses, que exerce de forma independente” (Marchi & Sztajn, op. cit., p. 42). 

Autonomia, como visto anteriormente e como buscarei ainda aprofundar mais adiante, é 

uma condição da própria saúde, da própria vida e é indissociável de diversas redes de 

dependência que se constroem ao longo da vida dos seres humanos. A autonomia do 

paciente, portanto, não pode ser apenas decidir que profissional escolher e que tratamento 

aceitar, embora nem isto esteja sendo garantido na maior parte das situações encontradas 

na prática médica cotidiana. 

Almeida (1999) é mais um autor que recentemente enfocou a autonomia do paciente e a 

questão do consentimento livre e esclarecido, a partir de uma abordagem principialista da 

bioética. Sua tese é a de que a insatisfação de pacientes em relação à assistência à saúde 

deve-se principalmente ao desrespeito pelos princípios éticos de não-maleficência, 

beneficência, justiça e de autonomia do paciente, que são os quatro princípios propostos 

pelo principialismo27. 

                                                        
27 Acerca do principialismo e demais fases pelas quais vem passando a ética médica nos últimos anos, ver  a 
retrospectiva de Pellegrino (1994). 
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Ao refletir especificamente sobre a autonomia do paciente na prática biomédica, Almeida 

considera que um dos obstáculos principais à sua incorporação é a tradição paternalista na 

medicina baseada no princípio da beneficência. Em vez de aprofundar os conflitos 

envolvendo este princípio, o autor opta pela substituição de autonomia pelo princípio do 

consentimento proposto por Engelhardt Jr., pois “(...) parece ser uma estratégia 

pragmática para a não violação do princípio de respeito à autonomia do paciente” 

(Almeida, 1999, p. 76). Assim, termina por não enfrentar essa questão, a meu ver.  

Ao analisar os depoimentos de representantes de cinco associações de doentes crônicos no 

Rio de Janeiro, o autor conclui que 

“o trabalho das associações, neste sentido, busca a complexa 

articulação entre os princípios de beneficência, de não-

maleficência, de justiça e de respeito à autonomia, deslocando, por 

conseqüência, os valores éticos tradicionais da prática médica 

regidos pelo princípio absoluto da beneficência” (Almeida, op. 

cit., p. 118). 

Ou seja, não aprofunda a questão de como pensar limites e possibilidades da autonomia de 

pacientes na biomedicina contemporânea. 

Wolf (1996) é um dos autores que apontam o conflito entre os dois princípios éticos  – o 

princípio de respeito pela autonomia do paciente e o princípio de beneficência  – como um 

problema central na ética médica. Kurita & Fortes ressaltam que “o pensamento 

hipocrático, que além dos médicos, influenciou fortemente outras profissões de saúde, 

favoreceu historicamente o predomínio do princípio ético da beneficência, ‘do fazer o 

bem’, ‘do cuidar do bem estar’, sobrepujando a autonomia individual” (1997, p. 1). 

Hoje, porém, no que se refere à prática médica  –  e particularmente em investigações e 

propostas de modelos de decisão médica  –, a questão da necessidade de maior autonomia 

para os pacientes em relação à escolha da terapêutica e dos procedimentos a serem 

seguidos também cresce em importância, principalmente em modelos que buscam uma 

maior democratização na relação médico-paciente. Embora haja uma produção acadêmica 

bastante vasta em diversos países, no Brasil este tema ainda pode ser considerado 

incipiente. Há uma nítida mudança da tendência paternalista e autoritária nessa relação  –  

em que toda decisão ficava a cargo do médico e restava ao paciente “obedecer-lhe” numa 

atitude passiva  – para uma relação de compartilhamento, com ênfase na autonomia do 
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paciente e no seu reconhecimento como sujeito ou colaborador do processo terapêutico. 

Propostas como esta têm como base estudos empíricos que mostraram a associação entre 

um maior apoio à autonomia do paciente e melhores resultados, por exemplo, em 

tratamentos por abuso de drogas, redução de peso e adesão aos tratamentos. 

Apenas a título de ilustração, podem ser citados nos Estados Unidos da América, Quill 

(1983), Brody (1985), Quill & Suchman (1993), Quill & Brody (1996) ou Laine & 

Davidoff (1996), como autores que vêm investigando essa questão que, como disse, já faz 

parte da discussão dentro da ética médica em diversos países. Há modelos, segundo Quill 

& Brody (op. cit.), como o “Modelo de Escolha Independente”, centrados no paciente, que 

chegam ao extremo de propor  que os valores e o conhecimento dos pacientes sejam os 

dominantes, que eles tenham independência e controle do processo de decisão médica, 

onde o médico serve como um informante passivo, não se envolve no processo e abdica da 

responsabilidade sobre o paciente.  A meu ver, não se poderia mais considerar tratar-se  de 

uma “interação” médico-paciente nesse caso extremo.  

Quill & Brody (op. cit.) propõem o Modelo de Autonomia Intensificada (Enhanced 

autonomy model), centrado na relação médico-paciente e baseado na competência e no 

diálogo, em que o conhecimento e a experiência são compartilhados entre pacientes e 

médicos, em que ambos colaboram na decisão; o médico serve como guia ativo no 

processo, está pessoalmente envolvido com o resultado e ambos têm responsabilidade 

conjunta em relação às conseqüências de suas decisões. Charles e colaboradores (1997) 

buscam aprofundar o conceito de “decisão médica compartilhada” e apontar as principais 

características desse modelo. Como ilustração de outras alternativas que vêm surgindo em 

relação à terapêutica dentro da biomedicina, cito o artigo de Gutheil e colaboradores 

(1984), em que é proposta uma aliança terapêutica em lugar da busca de adesão ao 

tratamento pelo paciente, motivo de inúmeras pesquisas no campo de estudos de utilização 

de medicamentos e de terapêutica. 

Porém, embora válidas, a meu ver essas propostas se baseiam, de um modo geral, em um 

conceito de autonomia bastante limitado, restrito ao interior da relação médico-paciente, 

sem questionar as relações de poder/saber estabelecidas, sem refletir sobre os pressupostos 

fundamentais dessa racionalidade médica e, assim, sem rupturas ou propostas de 

transformação dessas relações sociais ou da prática médica hegemônica. 

 Mas, mais importante do que isso, em um dado momento deste trabalho, foi a dúvida: até 

que ponto a questão da autonomia já estaria realmente presente na produção acadêmica dos 
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clínicos, uma vez que havia inicialmente pesquisado a bibliografia de forma direcionada 

por palavras-chave como autonomia e paciente, filosofia e medicina, entre outras. 

Interessava-me saber se os trabalhos citados acima eram representativos ou não de uma 

tendência na clínica médica atual. Assim, procedi a uma nova pesquisa bibliográfica, 

utilizando outra estratégia que me permitisse uma avaliação mais adequada neste sentido. 

É o que apresento a seguir. 

 

A reflexão sobre autonomia do paciente na clínica médica atual 

Foram pesquisados todos os números publicados das revistas British Medical Journal 

(BMJ), Journal of the American Medical Association (JAMA) e Revista da 

Associação Médica Brasileira, nos anos de 1996, 1997 e 1998, a fim de caracterizar como 

essas questões da autonomia do paciente, dos seus direitos em relação aos cuidados de 

saúde e, particularmente, à terapêutica, e os valores aí implícitos estão sendo expressos na 

produção acadêmica dos médicos clínicos na Grã-Bretanha, EUA e Brasil. Autonomia é 

um problema colocado? Em que sentido ela é compreendida e trabalhada? O que vem 

sendo proposto nesse campo?  

As três revistas foram selecionadas por serem as publicações oficiais das Associações 

Médicas da Grã-Bretanha, Estados Unidos e Brasil, respectivamente. O BMJ e o JAMA 

são publicados semanalmente, totalizando 48 números por ano de cada revista, ou seja, 

foram pesquisados 144 BMJ e 144 JAMA. Já a Revista da Associação Médica 

Brasileira é publicada trimestralmente, totalizando 12 números nos três anos pesquisados. 

Percorri todas as seções de todas as revistas, incluindo editoriais, cartas, resumos de artigos 

publicados em outras revistas (seção “Abstracts” do JAMA), assim como resenhas de 

livros publicados. Independentemente de ser um artigo científico, refiro-me a  todos os 

tipos de publicações (cartas, editoriais, etc.) como “artigos” de um modo geral, apenas para 

facilitar a redação. 

Consultei, ainda, o ano de 1998 do Annals of Internal Medicine, publicação quinzenal do 

American College of Physicians, por ter encontrado nessa revista diversos artigos sobre 

modelos de decisão médica e sobre autonomia do paciente quando da pesquisa inicial 

(através do Medline) para a elaboração do projeto de tese.   
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Resultados encontrados na pesquisa bibliográfica28 

Revista da Associação Médica Brasileira, 1996 a 1998  
Nos 12 números pesquisados, foram encontrados apenas dois artigos ligados ao tema: “A 

interação médico-cliente” (Soar Filho, 1998) e “Raciocínio clínico  – o processo de decisão 

diagnóstica e terapêutica” (Réa-Neto, 1998), que serão detalhados e comentados a seguir.   

Soar Filho (op. cit.) propôs a denominação “interação médico-cliente” no lugar de 

“relação médico-paciente” por entender que, assim, expressaria o paciente não mais em sua 

conotação de passividade e hierarquicamente inferior, mas como um usuário e comprador 

de serviços, um sujeito ativo e co-construtor do encontro terapêutico. Além disso, 

enfatizou a necessidade do reconhecimento de que essa interação médico-cliente é sempre 

mediada por um contexto “(...) que a configura, estabelece seus limites e possibilidades e 

determina os papéis e funções dos participantes” (p. 36). 

O autor comentou, em seguida, algumas possíveis triangulações e reações emocionais 

envolvidas, com o objetivo de “(...) propor algumas características contextuais desejáveis 

para essa interação e sugerir alguns atributos desejáveis no médico para o 

estabelecimento de uma boa relação terapêutica” (p. 37). 

Soar Filho limitou-se a elaborar um conjunto de qualidades desejáveis ao médico por 

serem propiciadoras das necessárias atitudes terapêuticas, a saber: empatia, continência, 

humildade, respeito às diferenças, curiosidade, capacidade de conotar positivamente e 

capacidade de comunicação. A estas sugeriu agregar, ainda, o amor à verdade, 

flexibilidade, criatividade, paciência e solidariedade (p. 41-2). 

Embora louváveis as sugestões do autor, não foi feita uma maior reflexão ou 

questionamento que o tema possibilitaria. A idéia de autonomia sequer foi mencionada, 

apesar da defesa de um “cliente” cidadão e co-construtor da interação. A começar pelo 

termo “cliente”, que sugere uma associação com o consumidor de serviços mais do que 

propriamente com um sujeito cidadão; tampouco há, em momento algum, questionamento 

sobre o modelo da biomedicina e seus limites ou uma crítica no nível macro das dimensões 

                                                        
28 As referências bibliográficas referentes a esta pesquisa estão listadas em “Fontes bibliográficas”.  
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políticas, ideológicas ou éticas envolvidas. Seria necessário, portanto, ampliar e aprofundar 

em muito a discussão. 

Em contraste com as preocupações humanistas na relação médico-paciente de Soar Filho, o 

artigo de Réa-Neto teve por objetivo “(...) expor as fases e os principais constituintes do 

processo cognitivo que os médicos empregam no raciocínio clínico das decisões 

diagnósticas e terapêuticas” (op. cit., p. 301), sem qualquer valorização do paciente nesse 

processo. Trata-se, a meu ver, de um bom exemplo do discurso médico científico dentro da 

mais pura lógica linear, mecanicista e objetivista da ciência moderna (e não 

contemporânea), um discurso autoritário que exclui o outro, como bem caracterizado por 

Orlandi (1987). 

Coerentemente com a abordagem adotada, não houve qualquer espaço para o paciente na 

reflexão do autor. Réa-Neto analisou as etapas do processo: formulação de um conceito 

inicial, a geração de múltiplas hipóteses diagnósticas (que podem ser baseadas no 

conhecimento centrado no dado ou na doença),  a avaliação e regeneração das hipóteses, a 

formulação de uma estratégia de avaliação das hipóteses, o desenvolvimento da síntese do 

problema, a decisão diagnóstica, a decisão terapêutica –  realizada segundo uma base 

científica   –, a educação do paciente e a monitorização. 

Destaco alguns comentários sobre essas últimas etapas, a título de ilustração do discurso. 

Assim, sobre a decisão diagnóstica, disse o autor: “O médico necessita obter, analisar, 

sintetizar e avaliar adequadamente informações clínicas precisas e acuradas para, depois, 

processá-las de forma lógica. Somente assim ele estará próximo do raciocínio correto e da 

decisão certa” (p. 307). 

Sobre a decisão terapêutica: 

“Apesar dos esforços da medicina moderna em procurar 

estabelecer o melhor tratamento para cada doença em particular, 

a escolha terapêutica é influenciada pelas condições clínicas do 

paciente, pela presença de doenças intercorrentes, complicações, 

riscos terapêuticos, disponibilidade de recursos, custos e 

experiência do médico. Então, essa decisão repousa, 

principalmente, no conhecimento do médico e de sua avaliação da 

possível utilidade que cada tratamento alternativo teria para cada 

um dos problemas do paciente” (Réa-Neto, op. cit., p. 308-9). 
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O papel do paciente no processo ficou claro quando o autor afirmou que: “a avaliação 

cuidadosa e científica do paciente é apenas um meio para a escolha do tratamento 

apropriado” (p. 309). 

O discurso cientificista, racional, se expressa bem em afirmações como esta: “O objetivo 

final do processo é a solução do problema com a terapêutica dirigida pelo diagnóstico e 

pela síntese do problema” (p. 309). 

Ao falar sobre as diferenças que podem estar presentes quando da comparação entre seu 

paciente e os pacientes de estudos clínicos científicos que servem de base para as decisões 

terapêuticas, o autor confirmou sua visão biologicista: “Essas diferenças incluem o sexo, 

idade, raça, constituição genética, intensidade da doença, doenças e tratamentos 

concomitantes, complicações presentes e estágios de evolução clínica”  (p. 309). 

Somente nos casos em que a decisão terapêutica é considerada empatada, ou seja, quando 

entre dois tratamentos não há diferenças com significância clínica e os riscos e custos são 

semelhantes, “nesses casos, a experiência prévia do clínico ou a preferência do paciente 

são essenciais para a escolha”  (p. 310). 

BMJ – 1996 
Não houve nenhum artigo voltado especificamente para a reflexão sobre a questão da 

autonomia de pacientes. Em alguns artigos foram discutidos os direitos de pacientes em 

pesquisas clínicas e também em suicídio assistido. Várias matérias trataram do 

rastreamento (screening) das mais variadas condições, da racionalização dos custos 

médicos e da tendência verificada na Grã-Bretanha (mas que já vinha ocorrendo também 

em outros países centrais), de aumento do número de medicamentos de venda livre (OTC) 

disponíveis. 

Mesmo não tendo sido este o objetivo do levantamento bibliográfico, vale a pena destacar 

que essa produção científica aponta a percepção de que o ritmo de crescimento do 

consumo de bens e serviços no setor saúde tende a inviabilizar seu financiamento público 

ou privado, o que tem gerado estratégias de contenção de gastos. 

Neste sentido é interessante comentar o editorial de Fugelli & Heath (1996), com a crítica à 

nova direção política seguida pelo NHS que, ao impor a ideologia de mercado, vem 

fazendo com que os clínicos gerais (GPs, da sigla em inglês para General Practicioners) 

tornem-se cada vez mais gatekeepers financeiros, não mais no sentido de atender os 

interesses dos pacientes (solucionando os problemas já na porta de entrada do sistema), 
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mas no de cortar gastos, deteriorando a relação médico-paciente na sua base que é a 

confiança. 

A relação médico-paciente vem sendo enfraquecida também pelo peso maior das funções 

gerenciais e administrativas que os GPs têm assumido no sistema. Os autores se 

posicionaram contra o fundholding e as ambições gerenciais entre GPs. Afirmaram que os 

clínicos vêm saindo de uma relação autoritária com o paciente para um modelo em que 

médicos e pacientes são co-produtores de saúde, enquanto que a tecnomedicina moderna 

induz expectativas irrealistas e perigosas, além de promover a dependência. 

Os rastreamentos de populações e de condições cada vez mais abrangentes também são 

uma tendência crescente e vêm nos tornando todos “protopacientes”, como denomina 

Swaan aquelas pessoas saudáveis que “ainda não são” pacientes dentro do processo 

crescente de medicalização das sociedades modernas, processo este que obviamente 

atende, também, a interesses de expansão de consumo de tecnologias médicas.    

Entre os vários artigos publicados no BMJ no ano de 1996, selecionei aqueles mais 

voltados aos pacientes e aos medicamentos, foco de interesse deste trabalho, para maior 

detalhamento. 

Freemantle & Bloor (1996) avaliaram o impacto de políticas internacionais 

especificamente voltadas para a redução das demandas dos pacientes por medicamentos. O 

sistema de saúde britânico (NHS) gasta com medicamentos mais de 10% do seu orçamento 

total, e esses gastos vêm aumentando regularmente, como também vem ocorrendo em 

outros países. Em sua pesquisa, os autores citados encontraram intervenções sendo feitas 

através do limite de reembolso de medicamentos e pelo incentivo aos pacientes para 

reduzirem seu consumo de medicamentos. Como exemplos de limites ao reembolso, há 

sistemas de co-pagamento em que o Estado entra com uma parte e o paciente com outra  –  

como na Grã-Bretanha, Alemanha, França, Itália e Espanha, com diversas variantes  –, o 

reembolso apenas de determinados medicamentos, como faz o American Medicare, ou 

ainda o reembolso restrito aos produtos listados no formulários de cada estado, como 

ocorre no Medicaid.   

Porém, estudos de avaliação dessas políticas, também revisados por Freemantle & Bloor, 

mostram que a questão é mais complexa do que pode parecer à primeira vista. Muitas 

vezes essas políticas acabam reduzindo também o consumo de medicamentos considerados 

essenciais, implicando aumento de gastos com outros produtos ou serviços de atenção 
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médica. A estratégia de retirada de certos produtos da lista de itens reembolsáveis também 

pode resultar em aumento de consumo de medicamentos menos eficazes ou mais 

perigosos. Ou seja, os resultados sugerem que tais estratégias podem trazer efeitos 

perversos e substanciais sobre as demandas dos pacientes por medicamentos e uso de 

serviços de saúde, além de transferir gastos dos orçamentos governamentais para os bolsos 

dos pacientes. Os autores concluíram que “à luz das evidências existentes, aumentar as 

cobranças de prescrições no NHS pode reduzir o gasto governamental, mas não aumenta 

o uso eficiente dos medicamentos” (Freemantle & Bloor, 1996, p. 1470). 

A questão da tendência a um aumento dos medicamentos de venda livre foi o tema do 

artigo de Bradley & Blenkinsopp (1996). Como eles mesmos verificaram, mais 

medicamentos passaram da categoria de venda sob prescrição médica (POM) para 

medicamentos de venda em farmácia (P) nos dois últimos anos pesquisados, do que 

durante a década de 80 inteira29. Os autores afirmam que esta é a política explícita de 

medicamentos não somente na Grã-Bretanha, como em todos os países centrais: em 

princípio, a tendência é a de ter mais medicamentos de acesso direto pelo paciente, a não 

ser que questões de segurança exijam o contrário. Para garantir a segurança, o que vem 

sendo feito é fornecer mais informações aos pacientes. O conceito de “cuidado 

colaborativo” vem sendo usado para o caso, por exemplo, do tratamento de pacientes com 

doenças crônicas que tomam medicamentos de uso contínuo, e faz com que farmacêuticos 

e pacientes assumam mais responsabilidades no processo. No caso dos pacientes significa, 

na prática, que estes passam a custear, em maior proporção, o seu tratamento. 

Por outro lado, através da automedicação e do autocuidado, há uma real possibilidade de 

maior controle e poder dos pacientes sobre si mesmos e sobre o uso dos medicamentos, 

podendo levar médicos e farmacêuticos a atuarem mais como colaboradores no processo 

terapêutico e não mais como controladores do acesso aos medicamentos. Bradley & 

Blenkinsopp concluíram que o crescimento da automedicação pode ser visto como uma 

mudança da perspectiva da “atenção primária” para a do “autocuidado”. O futuro dessa 

transição vai depender das atitudes, respostas e expectativas dos profissionais envolvidos 
                                                        
29 Na Grã-Bretanha, os medicamentos são classificados em duas categorias principais: venda sob prescrição 
médica (POM) e venda livre, mas estes últimos são subdivididos em medicamentos que somente podem ser 
vendidos em farmácias (P) e aqueles que estão disponíveis em outros estabelecimentos, como supermercados 
e drogarias (GLS, de lista geral de vendas). Outros países apresentam outras variações. No Brasil temos os 
medicamentos de tarja negra (venda com retenção da prescrição), tarja vermelha (venda sob prescrição 
médica) e de venda livre, que somente podem ser vendidos em farmácias. A venda em supermercados vem 
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com a atenção primária, assim como das condições que os consumidores tenham para 

assumir a carga do autocuidado. A meu ver, este é mais um reforço à necessidade do 

debate acerca dos limites e possibilidades de autonomia dos pacientes.  

A tendência a uma maior disponibilidade de medicamentos de venda livre de acesso direto 

pelos pacientes foi tema ainda de editorial e uma série de artigos publicados em um outro 

número de março de 1996, no BMJ. Em 1994, os medicamentos de venda livre 

compreendiam 23% do total de vendas na Grã-Bretanha, 28% na Suíça, 23% na Bélgica, 

19% na Alemanha, 18% na França, 14% na Irlanda, 13,5% na Itália, 12% na Holanda e 

9,4% na Suécia, segundo os dados da Associação Européia de Produtores de 

Medicamentos apresentados por Kennedy (1996). Embora por motivos diferentes, 

pacientes, farmacêuticos, governos e indústrias farmacêuticas vêm estimulando o maior 

acesso direto aos medicamentos. Os médicos são os profissionais que se mostram mais 

resistentes a essa tendência, apesar de um estudo recente com 1.301 clínicos gerais  

ingleses (GPs), por Erwin e colaboradores (1996), ter apontado indícios de mudanças nas 

suas atitudes desde 1990, data de realização de um inquérito anterior. Os autores 

reconheceram, entretanto, que essa maior concordância dos médicos se deve à preocupação 

com os cortes de gastos e não com os pacientes. 

Kennedy, em seu editorial, considerou que a resistência dos médicos se deve ao fato de 

que, se por um lado o autocuidado pode aliviar os médicos em relação ao orçamento para 

medicamentos e diminuir a sua carga de trabalho, pode,  por outro,  diminuir também “as 

chances de monitoramento, rastreamento e educação dos pacientes, além de poder 

aumentar o uso inadequado de medicamentos”  (p. 594).  

De qualquer modo, o autor apontou que uma maior disponibilidade de medicamentos de 

venda livre pode alterar profundamente os papéis de médicos e farmacêuticos, de atuais 

controladores paternalistas do acesso aos medicamentos para colaboradores e orientadores 

dos pacientes. 

Em outro artigo sobre esse tema, Blenkinsopp & Bradley (1996) apontaram os fatores 

promotores e inibidores da reclassificação de medicamentos na categoria de vendas em 

farmácias. O aumento na ética da autonomia do paciente foi um dos fatores promotores, 

juntamente com o aumento do chamado consumerism (com os movimentos de direitos dos 

consumidores), queda do poder dos profissionais e mudanças no equilíbrio de poder entre 
                                                                                                                                                                        
sendo motivo de debates, mas ainda não está autorizada no país. Porém, na prática, os medicamentos de 
venda sob prescrição médica são vendidos livremente no país, como é de conhecimento corrente.  
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as profissões, a política governamental de contenção de gastos no NHS, a possível 

influência de sistemas de saúde de outros países que vêm seguindo nessa direção e 

interesses das indústrias farmacêuticas. Entre os fatores inibidores, os autores citados 

destacaram os interesses corporativos dos profissionais, dúvidas em relação à competência 

dos pacientes quanto ao autocuidado e preocupações dos farmacêuticos com um aumento 

de suas responsabilidades.  

Vários artigos se relacionaram a questões de informações aos pacientes como, por 

exemplo, em Davies et al. (1996), em que pacientes e seus parentes foram entrevistados 

sobre suas experiências após o diagnóstico e tratamento de glioma cerebral maligno. A 

maior parte dos pacientes não tinha uma idéia clara do prognóstico no início do tratamento 

– os parentes em geral tentavam proteger os pacientes doentes através da não informação. 

Em Maguire et al. (1996), parentes de pacientes com Alzheimer mostraram como são 

ambíguas as decisões, pois os parentes não queriam que os doentes soubessem  de seu 

diagnóstico; mas, quando perguntados se gostariam de saber, caso tivessem a mesma 

doença, posicionaram-se a favor da informação. Williamson (1996) apresentou um estudo 

em que a maior parte das mulheres que tinham sido rastreadas para câncer de mama e 

daquelas que tinham sido tratadas de câncer de mama responderam que todas as opções 

deveriam ser discutidas com elas, queriam ter informações detalhadas sobre a doença e 

sobre o tratamento, riscos, benefícios, etc. e queriam participar das decisões junto com os 

médicos. Enfim, em várias matérias se vê que, em geral, os pacientes querem ser 

informados e participar do processo de decisão terapêutica, mas profissionais da saúde e 

parentes dos pacientes tendem a tentar protegê-los em atitudes paternalistas e 

infantilizadoras. 

As questões dos direitos das crianças em relação à informação sobre seu estado de saúde, 

assim como a importância do direito de todos os pacientes à manutenção da 

confidencialidade de seus dados clínicos também estiveram presentes. Em momento 

algum, entretanto, houve uma reflexão para além do direito à informação e muito menos 

uma discussão sobre a questão da autonomia no processo saúde/doença dentro do modelo 

da biomedicina, por exemplo. 

As diretrizes para os cuidados primários de angina ou asma elaboradas por Grupos de 

Trabalho da Universidade de Newcastle upon Tyne (North of England Stable Angina 

Guideline Development Group, 1996; North of England Asthma Guideline Development 

Group, 1996) são também sugestivas de como o discurso médico continua autoritário, e o 
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paciente, praticamente sem voz no processo terapêutico, um ser passivo. Embora conste da 

introdução que as decisões devem ser tomadas tendo em vista as circunstâncias 

apresentadas individualmente pelos pacientes e que a “preferência do paciente” é um dos 

fatores que influenciam a decisão do clínico sobre a necessidade de encaminhamento a um 

especialista, praticamente termina aí a “voz” do paciente. Os textos recomendam as ações a 

que os pacientes devem ser submetidos, sempre usando a expressão “patients should have 

...” e nunca a sugestão de que os pacientes deveriam ser consultados sobre as alternativas 

possíveis e participar, junto com os profissionais, do processo de decisão. Destaco apenas 

uma das recomendações quanto ao encaminhamento para um cardiologista, a título de 

ilustração: 

“Para pacientes que não estão adequadamente controlados pelas 

doses completas de dois medicamentos, as opções terapêuticas 

baseadas em evidência remanescentes são muito limitadas. Estes 

pacientes devem ser encaminhados [a um cardiologista] em vez de 

receberem um terceiro medicamento” (p. 828). 

Em momento algum recomenda-se, por exemplo, que se ouça o paciente ou que se discuta 

a conduta... 

Também foram publicados artigos sobre compliance (adesão) do paciente dentro de uma 

perspectiva bastante limitada do processo de adesão ou não à terapêutica, já há muito 

criticada por diversos autores. Em um artigo sobre auxílios para a adesão de pacientes 

idosos aos medicamentos, Corlett (1996) definiu compliance como “o ponto em que o 

comportamento de uma pessoa coincide com a recomendação médica”  (p. 926). 

Ao analisar os múltiplos fatores que levam à não-adesão, o autor citou: não saber como 

tomar um medicamento, a não-compreensão da importância do tratamento medicamentoso 

no controle da doença, o fato de estar tomando muitos medicamentos, antecipação ou 

experiência de efeitos colaterais, esquecimento, impossibilidade física. É o discurso 

autoritário, monológico, que não escuta ou respeita o outro, visto como um “ignorante”, 

“incompetente”, mas jamais como um sujeito que pode, por exemplo, estar em busca de 

autocontrole do seu processo, que pode estar resistindo por não concordar com o 

tratamento recomendado, que tem todo direito de não querer tolerar certos efeitos 

colaterais, enfim, um sujeito pensante, com sentimentos, valores e expectativas, que 
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deveriam ser levados em consideração para que ele se sinta também responsável pelo seu 

tratamento e tenha uma maior participação no processo.  

Ou seja, é cada vez mais difícil não considerar a questão da autonomia dos pacientes no 

processo saúde/doença. Falta, entretanto, uma reflexão que amplie e supere a concepção 

existente, insuficiente no sentido em que defendo esta questão no presente trabalho.     

BMJ - 1997 
Entre as matérias publicadas no BMJ em 1997, tampouco houve qualquer publicação de 

artigo especificamente dirigido à reflexão sobre a questão da autonomia do paciente. Ela 

surge, en passant, nos debates sobre eutanásia, morte assistida e outros temas presentes 

naquele ano. 

Pode-se dizer que há a tendência de transformação da prática médica paternalista no 

sentido da construção de uma parceria entre profissionais de saúde e pacientes, em que os 

direitos dos pacientes à informação e à opinião devem ser respeitados. Entretanto, esta não 

é uma questão consensual. Menage (1997), médica generalista do Reino Unido, comentou 

que a cultura médica tende a manter os pacientes dependentes e infantilizados através do 

poder e do controle, enquanto os counselors (profissionais que integram a equipe  de 

saúde) procuram dar mais poder e controle aos pacientes para que eles possam fazer 

escolhas e tomar decisões sobre suas vidas. 

Já Detchant (1997), em sua resenha do livro de Spiers – Who owns our bodies? Making 

moral choices in health care  – publicada em fevereiro no BMJ, afirmou concordar com 

o autor em relação à autonomia do paciente e acrescentou: 

“A medicina não tem mais espaço para paternalismo, mas é uma 

parceria na qual o médico, em colaboração com outros membros 

da equipe de saúde, aconselha o paciente sobre o modo de ação 

mais apropriado. Cabe ao paciente decidir se aceita, ou não, 

aquele conselho. Nós concordamos que o paciente tem o direito 

absoluto de recusar tratamento de manutenção de vida mesmo se 

esta recusa puder resultar em morte. Somente em situações muito 

raras pode esta recusa ser anulada em tribunais” (Detchant, op. 

cit., p. 527, grifos meus).  

Nota-se aqui o quanto é difícil superar a crença na superioridade do saber técnico do 

especialista (principalmente sendo ele um médico) que lhe permitiria “saber qual a ação 
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mais apropriada e aconselhar o paciente”. Há, sem dúvida, uma assimetria na interação 

especialista-leigo, por conta desse saber que apenas um detém ou domina melhor. Porém, o 

conhecimento técnico é apenas um dos elementos a considerar para a tomada de decisões, 

principalmente em questões de saúde e vida. Portanto, esse saber deve ser considerado 

como mais um instrumento a ser disponibilizado para que a pessoa interessada possa 

ponderar sobre o modo de ação mais apropriado para si. Muitas vezes, inclusive, pacientes 

preferem deixar nas mãos dos médicos a decisão. Mas é diferente o caso de uma pessoa 

que abre mão desse direito porque assim ela escolheu, daquele em que se acredita que o 

saber do especialista pode dar conta de tudo. A medicina, a ciência, as tecnologias devem 

estar a serviço dos seres humanos e não o contrário.    

Nesse sentido, em algumas cartas recomendou-se que os pacientes participem, inclusive, 

da feitura de questionários para investigar a satisfação dos pacientes. Meyers (1997) é mais 

um exemplo de profissional a defender o direito do paciente à informação, em editorial 

acerca do caso de doença de Alzheimer. O autor afirmou que nos EUA e na Grã-Bretanha 

esta é uma prioridade estabelecida. Como argumentos a favor do direito à informação, ele 

apontou a manutenção da relação médico-paciente e o respeito à autonomia do paciente.  

O esboço de atualização do juramento hipocrático proposto pela Associação Médica da 

Grã-Bretanha trouxe como novidade a incorporação de questões relativas aos direitos dos 

pacientes (Hurqitz & Richardson, 1997) confirmando, portanto, essa tendência.  

Também foram publicados alguns artigos sobre os determinantes da prescrição, questão já 

antiga na produção acadêmica do campo, assim como os debates sobre o “velho” conceito 

de compliance, o qual implica o cumprimento do tratamento por submissão ou obediência 

do paciente. Este conceito vem evoluindo para adherence (adesão) e, mais recentemente, 

concordance, concordância do paciente dentro de um contexto de aliança com o médico. 

Foram publicados alguns editoriais a esse respeito, reconhecendo que o conceito de 

concordância, que requer a participação mais igualitária e ativa do paciente na relação 

médico-paciente e no processo saúde/doença, implicaria uma mudança cultural. Marinker 

(1997) também fez a crítica do conceito de compliance e a defesa do modelo de aliança 

terapêutica que propõe a concordância, lembrando que este modelo traz mais 

responsabilidades para ambos.  

Em 22 de março, a seção “Educação e Debate” foi toda sobre as tensões e conflitos entre 

pesquisadores e “cobaias” humanas em ensaios clínicos sobre a terapêutica em AIDS/HIV 

. Debateram-se, por exemplo, questões éticas envolvendo a interrupção do fornecimento 
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das drogas em teste após o término da pesquisa, fato que ocorre freqüentemente. Neste 

sentido, é interessante notar que um dos artigos da seção  (Busse, 1997) foi escrito por um 

membro de uma organização de portadores de HIV/AIDS da África do Sul  –  a NAPWA  

– reivindicando a participação nas decisões sobre os ensaios clínicos. Meses depois, um 

editorial escrito por um pesquisador também defendeu esta posição, reconhecendo, 

entretanto, que 

“mesmo entre cientistas e profissionais de saúde progressistas uma 

atitude paternalista ainda prevalece. Eles não acreditam que 

pacientes e consumidores podem aperfeiçoar o processo de tomada 

de decisão porque, eles dizem, consumidores não têm os 

conhecimentos e habilidades necessários”  (Liberati, 1997, p. 499). 

Liberati considerou que o desafio que se coloca hoje para a categoria médica é o de “(...) 

desenvolver alianças com os consumidores para caminhar no sentido de um maior 

reconhecimento da incerteza e das fraquezas da medicina e dos vieses no processo de 

estabelecimento de prioridades”  (p. 499).  

O problema da participação involuntária de pessoas em ensaios clínicos em países ditos 

desenvolvidos, aliás, parece ser mais comum do que se poderia imaginar, tendo em vista as 

regulamentações, controles e direitos de cidadania lá existentes. O relato de membros  da 

RAGE – Radiotherapy Action Group Exposure  – que, no fim dos anos 80, na Grã-

Bretanha, descobriram ter sido cobaias de um ensaio clínico de um novo protocolo de 

radioterapia para o tratamento de câncer, confirmou as distorções, abusos e a falta de ética 

que grassam na pesquisa clínica, não apenas em países periféricos. 

O tema do consentimento informado é tão complexo que os próprios editores do BMJ 

decidiram expor as questões envolvidas na decisão sobre a publicação, ou não, de 

pesquisas que não o incluem, deixando em aberto para os leitores a questão sobre a decisão 

a ser tomada (Smith, 1997). 

Mas a degradação das relações entre profissionais e leigos também é evidente na prática 

médica. Como ilustração deste aspecto, encontrei relatos de processos judiciais como o de 

uma paciente que, querendo morrer em casa, teve que entrar na justiça para garantir a 

administração de morfina que aliviasse sua dor. Um outro caso foi o de um obstetra que se 

valeu da justiça para praticar à revelia uma cesariana em uma mulher com esquizofrenia, 

fato posteriormente comentado em diversas cartas. O direito à recusa de tratamento mental 
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foi, inclusive, o tema de um dos livros revisados para o BMJ de 17 de maio, confirmando 

que o direito dos pacientes em tomadas de decisões vem merecendo atenção. 

Muitos estudos realizados através de variadas metodologias já mostraram que são grandes 

os conflitos existentes na relação médico-paciente devido às divergências entre as 

percepções, valores, expectativas de um e outro. No BMJ, um estudo de pacientes com 

esclerose múltipla e médicos mostrou mais uma vez este fato: em relação às condições de 

saúde, pacientes e médicos valorizam elementos diferentes (Rothwell et al., 1997). Mas 

esses autores enfatizaram, na discussão, que o ponto de vista do paciente não é mais 

importante do que o do médico. Segundo eles, os médicos devem apenas considerar a 

possibilidade de divergências ao prescrever (p. 1582). Isto não é surpreendente, já que um 

GP argumentou que um dos problemas da medicina e da prática médica, especialmente na 

Grã-Bretanha, é a personalização da relação médico-paciente. O envolvimento com os 

pacientes, a seu ver, dificulta a tomada de decisões na prática médica (Mackenzie, 1997). 

Mas destaco o artigo de Giuffrida & Torgerson, como a “pérola” do BMJ 1997: os autores 

realizaram um estudo com o objetivo de determinar se incentivos financeiros aumentam a 

adesão (compliance) dos pacientes em relação aos tratamentos de saúde. Em sua revisão 

bibliográfica de diversas bases de dados informatizadas, foram localizados 491 artigos, dos 

quais 43 foram selecionados como potencialmente relevantes e, finalmente, 11 foram 

analisados detalhadamente, por cumprirem os critérios de inclusão. Destes, dez mostraram 

que incentivos financeiros aumentam o cumprimento da prescrição. Como todos foram 

realizados nos EUA, os autores apontaram a necessidade de realização de estudos em 

outros países. O que se pode dizer de um modelo de medicina em que médicos se 

perguntam se devem pagar –  e efetivamente pagam  – aos pacientes para estimulá-los a 

cumprir um tratamento?   

BMJ - 1998  
Mais um ano em que a autonomia do paciente, embora cada vez mais reconhecida como 

um dos princípios que devem reger a prática médica e a relação médico-paciente, não 

surgiu como tema específico de debate em qualquer artigo publicado.  

Em relação aos direitos dos pacientes, as crianças mereceram o maior destaque. Mas a 

tendência ao reconhecimento dos direitos de todos os pacientes a mais e melhores 

informações para tomada de decisão, respeito ao direito de recusa de tratamento e a 

chamada à participação dos pacientes, na elaboração de protocolos de pesquisa e no 

desenho das informações a serem divulgadas, continuou crescente. A parceria com 
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pacientes, a aliança terapêutica entre médicos e pacientes, inclusive com proposta de 

assinatura conjunta da prescrição e a recusa do padrão paternalista apareceram como 

idéias-chave em diversas publicações. 

Em janeiro de 1998, duas cartas acerca do artigo de Giufrida & Torgerson (1997, op. cit.) 

foram publicadas, seguidas da resposta dos autores (Giufrida & Torgerson, 1998). 

Meredith (1998) considerou que qualquer medida que busque melhorar a adesão deve ser 

estimulada, mas que primeiramente deve-se identificar um método em que se possa 

confiar. Ele propôs, então, o monitoramento eletrônico do cumprimento do tratamento. 

Não houve qualquer questionamento acerca da proposta de incentivo financeiro, nem sobre 

o conceito de compliance. Já Raffle & Morgan (1998) mostraram-se indignados. Para eles, 

incentivo financeiro é coerção e não há justificativa para o uso de tal estratégia para adesão 

do paciente ao tratamento. Giufrida & Torgerson (1998) defenderam-se da acusação de 

uma proposta coercitiva e argumentaram que: “incentivos financeiros permitem maior 

escolha e autonomia do que a presença de um profissional de saúde tentando verbalmente 

‘persuadir’ (intimidar?) um paciente para que compareça ao hospital” (p. 394). Além 

disso, para esses pesquisadores, o custo do deslocamento de um profissional sairia mais 

caro e seria mais justo pagar pacientes doentes e pobres que não podem pagar pela 

alimentação necessária para combater a sua doença, como é o caso daqueles sem-teto com 

tuberculose, exemplo de pacientes que receberam tais incentivos.  

Em outubro, um volume em comemoração aos 50 anos da publicação do primeiro ensaio 

clínico controlado e randomizado pelo BMJ enfatizou a importância destes, 

principalmente no momento atual da medicina –  a medicina baseada em evidência  –, mas 

mostrou também suas deficiências e limites.  

O consentimento informado em pesquisas clínicas continuou sendo importante tema de 

debates, com levantamento de várias questões éticas em editoriais, na seção “Educação e 

Debate” e em um artigo de revisão clínica.    

A necessidade de mudanças na prática médica e nos códigos de ética da profissão também 

foi tema bastante presente, particularmente em relação ao Bristol case, em que o GMC (o 

CFM inglês) puniu dois cirurgiões de Bristol por terem realizado cirurgias cardíacas em 

crianças com problemas congênitos em que a taxa de mortalidade era inaceitavelmente 

alta. Esse caso gerou vários editoriais e até um volume de junho sobre erros médicos e más 

condutas em pesquisa clínica. Entre as conseqüências, propostas de inclusão de ética 

médica e questões legais na formação médica, e a publicação, pelo GMC, do documento 
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“Good Medical Practice”, estabelecendo os novos padrões a serem seguidos pelos médicos 

na relação com os pacientes. A necessidade de aperfeiçoamento da comunicação entre 

médicos e pacientes também foi tema de artigos e editorial. 

Na política de saúde de forma mais ampla, a proposta do NHS é a da mudança do foco 

sobre atenção à saúde para o foco na saúde, como discutiu Griffiths (1998). Towle (1998), 

ao analisar as tendências na educação continuada de médicos para o século XXI, também 

enfatizou 

“a revolução na atenção à saúde (...) como resultado de mudanças 

na prática da medicina e na sociedade. Estas incluem mudança no 

perfil demográfico e nosológico; novas tecnologias; mudanças no 

sistema de saúde; consumerismo crescente; maior poder e 

autonomia do paciente; ênfase na eficácia e eficiência e mudanças 

nos papéis profissionais” (Towle, op. cit., p. 301).  

Ou seja, o cenário está armado: as mudanças na prática médica e nas relações entre 

profissionais de saúde e entre estes e pacientes apontam pacientes que se colocam como 

consumidores de serviços de saúde, que se fazem cada vez mais ativos e participantes 

nesse processo, desde decisões sobre as necessidades e prioridades de saúde de uma forma 

mais ampla, ou seja, participação na política de saúde, até o nível micro da relação 

individual com o médico ou outro profissional que lhe dê informações sobre a doença, as 

alternativas de tratamento, efeitos colaterais, conseqüências sobre a qualidade de vida, 

implicações das decisões que devem ficar, em última análise, nas mãos do paciente.  

JAMA  - 1996 
Mais uma vez confirmou-se a pequena produção de artigos referentes à questão da 

autonomia e, quando presente, com uma compreensão limitada do conceito. 

Um fato relevante, a meu ver, foi a inauguração de uma nova seção do JAMA, em janeiro, 

chamada de “Relação Paciente-Médico” (o paciente como o primeiro termo da relação foi 

enfatizado), com o artigo de Laine & Davidoff (1996), que será comentado a seguir. Como 

destacou o editorial de Glass (1996), artigos sobre o tema já haviam sido publicados 

anteriormente, mas não contavam com uma seção específica para isso, que busca dar maior 

visibilidade ao tema. Reconhece-se, assim, a importância da relação paciente-médico como 

um pacto de confiança entre ambos e que constitui o centro da medicina, mas que hoje se 

encontra assediada pela intensificação da tensão entre a ciência e a arte da medicina, o 
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enfoque na dimensão biológica da doença e pelas mudanças econômicas na prática médica 

(Glass, 1996).   

Em relação ao distanciamento entre médicos e pacientes e a perda da arte da escuta 

trazidos pelos avanços tecnológicos e pela medicina baseada em evidência, Glass defendeu 

que o resgate da compaixão e da empatia pode beneficiar a relação, assim como o uso 

crítico da tecnologia. Quanto às mudanças causadas pela nova organização e nova 

economia do sistema de saúde “na nova era dos controles de gastos e managed care” (p. 

148) fazendo prevalecer a lógica de mercado para a medicina,  trazem novos problemas 

para a relação paciente-médico, abalando a confiança que a relação exige. Daí a 

necessidade de se ter um espaço de reflexão sobre o tema para que se apresentem 

alternativas às tendências atuais. 

Partindo do reconhecimento de que historicamente a medicina tem sido sobretudo centrada 

no médico, mas que a medicina americana está mudando seu olhar para o ponto de vista do 

paciente, Laine & Davidoff (op. cit.) apresentaram uma revisão detalhada dessa evolução, 

no sentido de uma medicina centrada no paciente. Os autores vêem nos movimentos por 

direitos dos pacientes nos anos 60 a origem dessa noção de medicina centrada no paciente, 

i.e., voltada para as necessidades, desejos e preferências dos pacientes, tendência que vem 

crescendo rapidamente nos últimos anos e se tornando mais visível em todas as áreas da 

medicina, segundo eles. Para fortalecer seu ponto de vista, os autores apresentaram 

exemplos que ilustrariam esses sinais em diversas áreas: cuidados aos pacientes, legislação 

voltada para o campo da saúde, educação médica, pesquisa e avaliação da qualidade. 

Informações sobre diagnósticos, prognósticos e tratamentos sendo dadas aos pacientes, 

participação dos pacientes nas decisões médicas, mudanças na relação médico-paciente, 

exigências legais de consentimento informado e outras decisões apontando para o direito 

centrado no paciente, o foco no paciente também nas pesquisas clínicas seriam outros 

desses sinais de transformação da prática médica, com a incorporação das perspectivas dos 

pacientes. 

Laine & Davidoff defendem esta medicina centrada no paciente como o ideal a ser buscado 

na atenção à saúde, pois 

“compartilhar as informações com os pacientes lhes dá poder para 

tomada de decisões racionais acerca de sua própria saúde. Os 

pacientes tornam-se participantes ativos em vez de recipientes 
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passivos de cuidados médicos. Evidências crescentes sugerem que 

pacientes que participam ativamente de seu cuidado apresentam 

resultados mais favoráveis. Pacientes que assumem maior 

responsabilidade por sua saúde podem ter diminuídas as suas 

demandas por serviços de saúde. A incorporação de medidas de 

avaliação baseadas no paciente (...) ajudarão a garantir que as 

pesquisas somente sejam avaliadas como de sucesso quando 

resultarem em benefícios com significado para os pacientes. (...). 

Moralmente, o foco no paciente é a coisa correta a ser feita, uma 

vez que a atenção médica pretende ser, afinal, voltada 

fundamentalmente para o benefício do paciente” (p. 155). 

Esse artigo foi comentado em duas cartas, a de Ortiz (1996), enfatizando o quanto as 

atitudes dos médicos estão distantes daquele ideal, e a de Strouse (1996), contestando 

também a visão “otimista” de Laine & Davidoff em relação às mudanças no campo do 

direito em saúde. Os autores em questão responderam confirmando sua afirmação de que a 

medicina centrada no paciente é um ideal, e sua evolução lenta, desigual e nem ao menos 

garantida. 

Durante o ano de 1996, três outros artigos foram publicados na seção “Relação Paciente-

Médico” do JAMA. Balint & Shelton (março) analisaram as forças sociais e históricas que 

contribuíram  para as mudanças na relação médico-paciente de “(...) uma relação baseada 

no paternalismo do médico, através da autonomia do paciente, para uma relação onde a 

autoridade e controle do paciente e do médico sobre os cuidados aos pacientes estão 

enfrentando ameaças externas significativas” (p. 887). Esses autores defendem “(...) uma 

aliança paciente-médico na comunidade baseada  na educação mútua de médicos e 

pacientes sobre saúde e doença, valores e pessoas, responsabilidade social, beneficência, 

confiança e um certo grau de paternalismo”  (p. 887). 

Uma carta (Hensel, 1996) comentando o artigo de Balint & Shelton mostrou que a reforma 

sanitária norte-americana privilegiou a contenção de gastos acima de tudo, dificultando a 

adoção da proposta daqueles autores, com o que concordaram Balint e Shelton, em sua 

resposta. Porém, estes autores acham que o modelo de aliança que eles defendem pode vir 

a modificar esse cenário. 

Mechanic & Schlesinger (junho) analisaram diversos fatores relacionados ao managed 

care e destacaram a importância do impacto que os tipos de organização e sistemas de 
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financiamento do sistema têm na confiança que os pacientes depositam em seus médicos e 

na assistência médica. Esse artigo também foi comentado em carta de Puma (1996), o qual 

apontou conflitos entre pacientes e médicos e afirmou que não basta propor mudanças no 

currículo médico. Puma ressaltou a necessidade de ética e incentivos aos médicos entre 

outras condições para que os médicos possam praticar uma boa medicina no contexto do 

managed care. 

O terceiro artigo sobre a relação médico-paciente, publicado em agosto, trouxe uma 

revisão bibliográfica sobre como dar más notícias em medicina (Ptacek & Eberhardt, 

1996).  

Nos demais artigos publicados em 1996, que de alguma forma poderiam ser relacionados à 

autonomia do paciente, em duas cartas foi comentado um artigo de Blackhall et al. (1995), 

no qual havia sido demonstrado que pacientes de diferentes etnias apresentam atitudes 

diversas em relação à autonomia e à tomada de decisões médicas; outras publicações 

trataram ainda da questão do consentimento informado, da ética médica e direitos 

humanos, do direito de pacientes à privacidade de seus dados médicos, além da notícia da 

realização do primeiro encontro do Comitê de Bioética criado pelo Presidente Clinton, para 

definir os princípios que devem reger a ética em pesquisa clínica.  

JAMA - 1997 
Nenhum artigo especificamente sobre a questão da autonomia do paciente foi publicado. A 

seção “Relação Paciente-Médico” apareceu em apenas quatro dos 48 números do ano, mas 

um artigo publicado sob a rubrica “Comunicação Médico-paciente” também poderia ser 

incluído ali. Mesmo nos dois artigos em que foram analisados os pontos de vista dos 

pacientes, o objetivo era o de fornecer subsídios aos médicos para a sua atuação com os 

pacientes. Segue um resumo dos cinco artigos: 

Levinson et al. (1997) compararam o comportamento de médicos e cirurgiões acusados de 

imperícias médicas e o de profissionais não acusados por tais atos.    

Suchman et al. (1997)  realizaram um estudo qualitativo e descritivo das trocas verbais 

entre médicos e pacientes em consultas de atenção primária, observando que os pacientes 

raramente verbalizam suas emoções direta e espontaneamente, dando apenas pistas que 

deveriam ser aprofundadas pelos médicos. Assim, ao negligenciar ou nem reconhecer as 

expressões de afeto e emoção pelos pacientes, o que freqüentemente acontece, os médicos 

põem em risco a relação paciente-médico. Os autores formularam, então, um modelo de 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


comunicação empática na consulta médica com o qual pretendem contribuir para que 

médicos e estudantes de medicina comuniquem-se melhor com os pacientes.  

Degner et al. (1997) realizaram um inquérito com mais de mil mulheres com diagnóstico 

confirmado de câncer de mama para avaliar suas preferências quanto ao grau de 

participação nas tomadas de decisão médica, suas percepções sobre o alcance do grau 

desejado de envolvimento, assim como as informações que elas julgavam as mais 

importantes. Como em outros estudos, não houve uniformidade: 22% das mulheres 

queriam selecionar seu próprio tratamento, 44% queriam fazê-lo em colaboração com o 

médico e 34% queriam delegar ao médico essa responsabilidade. O resultado mais 

importante, para os autores, foi a discrepância entre suas preferências e o que realmente 

ocorreu: apenas 42% das mulheres acreditaram ter atingido seu nível preferido de controle. 

Pesquisas como esta mostram, também, a importância de se dar espaço aos doentes para 

que decidam inclusive se querem ou não ter maior autonomia no processo terapêutico. 

Neste caso, nem todas as mulheres declararam preferir uma participação ativa ou 

colaborativa no processo de decisão e esse é, a meu ver, um direito que lhes assiste. 

Embora eu defenda a autonomia como um valor fundamental para a saúde, até porque 

dificilmente se pode considerar saudável uma pessoa sem um mínimo de autonomia, este 

não pode ser um valor imposto (como, aliás, nenhum outro).   

O terceiro artigo sobre a relação médico-paciente foi o de Ford et al. (1997) que, através de 

um ensaio clínico randomizado em condições artificiais de consulta (com fitas de vídeo), 

mostraram que a garantia da confidencialidade faz com que os adolescentes pesquisados 

comuniquem-se melhor com os médicos e estejam mais predispostos a voltar às consultas.  

Finalmente, Sledge & Feinstein (1997) propuseram uma perspectiva clinimétrica para a 

análise dos componentes da relação paciente-médico. Segundo os autores, “este novo 

enfoque estimula o médico a ir além das perguntas clínicas habituais e a fazer uma 

pergunta fundamental: ‘O que você gostaria que eu faça por você?’” (p. 2048), o que 

indica uma reflexão limitadíssima acerca da questão. Apesar disso, os autores criticaram a 

concepção fisiopatológica das doenças que ainda prevalece na medicina e apresentaram um 

bom resumo das diversas concepções e propostas de modelos de relação médico-paciente.     

Os demais artigos que levaram os pacientes em consideração buscaram avaliar, por 

exemplo, a satisfação destes em relação à escolha do médico, suas preferências em relação 

à triagem para câncer retal, o efeito das expectativas dos pacientes em relação à prescrição 
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e o impacto dos consumer reports30 na atenção médica. Também foram publicados artigos 

sobre direitos dos pacientes na decisão sobre o direito de morrer (Gostin), sobre a 

responsabilidade ética dos médicos em relação a pacientes terminais (Geppert), sobre a 

Declaração de Helsinki (que apresenta os princípios básicos para a realização de pesquisas 

em seres humanos), sobre a incorporação das perspectivas dos consumidores na avaliação 

da qualidade da atenção à saúde (Cleary & Edgman-Levitan), porém nenhum deles 

apresentou qualquer reflexão de interesse ao tema da autonomia do paciente. 

Por outro lado, em vários artigos foram feitas críticas (ou pelo menos alertas para as 

conseqüências de) a política de saúde norte-americana que vem fortalecendo cada vez mais 

uma medicina regida pela lógica do mercado e do lucro, com grandes desigualdades de 

acesso e de qualidade de atendimento médico. Entre eles, cito McArthur & Moore (março), 

Emanuel (março), Reinhardt (novembro) e quatro artigos sobre as mudanças na forma de 

organização da medicina nos EUA publicados em uma das seções de “Pulse”  –  dirigida 

especialmente aos estudantes de medicina  – por Gottlieb, Venkatesan, Krieger e Kleinke, 

também em novembro. Por ocasião dos 150 anos do Código de Ética da AMA, Baker et al. 

avaliaram a atual crise da medicina e concluíram que o maior desafio é garantir que a 

medicina de mercado mantenha-se ética. Em dezembro foi publicado, inclusive, um 

abaixo-assinado de médicos e enfermeiros de Massachusetts convocando para uma ação 

contra a medicina regida pela lógica do mercado e a favor do debate de alternativas. 

O artigo de Woolf & Lawrence (dezembro) é uma boa ilustração das dificuldades 

enfrentadas por aqueles que defendem a autonomia do paciente, a democracia e a cidadania 

na saúde. Os autores denunciaram os conflitos e pressões havidos em relação a uma 

resolução do NIH que recomendara que as mulheres de 40 a 49 anos decidissem com seus 

médicos se deveriam ou não fazer mamografia, uma vez que não havia evidências 

suficientes para uma recomendação universal neste sentido. Porém, até o senado norte-

americano interveio para que a decisão fosse revista e a mamografia de rotina passasse a 

ser recomendada para aquela faixa etária. Neste caso, até mesmo a argumentação científica 

foi desconsiderada, por não ser conveniente para os interesses maiores de controle.     

Uma outra tensão importante na reflexão sobre autonomia que surge freqüentemente é a 

existente entre os aspectos individual vs. coletivo. Este seria um dos problemas, por 

exemplo, nas novas formas de organização da medicina em que cabe ao médico (não mais 

                                                        
30 São guias para consumidores sobre o desempenho de provedores de serviços médicos. 
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um profissional liberal, mas empregado do governo ou de alguma empresa de saúde) pesar 

os interesses individuais de seu paciente em uma determinada situação com os interesses 

da saúde da população geral, para tomada de decisões. O artigo de Oscherwitz et al. 

(setembro 1997) ilustra bem as dificuldades e conflitos enfrentados no caso de pacientes 

que abandonam o tratamento de tuberculose, tornando-se um risco para a saúde pública. 

Entre as medidas legais existentes em alguns estados norte-americanos, estão a detenção 

civil e até mesmo em cadeias para pacientes que não aderem ao tratamento. Os autores 

discutiram as diversas estratégias e alternativas possíveis na política de tuberculose e 

defenderam o equilíbrio entre os interesses da saúde pública e das liberdades individuais. 

Esse problema no controle da tuberculose foi tema também do editorial de Reichman no 

mesmo número. 

Além da discussão de questões éticas resultantes principalmente da lógica de mercado na 

medicina, como citado acima, outras críticas presentes no ano de 1997 relacionaram-se à 

medicalização da morte (Geppert, 1997) e ao processo de desumanização da medicina, pela 

supressão das emoções na relação médico-paciente (Suchman et al., 1997). Já Goodwin 

(1997) propôs a incorporação da teoria do caos e da teoria da complexidade para pensar os 

sistemas complexos como são os seres humanos e a medicina.  

Em relação à política de medicamentos, as tendências observadas foram as crescentes 

mudanças de medicamentos de venda sob prescrição médica para venda livre, sendo um 

dos fatores estimuladores o maior envolvimento ativo dos indivíduos no processo de 

cuidados com a saúde. Neste sentido, já foi formado, inclusive, o Conselho Nacional para 

Informação e Educação do Paciente (NCPIE, em inglês) por diversas organizações de 

consumidores, para garantir a informação de qualidade sobre os medicamentos. 

Outra tendência que vem sendo observada é a do crescimento das propagandas e vendas de 

medicamentos pela Internet, acarretando uma série de problemas pela falta de controle, 

fazendo com que a OMS estabelecesse um grupo de trabalho para desenvolver 

recomendações no sentido de garantir o cumprimento de critérios éticos para a propaganda 

através da rede e combater as fraudes e vendas de produtos ilegais, sem qualidade ou 

eficácia comprovadas. Entre as propostas, a da criação de um site na própria Internet para, 

em contrapartida, divulgar informações e denunciar os problemas existentes no consumo 

de produtos através desse meio.    

Outras estratégias voltadas para a promoção da qualidade da informação e para a segurança 

dos pacientes foram a criação da Fundação Nacional para a Segurança do Paciente (NPSF) 
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, em colaboração com a AMA (ver Goldsmith, 1997) e a Fundação para a 

Responsabilidade (FACCT), que vem desenvolvendo medidas de qualidade e informação 

ao público para permitir escolhas informadas e tomada de decisões no setor saúde com 

consciência, conforme divulgou Skolnick. 

Outros artigos publicados referiram-se à importância cada vez maior que vem assumindo a 

genética  na clínica médica. Assim, Sikorski & Peters (1997), por exemplo, refletiram 

sobre a medicina genômica (derivada do Projeto Genoma) e  – reconhecendo que com a 

enorme velocidade com que novas informações aparecem neste campo o melhor meio de 

atualização é a Internet  – apresentaram diversos sites, tanto os voltados para os médicos, 

quanto aqueles dirigidos aos pacientes e público em geral. Rubinstein (1997) apresentou 

um depoimento mostrando como a prática “normal” da medicina vem sendo cada vez mais 

perpassada pela genética. 

JAMA - 1998 

Nenhum artigo sobre autonomia do paciente foi publicado. Na seção “Relação Paciente-

Médico” foram apresentados cinco artigos ao longo do ano por Muskin (janeiro), 

Friedmann et al. (abril), Miller et al. (outubro), Kao et al. (novembro) e Schneck 

(dezembro), sem que a autonomia fosse uma questão relevante. 

Muskin levantou uma série de questões envolvendo os pedidos de morte assistida e 

defendeu que os médicos devem avaliá-los profundamente, com os pacientes, para 

entender todos os seus significados. 

Friedmann e colaboradores propuseram que os médicos de atenção primária apoiem e 

monitorem pacientes em recuperação de dependência química, como importante função na 

prevenção de reincidências. 

Miller et al. analisaram a questão da integridade profissional de médicos que desenvolvem 

pesquisas clínicas. Segundo os autores, a confiança nessa integridade dos pesquisadores, 

juntamente com a obtenção do consentimento informado do paciente, seriam os dois 

elementos-chave em uma perspectiva ética de investigação envolvendo seres humanos. 

O objetivo do estudo de Kao et al. foi avaliar a relação entre os métodos de pagamento dos 

médicos e a confiança dos pacientes. 

Schneck levantou as questões específicas das relações entre médicos e pacientes-médicos, 

sugerindo uma série de recomendações aos médicos que venham a tratar de outros 

médicos. Entre os problemas por ele apontados, estava a dificuldade que os médicos 
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apresentam para se aceitarem como pacientes, porque consideram que perdem autonomia, 

autoridade e controle do seu processo de cuidado. A citação “Don’t treat me like a patient. 

Treat me like a doctor” (Rosenbaum, 1988, apud Schneck) fala por si mesma. 

Um tema bastante presente foi o da medicina “alternativa”, inclusive com a publicação de 

um volume específico em 11 de novembro (vol. 280, nº 18). Uma das limitações desses 

estudos, a meu ver, é que práticas alternativas, complementares e até sistemas médicos 

como a homeopatia são colocados naquela categoria sem qualquer distinção entre eles. 

Assim, os dados que comprovam a crescente procura por medicina alternativa não podem 

ser devidamente analisados, uma vez que muitos referem-se ao uso concomitante de 

medicina alopática e exercícios de relaxamento, prática de ioga, utilização de megadoses 

de vitaminas, freqüentemente recomendados pelos próprios médicos alopatas. 

De qualquer forma, porém, é inegável o reconhecimento, na biomedicina, da importância 

crescente da busca de outras práticas complementares ou alternativas (bem menos) pela 

população norte-americana, expressando-se nas publicações. A Seção “Pulse” no número 

de 4 de março (vol. 279, nº 9), também foi toda dedicada à CAM (sigla para Medicina 

Complementar e Alternativa). Astin (1998) realizou um inquérito nacional para avaliar por 

que os pacientes usam a medicina alternativa, concluindo que a maioria dos usuários o faz 

por considerarem essas práticas mais congruentes com seus valores, crenças e orientações 

filosóficas em relação à saúde e vida. Uma outra indicação da importância da CAM é a 

inclusão, embora ainda de modo bastante heterogêneo em conteúdo e formato, de tópicos 

como quiroprática, acupuntura, homeopatia, fitoterapia e homeopatia nos currículos das 

escolas de medicina nos EUA, como mostraram Wetzel et al. (1998).  Porém, nenhum dos 

artigos sobre o tema trabalhou a questão da autonomia do paciente. 

O aumento do número de não-médicos atuando no setor saúde e com independência cada 

vez maior em relação aos médicos também surgiu como tema de reflexão (e.g., Grumbach 

& Coffman, 1998). 

Outro tema que apareceu foi o da relação estreita entre saúde e direitos humanos, sendo o 

respeito à autonomia dos pacientes na decisão sobre questões médicas e terapêuticas um 

dos direitos amplamente reconhecidos. Marwick (1998) apresentou os direitos e 

responsabilidades dos pacientes conforme consta da proposta de lei dos direitos de 

pacientes (Patients’ Bill of Rights) enviada pelo comitê consultivo para a proteção do 

consumidor e qualidade na indústria de cuidados médicos  ao Presidente Clinton. Entre os 

direitos propostos, o de que  “os pacientes têm o direito e a responsabilidade de participar 
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completamente de todas as decisões relacionadas à atenção médica” e, ainda, que “os 

pacientes deverão participar ativamente de seu tratamento e controle” (p. 7). 

A AMA estava participando ativamente no sentido de divulgar, apoiar e fazer pressão pela 

aprovação dessa legislação. Outra novidade surgida no JAMA em 1998 foi o lançamento 

da “JAMA Patient Page”, uma seção de uma página com informações para os médicos 

copiarem e passarem para seus pacientes sobre temas diversos no campo da saúde.   

Outra preocupação voltada para os pacientes diz respeito à sua segurança e proteção 

através da prevenção de erros médicos (editorial de Leape et al.). 

A ética em medicina continuou a ser um assunto importante. Em 1998 foram publicadas 

resenhas de três livros sobre o tema, além de um artigo de Pellegrino especificamente 

sobre questões éticas envolvendo o cuidado de pacientes terminais, a chamada atenção 

paliativa (palliative care), que também é matéria de interesse crescente.  

O número de 21 de outubro foi todo dedicado ao tema “computadores na medicina”, que 

tem muitas implicações para a relação médico-paciente e para a questão da autonomia do 

paciente, mas que não foram analisadas de modo aprofundado. Alguns artigos buscaram 

lidar com a questão do uso do e-mail na relação médico-paciente (Spielberg, 1998; 

Eysenbach & Diepgen, 1998), mais uma tecnologia com tendência expansiva. Uma 

proposta que, a meu ver, valeria a pena explorar é a da prescrição computadorizada como 

estratégia de política de saúde (Schiff & Rucker, 1998), que pode ser utilizada no sentido 

do estímulo a uma ação colaborativa entre médico e paciente, de uma melhor prescrição e 

utilização de medicamentos, de uma diminuição de grande porcentagem de erros médicos, 

entre outras vantagens. 

Tanto o reconhecimento do problema significativo que representam os erros médicos, os 

quais freqüentemente estão relacionados a erros na utilização de medicamentos, por um 

lado, quanto o uso de sistemas informatizados, por outro, foram tendências presentes.  

Nos artigos especificamente voltados para perspectivas políticas, continuaram na ordem do 

dia os debates sobre como os médicos deveriam lidar com os conflitos resultantes do 

managed care, da medicina estatal ou regulada pelos governos e a medicina liberal. 

Shortell et al. (1998) buscaram avaliar os desafios enfrentados pelos médicos nesse papel, 

que eles consideram de “(...) agentes duplos que devem servir aos interesses tanto dos 

pacientes quanto das corporações de assistência à saúde” (p. 1102). 
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Lamm (1998) também se ocupou do dilema  entre o papel do governo, voltado para os 

interesses da saúde da população, contra o papel dos médicos, que devem colocar em 

primeiro lugar os interesses de seus pacientes individuais. 

A meu ver, reforçar dicotomias tais como indivíduo versus coletivo, medicina estatal 

versus medicina liberal, governo como responsável pela saúde da população versus médico 

zelando pelos interesses da saúde do indivíduo, resulta da visão hegemônica reducionista e 

que não aceita conflitos. Assim como o indivíduo não pode ser pensado como sendo 

isolado da sociedade, a saúde da população é interdependente da saúde individual –  são 

dois lados da mesma moeda. O problema-chave é a concepção de saúde como sinônimo de 

consumo de produtos e serviços de saúde. Esta concepção é que não deveria ser aceita. 

Quanto às dicotomias, seus elementos deveriam ser pensados como opostos 

complementares, interdependentes e, portanto, não-isoláveis.  

Annals of Internal Medicine - 1998 

Nos 24 números pesquisados, nenhum artigo sobre autonomia do paciente, o que confirma 

os resultados encontrados nas outras revistas.  

Os temas presentes foram semelhantes aos encontrados no JAMA, tais como práticas 

alternativas de medicina, questões éticas relacionadas ao managed care e outras, a relação 

entre medicina e comércio, alguns artigos envolvendo terapia de AIDS e o uso de e-mails 

na comunicação médico-paciente. 

 

Observações finais sobre a pesquisa bibliográfica 

Ao longo dos três anos pesquisados (1996 a 1998), nas três revistas científicas (AMB, 

BMJ, JAMA), assim como na Annals of Internal Medicine de 1998, em um total de 324 

números, nenhum artigo especificamente voltado para a reflexão sobre a autonomia do 

paciente foi publicado.  

Entretanto, o fato de não haver artigos discutindo o conceito de autonomia não parece 

indicar o desinteresse pelo tema; em diversas matérias, a autonomia do paciente, ou talvez 

mais claramente, o direito a essa autonomia, é reconhecido e aparece como questão 

importante para a prática médica contemporânea. Ou seja, pode-se pensar em pelo menos 

dois motivos para essa ausência da discussão mais filosófica ou conceitual: por um lado, a 

autonomia do paciente já poderia estar sendo considerada uma questão dada, fechada, no 
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sentido de que não haveria necessidade de discuti-la ou aprofundá-la mais. Por outro, 

pode-se pensar que uma discussão epistemológica ou filosófica não caberia nesse tipo de 

publicação mas, sim, em revistas especializadas em filosofia da medicina, ética, ciências 

sociais ou outras afins. 

No caso específico da Revista da Associação Médica Brasileira, é mais difícil tirar 

qualquer conclusão, pois a produção acadêmica brasileira relativa à clínica médica como 

um todo ainda é bastante insuficiente. A atualização dos médicos brasileiros se faz  através 

da leitura de revistas internacionais como o JAMA, BMJ e Lancet. Neste sentido, a 

Revista da Associação Médica Brasileira não tem impacto relevante. Ou seja, pelos 

artigos publicados no Brasil, pode-se considerar que a questão da autonomia do paciente 

não faz parte das preocupações dos médicos clínicos, embora deva-se levar em conta o 

comentário anterior.  

Assim, seja porque a questão é considerada fechada (aceita como relevante e 

inquestionável), seja porque refletir sobre ela seria tarefa de pesquisadores de outras áreas, 

o fato é que há uma tendência ao reconhecimento do direito dos pacientes à autonomia no 

setor saúde sem, entretanto, ser considerado que este conceito esteja sendo trabalhado de 

forma limitada e insuficiente. A meu ver, torna-se cada vez mais difícil desconsiderar a 

questão da autonomia dos pacientes no processo saúde/doença. Falta, entretanto, uma 

reflexão que amplie e supere a concepção existente, que me parece insuficiente para dar 

conta da complexidade envolvida nesse tema. O problema maior me parece estar 

justamente em se achar que não há necessidade de aprofundamento da reflexão dos limites 

e possibilidades de autonomia de pacientes dentro de um modelo hegemônico de medicina 

que, na verdade, tende a excluir o paciente do processo terapêutico, que busca excluir as 

subjetividades, a multiplicidade e a diversidade, tratando o paciente  – como a própria 

palavra denota  – como passivo, resignado, conformado.  

Viu-se que os direitos dos pacientes são cada vez mais reconhecidos, seja nas pesquisas 

clínicas, através da exigência do consentimento informado, seja nos debates sobre 

eutanásia, morte assistida, cuidados paliativos.  

Entre as transformações que estão ocorrendo na prática da medicina e na sociedade de um 

modo geral, inclui-se a tendência a um maior poder e autonomia dos pacientes e 

reconhece-se  que essa autonomia é um dos princípios que devem reger a prática médica e 

a relação médico-paciente. 
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As mudanças na prática médica e nas relações entre profissionais de saúde e entre estes e 

pacientes apontam pacientes que se colocam como consumidores de serviços de saúde, que 

se fazem cada vez mais ativos e participantes nesse processo, desde decisões sobre as 

necessidades e prioridades de saúde de uma forma mais ampla, ou seja, participação na 

política de saúde, até o nível micro da relação individual com o médico ou outro 

profissional que lhe dê informações sobre a doença, as alternativas de tratamento, efeitos 

colaterais, conseqüências sobre a qualidade de vida, implicações das decisões que devem 

ficar, em última análise, nas mãos do paciente. Porém, seria necessário avançar no sentido 

de se colocarem como cidadãos, mais do que como consumidores. Talvez assim a questão 

da autonomia se fortalecesse. 

Quando consideramos as críticas que vêm sendo feitas à invasão da lógica do mercado na 

medicina (especialmente no JAMA) e os debates sobre as atuais questões éticas no setor, 

ou ainda, quando analisamos os cenários que estão se apresentando para o próximo século, 

também fica evidente a necessidade crescente da autonomia do paciente. Por exemplo, na 

questão da tendência a um número cada vez maior de medicamentos de venda livre no 

mercado, que faz com que a decisão sobre o consumo desses produtos esteja nas mãos do 

leigo e não mais do médico prescritor. A racionalização dos custos médicos, outra 

tendência geral observada, também exige um paciente mais atuante nas decisões sobre 

política de saúde.  

Nos debates sobre questões éticas na medicina e sobre as relações estreitas entre saúde e 

direitos humanos, o respeito à autonomia dos pacientes na decisão sobre questões médicas 

e terapêuticas é um dos direitos amplamente reconhecidos. 

Finalmente, as análises acerca do crescimento por práticas alternativas e/ou 

complementares em medicina indicam que essa busca passa por críticas à desumanização 

que vem caracterizando a biomedicina. Como resposta, defende-se uma participação mais 

ativa do paciente e/ou dos familiares no processo saúde/doença, onde a questão da 

autonomia é essencial.  

Passemos, então, a ela...  
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Tecedura. S.f. 1. Ato de tecer; tecelagem. 2. Conjunto de fios que 
se cruzam com a urdidura. 3. Fig. Intriga, enredo, mexerico. 
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Em busca de uma nova concepção de autonomia 

Ao contrário do que nos foi dito desde Descartes, é impossível simplificar este ou qualquer 

outro tema. A realidade é complexa e assim deve ser tratada, como defendem Edgar Morin 

e outros autores com os quais me identifico. No caso mais específico da autonomia, o 

reconhecimento da complexidade e da necessidade de integração das múltiplas dimensões 

envolvidas, dos conflitos e ambigüidades existentes, implica, a meu ver, a superação de 

diversas dicotomias, como dito anteriormente (ver Entremeio).  

Assim como o indivíduo não pode ser pensado como sendo isolado do coletivo, a saúde da 

população é interdependente da saúde individual  – são dois lados da mesma moeda. Saúde 

e doença também, ambas fazem parte da vida.  Trata-se de pensar todos esses elementos 

heterogêneos, e muitas vezes contrários e antagônicos, associando-se de forma 

complementar e integrando-se em uma totalidade provisória e inacabada. Como diz Morin, 

a unidade do complexo é um tecido formado pelo entrelaçamento de diversos fios, sem 

destruir a variedade e a diversidade das complexidades que o teceram. 

Neste sentido, gostaria de destacar inicialmente o trabalho do neurologista inglês Oliver 

Sacks, que vem conseguindo fazer uma interessante ponte entre ciência e literatura, 

contribuindo para o desenvolvimento de uma “ciência romântica”, muito mais próxima do 

paradigma da complexidade e da “Scienza nuova” de que fala Morin. 

Entre os principais pontos de sua crítica à neurologia clássica, Sacks aponta o fato de ter a 

doença   –  e não o sujeito humano  – como centro, o menosprezo pelas síndromes do 

hemisfério direito, “(...) que controla as capacidades essenciais de reconhecer a realidade 

que toda criatura viva precisa possuir para sobreviver” (Sacks, 1999a, p. 18), o fato de a 

neurologia clássica estar mais voltada para os programas e esquemas do que para a 

realidade e a própria concepção de doença. Para esse autor, 

“(...) deve ficar claro desde o início que uma doença nunca é uma 

simples perda ou excesso; que existe sempre uma reação, por 

parte do organismo ou indivíduo afetado, para restaurar, 

substituir, compensar e preservar sua identidade, por mais 

estranhos que possam ser os meios (...)” (Sacks, op. cit., p. 20, 

grifos meus).  
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Esta compreensão da doença se aproxima da concepção vitalista de Canguilhem e da 

autonomia como trabalhada por Morin, a meu ver. Aliás, em Um antropólogo em Marte 

(Sacks, 1999b, p. 303), Sacks afirma que O normal e o patológico, de Georges 

Canguilhem, e Doença mental e psicologia, de Michel Foucault, são livros fundamentais 

na tematização da saúde e da doença. 

No prefácio de Um antropólogo em Marte, Sacks esclarece que “(...) é o paradoxo da 

doença, seu potencial ‘criativo’, que forma o tema central deste livro” (Sacks, 1999b, p. 

16, grifos meus). Comentando como a “notável maleabilidade do cérebro”  – sua 

capacidade adaptativa  – domina sua percepção dos pacientes, o autor afirma: 

“De tal forma, na realidade, que por vezes sou  levado a pensar se 

não seria necessário redefinir os conceitos de ‘saúde’ e ‘doença’, 

para vê-los em termos da capacidade do organismo de criar uma 

nova organização e ordem, adequada a sua disposição especial e 

modificada e as suas necessidades, mais do que em termos de uma 

‘norma’ rigidamente definida” (Sacks, 1999b, p. 17-8, grifos 

meus).  

Em seus relatos de estudos de “caos organizados” (1999a, p. 21), Sacks valoriza os 

aspectos positivos da doença, vê vantagens que as doenças podem apresentar, o que não 

ocorre na medicina ou na neurologia clássicas.  

As histórias de Ray (“Witty ticcy Ray”) ou na de Natasha K. (“A doença de Cupido”), 

estudos apresentados em O homem que confundiu sua mulher com um chapéu (Sacks, 

1999a),  ilustram bem esse ponto. 

Ray, um paciente com síndrome de Tourette, apresentava uma série de tiques que faziam 

com que fosse estigmatizado mas que, por outro lado, apresentavam vantagens, como uma 

capacidade enorme de improvisação na bateria e destaque em jogos como o pingue-

pongue. O haloperidol administrado trouxe grandes benefícios, porém deixou-o sem as 

improvisações e inspirações, “musicalmente ‘apagado’: medíocre, competente, mas sem 

energia, entusiasmo, exuberância e alegria” (p. 117). Vale a pena repetir o depoimento de 

Ray: 

“Ter a síndrome de Tourette é uma loucura, é como estar bêbado o 

tempo todo. Estar sob o efeito do Haldol [haloperidol] é sem graça, 
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deixa a pessoa certinha e sóbria, e nenhum desses dois estados é 

realmente livre [...] Vocês, ‘normais’, que possuem os 

transmissores certos nos lugares certos no cérebro, têm todos os 

sentimentos, todos os estilos disponíveis o tempo todo: seriedade, 

veleidade, o que quer que seja apropriado. Nós, os que temos a 

síndrome, não: somos forçados à leviandade pela síndrome e 

forçados à seriedade quando tomamos Haldol. Vocês são livres, 

têm um equilíbrio natural: nós precisamos tirar o maior proveito 

possível de um equilíbrio artificial” (Sacks, 1999a, p. 117-8, grifos 

no original). 

E foi isto que ele fez, juntamente com seu neurologista: Ray decidiu que “tomaria o 

Haldol ‘conscienciosamente’ nos dias úteis, mas se livraria dele para poder ‘disparar’ nos 

fins de semana” (p. 117), fazendo coexistir da melhor forma possível os dois Rays, com e 

sem haloperidol.   

Apenas um médico que se proponha a trabalhar dentro de uma nova perspectiva, a da 

“neurologia da identidade”, que entenda que “complementando qualquer abordagem 

puramente medicinal ou médica, deve haver também uma abordagem ‘existencial’: em 

especial uma compreensão sensível da ação, arte e brincadeira como sendo 

essencialmente saudáveis e livres (...)” (p. 112-3), poderia ter tal atitude e compreender 

que Ray “(...) foi ensinado por sua doença e, de certo modo, a transcendeu” (p. 118). 

Natasha K., de noventa anos, descobriu que estava doente, pois estava se sentindo “bem 

demais”, radiante, eufórica, namoradeira, o que a fez procurar o Dr. Sacks com um 

autodiagnóstico de sífilis cerebral, por ele confirmado. Porém, ao discutirem o tratamento, 

ela disse: 

“Não sei se quero que a doença seja tratada. (...) Sei que é uma 

doença, mas ela faz com eu me sinta bem. Senti prazer com ela, 

ainda sinto, não vou negar. Ela me fez sentir mais viva, mais 

assanhada do que nos últimos vinte anos. Foi divertido. Mas sei 

quando uma coisa boa vai longe demais e deixa de ser boa.(...). 

Não quero que ela piore, seria horrível; mas não quero que seja 

curada  –  seria horrível do mesmo modo. Eu não estava 

plenamente viva antes de esses bichinhos me pegarem. O senhor 
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acha que conseguiria mantê-la exatamente como ela está?” 

(Sacks, 1999a , p. 120-1, grifos no original). 

Também neste caso, Sacks soube compreender as vantagens da doença e respeitar a 

vontade de sua paciente: deu-lhe penicilina (que mata as espiroquetas causadoras da 

sífilis), porém nada foi feito para reverter as desinibições provocadas pelas alterações 

cerebrais. Assim, Sacks reconhece que “(...) agora a sra. K. tem dupla vantagem, 

desfrutando uma branda desinibição, uma liberação de pensamento e impulsos, sem 

ameaça alguma a seu autocontrole ou risco adicional para seu córtex” (p. 121). 

Em “Nivelado” (também incluído em O homem que confundiu sua mulher com um 

chapéu, 1999a), Sacks nos apresenta mais um depoimento essencial. Atendendo um 

paciente com problemas em seu centro de gravidade, descreve: 

 “O velho subitamente ficou atento, cerrou o cenho, apertou os 

lábios. Quedou-se imóvel, refletindo profundamente, exibindo o 

quadro que adoro presenciar: um paciente no verdadeiro momento 

de descoberta –- meio espantado, meio divertido  – percebendo 

pela primeira vez exatamente o que está errado e, no mesmo 

momento, exatamente o que deve ser feito. Esse é o momento 

terapêutico” (Sacks, op. cit., p. 88-9, grifo no original). 

 É essa compreensão e valorização da perspectiva de sujeitos autônomos em relação ao 

processo saúde/doença que Sacks tão bem apresenta, que não encontra espaço nem na 

neurologia clássica, nem na biomedicina da qual é uma especialidade, onde os relatos de 

casos 

“(...) são uma forma de história natural [da doença], porém nada 

nos dizem sobre o indivíduo e sua história, nada transmitem sobre 

a pessoa e sua experiência enquanto se vê diante da doença e luta 

para sobreviver a ela. Não existe um ‘sujeito’ em um relato de caso 

rigoroso; os relatos de caso modernos aludem ao sujeito em uma 

frase superficial (indivíduo trissômico e albino, sexo feminino, 21 

anos), que tanto se poderia aplicar a um rato como a um ser 

humano” (op. cit., p. 10, grifo no original).  
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Mas de que autonomia se trata aqui? É preciso ir fundo nessa reflexão, uma vez que são 

muitas as definições possíveis de autonomia, palavra hoje utilizada nos mais variados 

contextos. 

Autônomo, do grego autos (eu mesmo, si mesmo) e nomos (lei, norma, regra), refere-se 

àquele que tem o poder para dar a si mesmo a regra, a norma, a lei; autonomia significa 

autodeterminação. Implica consciência, vontade, atividade, liberdade e responsabilidade 

(Chauí, op. cit., p. 338).  

Segundo Ferreira (1999), autonomia é: 

“1. Faculdade de se governar por si mesmo. 2. Direito ou 

faculdade de se reger (uma nação) por leis próprias. 3. Liberdade 

ou independência moral ou intelectual. 4. Distância máxima que 

um veículo (...) pode percorrer sem se reabastecer de combustível. 

5. Ét. Condição pela qual o homem pretende poder escolher as leis 

que regem sua conduta. [Cf., nesta acepç., autodeterminação (2),  

heteronomia (2) e liberdade (11)]” (p. 236, grifos no original). 

Em Lalande (1993), o verbete é definido como: 

“Etimologicamente condição de uma pessoa ou de uma 

coletividade autônoma, quer dizer, que determina ela mesma a lei 

à qual se submete. Cf. Heteronomia. 

A - Sociologia. Poder de um grupo, principalmente de um grupo 

político, de se organizar e de se administrar ele mesmo,pelo menos 

sob certas condições e dentro de certos limites. (Sem estas reservas 

a autonomia seria soberania).(...) 

B - Ética. A autonomia da vontade para Kant é a característica da 

vontade pura enquanto ela apenas se determina em virtude de sua 

própria essência, quer dizer, unicamente pela forma universal da 

lei moral, com exclusão de todo motivo sensível.  

C - Liberdade moral, enquanto estado de fato, oposto, por um lado,  

à escravidão dos impulsos, por outro, à obediência sem crítica às 

regras de conduta sugeridas por uma autoridade exterior. ‘É esta 
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servidão que os homens chamam heteronomia;  e eles lhe opõem, 

com o nome de autonomia, a liberdade do homem que, pelo 

esforço da sua própria reflexão, dá a si mesmo os seus princípios 

de ação. O indivíduo autônomo não vive sem regras, mas apenas 

obedece às regras que ele escolheu depois de  examiná-las’ (...)” 

(p. 115, grifos no original). 

Anteriormente foi discutido como a autonomia do paciente vem sendo pensada na 

biomedicina e na bioética. Grosso modo, seria o direito do paciente de ser informado sobre 

suas condições de saúde, sobre as alternativas terapêuticas, prognósticos e demais 

elementos necessários para capacitá-lo a participar ativamente da tomada de decisões 

quanto aos tratamentos ou encaminhamentos relativos aos cuidados em saúde, respeitando-

se, portanto, o paciente como sujeito. A autonomia é vista como uma condição do 

indivíduo, que pode entrar em conflito com os interesses da sociedade como, por exemplo, 

no caso de políticas de redução de custos ou de saúde pública, além de poder entrar em 

choque também com os profissionais de saúde. Seria preciso rever esta conceituação e 

superar dicotomias como indivíduo vs. sociedade, autonomia vs. dependência nela 

presentes. Falar em autonomia do paciente do ponto de vista da complexidade implica 

articular muitas outras dimensões e buscar construir uma releitura desse conceito.  

Como todo conceito, autonomia também é uma construção histórica e, em sua concepção 

original  –  remetendo imediatamente às idéias de liberdade, indivíduo e razão  –, é fruto da 

Modernidade. Como constatou Bornheim (1992), foi no fim da Idade Média e primeiros 

tempos da Modernidade que o sujeito passou a desenvolver a autonomia. O projeto 

burguês, em sua revolução na história do homem, tinha como pressuposto maior o 

individualismo e como principal característica o “(...) caráter de autonomia que passa a 

ostentar o indivíduo moderno”(Bornheim, 1992, p. 249, grifo no original). 

Na Antigüidade ou na Idade Média, o indivíduo estava religado a partir da presença do 

divino; a religião era o grande fator de unificação desindividualizante. Os indivíduos não 

sobressaíam como realidade autônoma. Segundo Bornheim, foi essa doutrina dos dois 

mundos – humano e dos deuses  – que o burguês rompeu.  

Uma outra característica do projeto burguês era a concepção cartesiana de liberdade, que a 

restringe ao livre-arbítrio: 
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“Não se trata mais de vencer o jugo dos tiranos e manter a 

plenitude da condição grega do cidadão, nem de dominar essa 

outra tirania, a da carne na acepção paulina, e sim de afirmar que 

o homem, pelo livre-arbítrio, promove-se à condição de senhor  – 

senhor de sua escolha. (...) Mas, agora, a novidade concentra-se 

toda num único ponto, verdadeiro pressuposto de toda a doutrina: 

o indivíduo humano entendido como realidade autônoma. O 

conhecimento e a liberdade, em suas novas acepções, emprestam à 

autonomia como que a sua transparência. A liberdade interpretada 

como autonomia, ou como independência, leva, ainda hoje, 

qualquer jovem a repetir desprevenidamente que a ‘minha 

liberdade começa onde termina a tua’ – fórmula esta que nem de 

longe caberia dentro da cultura grega ou medieval, mas que 

poderia com toda tranqüilidade ser abonada por Descartes” 

(Bornheim, 1992, p. 251). 

Essa instituição da autonomia do homem burguês é que equacionou toda a densidade do 

drama burguês, verdadeiro contraponto da autonomia, segundo Bornheim, que é a questão 

do contrato social: “Se cada indivíduo vem resguardado em sua própria autonomia, em 

que bases se pode estabelecer a vida social? Como conciliar o individualismo com as 

exigências inexoráveis da existência comunitária? Onde fincar a dimensão gregária do 

homem?” (Bornheim, op. cit., p. 253), são algumas de suas perguntas fundamentais. 

Mas o próprio caminhar da Modernidade foi apontando a impossibilidade de uma 

autonomia individual pensada como independente da realidade social. Outros processos 

também característicos da Modernidade  – como a coletivização, a profissionalização e a 

medicalização  – foram restringindo essa autonomia individual em um processo crescente 

de regulação social. Na biomedicina e nas sociedades contemporâneas em geral, observa-

se essa relativa perda da autonomia dos leigos para os profissionais, particularmente os 

especialistas, por conta da fragmentação e especialização de saberes que caracteriza a 

época atual. A capacidade de gestão das nossas vidas está cada vez mais nas mãos dos 

experts e cada vez mais temos, também, uma “fé cega” nas tecnologias que não 

dominamos. Além disso, leigos e profissionais tornam-se cada vez menos autônomos 
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frente ao fortalecimento das instituições31. Este é um aspecto que afeta as relações entre 

leigos e profissionais e também as relações das pessoas com seu próprio corpo e com o 

processo de saúde/ doença, de vida/ morte. 

Neste sentido, creio ser fundamental destacar, neste momento, as contribuições para a 

reflexão sobre a autonomia do indivíduo que podem ser encontradas nas análises de 

Norbert Elias sobre as transformações ocorridas ao longo do que o autor chama processo 

civilizador, que vem se dando no mundo ocidental (Elias, 1994a), e a respeito da 

inseparabilidade das dimensões social e individual do ser humano (Elias, 1994b).  

Esse autor considera que o núcleo da tarefa sociológica é a explicação de processos a longo 

prazo (Elias, 1994a). Assim, é em uma perspectiva empírico-teórica que Elias vai focalizar 

as mudanças estruturais específicas de longa duração por ele denominadas “evoluções”, 

porém não no sentido metafísico que vincula evolução a uma necessidade mecânica ou 

uma finalidade teleológica. Evolução não significa progresso automático, como era visto o 

conceito no século XIX. Tampouco pretende o autor trabalhar “mudança social” não 

específica no sentido em que é considerado no século XX. Ele se propõe a fazer a base 

“(...) para uma teoria sociológica não dogmática, empírica, dos processos sociais em 

geral e da evolução social em concreto” (Elias, 1994a, p. 11) e argumenta que, 

considerando-se o longo prazo, a evolução social se mantém sempre em uma direção –  

embora de modo não linear  –, que é a de uma integração progressiva com um processo 

complementar de diferenciação também progressiva. 

O processo civilizador seria, então, essa mudança estrutural dos seres humanos que, a 

longo prazo, vai se encaminhando na direção de uma maior consolidação e diferenciação 

de seus controles emotivos, de suas experiências e comportamentos. Uma teoria da 

civilização, segundo Elias, compreende as relações possíveis entre essas mudanças das 

estruturas individuais dos homens na direção da consolidação e da diferenciação dos 

controles emotivos e as mudanças sociais, no sentido da diferenciação e prolongamento 

das redes de interdependência e de uma consolidação dos “controles estatais”.  

Portanto, o autor busca mostrar o caminho para a compreensão do processo psíquico da 

civilização, pela análise das mudanças nos comportamentos e na estrutura afetiva do 

homem ocidental a partir da Idade Média, com o objetivo de “(...) demonstrar que a 

estrutura das funções psíquicas, os modos habituais de orientar o comportamento, estão 
                                                        
31 Ver a discussão de Giddens (1991) sobre confiança e modernidade, por exemplo. 
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relacionados à estrutura das funções sociais, com a mudança nas relações inter-humanas”  

(Elias, 1994a, p. 525). 

A partir da baixa Idade Média e do começo do Renascimento, há um processo de 

mudança, cada vez mais acelerado, da coação externa inter-humana para um autocontrole 

individual, com maior controle dos afetos. No Renascimento se dá um avanço no sentido 

de uma individualização maior. Na Idade Moderna, os seres humanos alcançam uma etapa 

de autodistanciamento que lhes permite compreender o acontecimento natural como tendo 

leis próprias que se cumprem sem objetivo, sem intenção e sem determinação, de um modo 

completamente mecânico ou causal; o conhecimento humano objetivo poderia, então, 

controlá-lo e dar-lhe um sentido e finalidade. Mas, num primeiro momento, os seres 

humanos não podiam se distanciar de si mesmos suficientemente para converter em objeto 

de investigação e de conhecimento o seu próprio autodistanciamento (op. cit., p. 40). 

“A transição para a experiência da natureza como uma paisagem 

a partir do ponto de vista do observador, a transição para a 

experiência da natureza como objeto do conhecimento separado do 

sujeito do conhecimento  como se por uma parede invisível, a 

transição para a auto-experiência intensificada do ser humano 

isolado como um indivíduo reduzido a suas próprias forças, 

independente e separado dos outros indivíduos e coisas, todas 

estas e outras manifestações evolutivas da época manifestam os 

traços estruturais do mesmo avanço civilizador. Todas mostram os 

traços da transição para um grau superior da autoconsciência, na 

qual o controle dos afetos, constituído como autocoação, é mais 

forte, maior a distância reflexiva, menor a espontaneidade dos 

assuntos afetivos (...)”  (p. 41). 

O mesmo processo que levou os homens a um conhecimento objetivo e a um controle 

crescente sobre os processos naturais foi, também, uma evolução na direção do 

autocontrole dos seres humanos. E a gênese social do absolutismo ocupa uma posição-

chave no processo civilizador. Assim, o processo de constituição do Estado e a 

centralização progressiva da sociedade são fundamentais para a compreensão da 

civilização do comportamento e a correspondente transformação da consciência e da 

organização dos impulsos dos seres humanos.   
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Deste modo, a teoria da civilização serve para questionar e se distanciar da imagem de 

homem característica da Idade Moderna; por outro lado, é fundamental a crítica dessa 

imagem moderna do homem, para se compreender o processo civilizador. Para Elias, 

portanto, a idéia de seres humanos isolados que decidem, atuam e existem em absoluta 

independência mútua é uma criação artificial dos seres humanos característica de uma certa 

etapa do desenvolvimento de sua auto-experiência, a da Modernidade.  

Um outro ponto importante é o reconhecimento de que o processo civilizador supõe uma 

transformação do comportamento e da sensibilidade humanos em uma direção 

determinada, mas a civilização, assim como a racionalização, não é um produto da ratio 

humana, no sentido em que não é o resultado de um planejamento a longo prazo. Ou seja, 

segundo Elias, este não é um processo realizado de modo consciente e racional por 

indivíduos com esse objetivo. 

A “civilização” depende da inter-relação intensa dos seres humanos e de sua crescente 

interdependência, e desta interdependência deriva uma ordem de um tipo muito concreto, 

mais forte e mais coativa do que a vontade e a razão dos indivíduos isolados que a 

constituem. O caminhar das mudanças históricas determina-se por essa ordem de 

interdependência, base do processo civilizador. É neste sentido que Elias afirma que a 

civilização não é racional, nem irracional, mas se desenvolve segundo a dinâmica própria 

de uma rede de relações.  

“Desde os tempos mais primitivos da história ocidental até o 

momento atual, as funções sociais vêm se diferenciando 

progressivamente, como conseqüência do aumento da pressão da 

competição social. Quanto mais se diferenciam as funções, mais 

numerosas elas são, assim como maior é o número de indivíduos 

dos quais dependem os demais para a realização dos atos mais 

simples e mais cotidianos”  (op. cit., p. 451). 

Com isso, cada vez mais é preciso organizar melhor e mais rigidamente essas redes de 

ações e os comportamentos individuais. Vai-se inculcando cada vez mais, de modo não 

consciente, uma regulação cada vez mais diferenciada e estável do comportamento, que 

acaba por constituir um aparato de autocontrole automático e cego nos indivíduos. 

“Seja consciente ou inconscientemente, a orientação dessa 

mudança do comportamento no sentido de uma regulação cada vez 
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mais diferenciada do aparato psíquico é determinada pela 

orientação da diferenciação social, pela progressiva divisão de 

funções e pela ampliação das cadeias de interdependências (...)”  

(p. 452). 

Vale ressaltar que o esquema de autocoações e os modelos de configuração impulsiva 

variam muito de acordo com a função e a posição dos indivíduos nessa rede. Ou seja, com 

a diferenciação do tecido social, aumenta também a diferenciação, a generalização e a 

estabilidade do aparato sociogenético de autocontrole psíquico.   

“A estabilidade peculiar do aparato de autocoação psíquica, que é 

uma característica decisiva do hábito dos indivíduos ‘civilizados’, 

está intimamente relacionada à constituição de instituições de 

monopólio da violência física e à estabilidade crescente dos órgãos 

sociais centrais”   (p. 453). 

Elias analisa, também, a complexificação do processo civilizador ocidental e as 

transformações decorrentes desse processo: 

“Quanto mais densa é a rede de interdependências que envolve o 

indivíduo, por conta do aumento da divisão de funções, quanto 

maior o alcance dessa rede, maior é a ameaça social para quem 

cede a suas emoções e paixões espontâneas, e maior vantagem 

social apresenta aquele que consegue dominar seus afetos (...)”   

(p. 454). 

Ou seja, como já ficou claro, o processo civilizador caminha no sentido de um maior 

controle e domínio das emoções e afetos. As coações que antes eram externas (via guerras, 

lutas, ameaças físicas) vão se tornando autocoações (internas) e estabelece-se um 

“autodomínio desapaixonado”. Desde muito pequenas, as crianças aprendem a se conter 

também. Com isso, a vida apresenta menos perigos mas também traz menos alegrias. Ao 

aprender a dominar-se, o indivíduo isolado liberta-se da prisão das suas paixões mas, ao 

mesmo tempo, torna-se mais dependente dos outros e, neste sentido, mais limitado. 

Consolida-se, assim, um superego específico que regula, reforma ou reprime 

continuamente os afetos, de acordo com a estrutura social.  
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Outra característica do avanço do processo civilizador é que, se por um lado, o 

desenvolvimento ocidental vem fazendo com que seja cada vez mais regular a 

interdependência generalizada e cada vez menores os contrastes no comportamento dos 

diversos segmentos sociais, por outro dá-se, ao mesmo tempo, um aumento na variedade 

de comportamentos civilizados. 

Ao longo dessa evolução vão difundindo-se, entre todas as classes sociais, os traços antes 

característicos das classes dominadas. Elias cita o fato de que a sociedade ocidental tenha 

se transformado em uma sociedade regulada pelo trabalho como exemplo de seu 

argumento. Por outro lado, também os caracteres que antes eram privativos das classes 

superiores  – como a transformação das coações externas em autocoações  – vão se 

difundindo por toda a sociedade, vão se generalizando no Ocidente.  “Os contrastes de 

comportamento entre os respectivos grupos superiores e inferiores diminuem à medida 

que a civilização se expande, ao mesmo tempo em que aumentam as variações ou os 

matizes do comportamento civilizado”  (p. 470). 

A contenção dos instintos, a psicologização e a racionalização vão se fazendo notar 

lentamente a partir do século XVI no Ocidente. Esses conceitos não são independentes das 

mudanças histórico-sociais e também são muito distintos nas diversas classes sociais. 

Mudam, de forma conjunta, a physis e a psique dos indivíduos, até porque, juntamente com 

a constituição biogenética, os seres humanos têm uma constituição sociogenética e 

psicogenética. 

Para Elias, no processo histórico, o que mudam são as relações recíprocas dos seres 

humanos e a modelação dos indivíduos nelas. Daí a sua defesa de uma psicologia sócio-

histórica, de investigações psicogenéticas e sociogenéticas, para a compreensão de todas 

essas manifestações dos seres humanos e de sua existência social.  Nestas seria necessário 

investigar, ao mesmo tempo, a totalidade das mudanças morfológicas, psíquicas e sociais 

de um contexto social, o que não implica a necessidade de estudar todos os processos 

individuais dentro dessa totalidade. Em consonância com a perspectiva da complexidade 

em Morin, a meu ver, Elias considera que o principal é descobrir as estruturas 

fundamentais que apontam a orientação e a configuração específica a todos os processos  

individualizados dentro de tal contexto. 

Enfim, deve-se destacar ainda que, para Elias, os seres humanos sofrem processos a longo 

prazo, simultaneamente na esfera individual e na social e, portanto, essas duas dimensões 

não podem ser separadas. Rejeita, assim, a imagem de ser humano isolado, um ser 
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completamente livre e independente, como uma “personalidade fechada”, que depende de 

si mesmo em seu “interior” e que está separado dos demais indivíduos. Lembra, por 

exemplo, de todo o processo de desenvolvimento pelo qual têm que passar as crianças para 

alcançarem a idade adulta, mostrando como desde crianças os indivíduos vivem em 

interdependência. Ou seja, os seres humanos não podem ser concebidos como indivíduos 

autônomos, no sentido de absolutamente independentes. Ao contrário, para Elias, o homem 

é  

“(...)  uma ‘personalidade aberta’  que, em suas relações com os 

outros seres humanos, possui um grau superior ou inferior de 

autonomia relativa, mas que nunca tem uma autonomia total e 

absoluta e que, de fato, desde o princípio até o final de sua vida se 

remete, se orienta e depende de outros seres humanos”  (p. 44). 

Lembra a aprendizagem social, a educação e a socialização, que fazem com que os seres 

humanos se expressem não como indivíduos, seres isolados, mas como pluralidades ou 

“composições” (conjunto de muitos seres humanos interdependentes). 

A orientação do modo civilizador se dá, também, no sentido de uma privatização cada vez 

mais intensa e mais completa de todas as funções corporais, as quais vão recebendo uma 

carga crescente de sentimentos de pudor e vergonha. “Em outras palavras, à medida que 

avança a civilização, se diferenciam de modo cada vez mais claro na vida dos homens, 

uma esfera íntima ou secreta e outra, pública (...)” (op. cit., p. 228-9). E, com a divisão 

crescente das esferas do público e do privado, muda também a condição psíquica dos seres 

humanos: “As proibições geradas pelas sanções sociais se inculcam no indivíduo como se 

fossem autocoações”  (p. 229). 

A modelação social dos seres humanos, a censura e a pressão social são tão fortes que 

“a criança que não consegue alcançar o grau de configuração 

emocional socialmente exigida é considerada como ‘doente’, 

‘anormal’, ‘criminosa’ ou, simplesmente, ‘impossível’ em distintos 

graus e sempre do ponto de vista de uma casta ou classe 

determinadas de cuja vida, conseqüentemente, ela é excluída” (p. 

182).  
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A relação indivíduo-sociedade é a questão central de Elias em A Sociedade dos 

Indivíduos (1994b). Especialmente no ensaio “Mudanças na balança nós-eu” (escrito em 

1987), o autor analisa a auto-imagem e a composição social dos indivíduos. Mais uma vez  

rejeita a dicotomia e a oposição entre os conceitos de “indivíduo” e “sociedade”,  que seria 

apenas a expressão de um momento histórico, a Modernidade. No Estado Romano da 

Antigüidade, praticamente não havia separação entre a identidade-nós e a pessoa 

individual. Por isso nas línguas antigas não havia nenhum equivalente do conceito de 

“indivíduo”.  

Foi no século XVII que se começou a distinguir entre o que era feito individualmente e o 

que era feito coletivamente. Essa foi a etapa preliminar do desenvolvimento do conceito 

que acabou levando, no século XIX, 

“(...) a formações vocabulares como ‘individualismo’, de uma 

lado, e ‘socialismo’ e ‘coletivismo’, de outro. Estas contribuíram 

muito para a situação dos últimos tempos, em que os termos 

‘indivíduo’ e ‘sociedade’, com os adjetivos correspondentes, 

passaram a ser usados como se fossem opostos”  (Elias, 1994b, p. 

134). 

Desde a Idade Média européia, a balança entre as identidades-nós e eu, que pendia 

maciçamente para o nós, passou a pender cada vez mais para a identidade-eu a partir do 

Renascimento. O cogito cartesiano, com sua ênfase no eu, foi para o autor, o pioneiro 

nessa mudança de ênfase na auto-imagem humana e na posição da pessoa singular na 

sociedade.  Toda a tradição clássica da filosofia do conhecimento (incluindo Kant)  baseia-

se “(...) na idéia de que o ser humano que tenta chegar ao conhecimento é um ser isolado 

que deve permanecer eternamente em dúvida quanto a se os objetos, e portanto, as 

pessoas, realmente existem fora dele” (p. 163). 

Elias critica a epistemologia que apresenta uma imagem do homem como ser estático, que 

existe como adulto sem ter sido criança e sem estar entrelaçado com outros seres. Neste 

sentido, vale lembrar os achados de Piaget, brevemente expostos adiante.  

A relação entre indivíduo e sociedade muda com o desenvolvimento da humanidade, como 

foi dito. Mas, além disso, “(...) no curso desse processo de desenvolvimento, toda a 

posição do indivíduo em sua sociedade, e portanto as estruturas de personalidade dos 

indivíduos e de suas relações mútuas, se modificam de maneira específica”  (p. 146). 
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A identidade-eu é mais valorizada nas sociedades mais desenvolvidas, ao contrário do que 

geralmente ocorria nos estágios anteriores do desenvolvimento e nos países 

comparativamente menos desenvolvidos, onde há uma maior ligação com a família. Com o 

avanço da individualização, o Estado tem absorvido algumas funções que eram da família, 

como a de unidade primária de sobrevivência.   

Atualmente, o termo indivíduo expressa a idéia de que todo ser humano do mundo é ou 

deve ser uma entidade autônoma e, ao mesmo tempo, de que cada ser humano é, em certos 

aspectos, diferente de todos os demais. Mas o sentimento de despojamento do nós constitui 

um dos problemas básicos do habitus das pessoas da era moderna. Esta característica tem 

levado ao conflito entre, de um lado, a necessidade humana natural de afirmação afetiva da 

pessoa por parte dos outros e dos outros por parte dela e, de outro, o medo da satisfação 

dessa necessidade e uma resistência a ela. Ainda que possamos discutir sobre a natureza 

dessa necessidade (existiriam mesmo necessidades “naturais” dos seres humanos?), penso 

que a necessidade emocional de companhia humana ainda parece ser uma das condições 

fundamentais da existência humana e que as contradições e conflitos advindos desse 

desequilíbrio na balança nós-eu merecem uma reflexão, que passa necessariamente por 

uma reconceituação da “autonomia do indivíduo” hoje, como proposto acima.  

Os estudos de Jean Piaget (1924; 1932) no campo da psicologia cognitiva trazem 

contribuições fecundas à reflexão sobre a autonomia, na medida em que mostram como 

esta vai se construindo ao longo de nossas vidas.32 Com base em pesquisas empíricas sobre 

o processo de construção do conhecimento no indivíduo desde a infância, Piaget constatou 

que o desenvolvimento intelectual e moral é construído em um processo interacionista, em 

que a educação é condição formadora necessária e em que os aspectos afetivo e cognitivo 

são inseparáveis tanto quanto irredutíveis um ao outro, sendo, portanto, componentes 

igualmente necessários ao processo de desenvolvimento psicogenético. 

Assim, aos diversos estágios de desenvolvimento da criança (sensório-motor, pré-

operacional, operacional concreto e operacional formal) correspondem tanto as habilidades 

e conhecimentos que vão se construindo em termos intelectuais, quanto em termos do 

desenvolvimento da afetividade e da moralidade. No nível pré-operatório (ca. 2-7 anos), a 
                                                        
32 As informações apresentadas aqui são parte do material selecionado para elaboração e apresentação do 
seminário “O construtivismo em epistemologia: Piaget/Garcia e Glasersfeld”, na disciplina Filosofia  da 
Ciência, ENSP/FIOCRUZ, como parte do meu Programa de Doutorado, no primeiro semestre de 1997. Para 
a exposição que se segue, fiz uma síntese, juntamente com as informações presentes em Nicolas (1976), que 
analisa o legado de Piaget.  
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moral da criança está referida à obediência, e o critério de bem se estabelece por referência 

à vontade dos pais. Ou seja, antes dos sete anos, as crianças apresentam-se como 

moralmente heterônomas porque sua moral é fundada em uma vontade exterior coercitiva. 

A responsabilidade da criança é objetiva, para Piaget, no sentido em que ela avalia um ato 

em função de seu grau de conformidade com a lei e não à luz das boas ou más intenções. 

É no estágio das operações concretas (ca. 7-12 anos) que se pode falar do começo de um 

processo de autonomia  –  uma autonomia concreta  –, em que nasce o sentimento da regra 

que, para ser verdadeira, basta que seja adotada por todos como resultado de uma espécie 

de contrato condicionado pelo respeito mútuo. Este sentimento da regra respeitada como 

resultado de um acordo explícito ou tácito torna-se fonte de novos sentimentos morais, 

como a honestidade, o companheirismo e a justiça. 

Assim, é no respeito mútuo que se encontra a raiz da autonomia pessoal, segundo Piaget. É 

na passagem da pré-adolescência à adolescência que se pode falar realmente da 

possibilidade da formação de uma autonomia moral do ser humano e da vontade que é, 

para Piaget, a forma final do equilíbrio ético-afetivo.  

Esse autor refere-se, então, a uma autonomia moral que é construída ao longo da vida e 

que, sendo fundamental para o equilíbrio ético-afetivo dos seres humanos, pode ser 

considerada como integrante da própria definição de saúde. 

De fato, embora nem sempre com o mesmo sentido, são vários os autores que inter-

relacionam autonomia e saúde. René Dubos, por exemplo, define saúde como “(...) a 

capacidade pessoal autônoma de exercer um domínio sobre as suas condições de vida, de 

se adaptar às modificações acidentais de seu meio e de recusar eventualmente ambientes 

intoleráveis” (apud Dupuy, 1980, p. 49). Canguilhem também faz a inter-relação, como 

visto anteriormente.  

Morin é um outro pensador da autonomia como parte integrante da vida: “a vida é um 

fenômeno de auto-eco-organização extraordinariamente complexo que produz a 

autonomia” (Morin, 1994, p. 319). Ou, em outras palavras, a vida de qualquer ser vivo 

caracteriza-se por uma relativa autonomia. 

Na verdade, a questão da autonomia é discutida por Morin em vários de seus livros, como 

por exemplo, Le paradigme perdu: la nature humaine (1973), La Méthode –  

especialmente volumes 1 (Morin, 1977) e 2 (Morin, 1980)  –, La complexité humaine 

(1994) e Ciência com consciência (1996a), onde o autor faz uma leitura contemporânea 
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deste conceito, construída a partir dos novos conhecimentos surgidos basicamente na 

cibernética, na teoria dos sistemas, na teoria dos autômatos e na biologia molecular.  

Para Morin, apenas dentro de um paradigma da complexidade podem ser concebidas idéias 

como a de autonomia e liberdade, porque estas “(...) surgem da experiência subjetiva e 

intersubjetiva que a ciência justamente elimina” (Morin, 1994, p. 281). Mas é na “scienza 

nuova”, que vem se construindo a partir da segunda metade deste século, que Morin vê a 

elaboração de uma “ciência da autonomia”, baseada na nova visão do Universo físico  –  

não mais determinista e ordenado, mas um universo em que há 

ordem/desordem/organização, com leis, regularidades, probabilidades, mas, também, 

aleatoriedades, acasos,  improbabilidades  – apresentando organizações ativas que se 

caracterizam por sua autoprodução e auto-organização.  

Essa ciência da autonomia emergiu, via cibernética e teoria dos sistemas, como ciência da 

organização. As idéias de “emergência” (da teoria sistêmica) e de “retroação” (da 

cibernética), fundamentais no pensamento complexo, é que permitiriam conceber a 

autonomia. 

Assim, desde Le paradigme perdu, de 1973, Morin já afirmava que: 

“Quanto mais autônomo é um sistema vivo, mais ele é dependente 

em relação ao ecossistema; de fato, a autonomia supõe a 

complexidade, a qual supõe uma enorme riqueza de relações de 

todo tipo com o ambiente, ou seja, depende de inter-relações as 

quais constituem exatamente as dependências que são as condições 

da relativa independência. Assim, a sociedade humana, que é 

aquilo que há de mais emancipado em relação à natureza, 

alimenta sua autonomia de multidependências. Quanto maior a 

complexidade da ordem ecossistêmica, mais ela é apta a alimentar 

a sociedade de uma extrema riqueza e diversidade da ordem 

social, isto é, sua complexidade. A individualidade humana, flor 

última dessa complexidade, é ela mesma o que há de mais 

emancipado e de mais dependente em relação à sociedade. O 

desenvolvimento e a sustentação de sua autonomia estão ligados a 

numerosas dependências educacionais (longa escolaridade, longa 

socialização), culturais e técnicas. Ou seja, a dependência / 
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independência ecológica do homem se encontra em dois graus 

superpostos e eles mesmos interdependentes, o do ecossistema 

social e o do ecossistema natural” (Morin, 1973, p. 31-2). 

Na parte II do La Méthode. 2. La vie de la vie (Morin, 1980), o autor propõe a noção de 

“autos”   – “a autonomia da autonomia vivente” (p. 103)  –, um conceito-chave para o 

caráter mais evidente e banal de toda vida, da bactéria ao homem (p. 108), que associaria 

as noções de auto-organização, auto-reorganização, autoprodução, auto-reprodução e auto-

referência, surgidas a partir dos anos 50 nos campos da cibernética, da teoria dos sistemas 

e da teoria dos autômatos, com as reflexões de von Foerster, von Neumann, Atlan, 

Maturana, Varela, Uribe e outros.  

A contribuição fundamental de Morin para a compreensão da autonomia me parece ser a 

elaboração de uma interação complexa, complementar e antagônica, entre autonomia e 

dependência: “Toda autonomia se constrói na e pela dependência ecológica. No que nos 

diz respeito [a nós, seres humanos], nossa dependência ecológica é não apenas natural 

mas, também, social e cultural” (Morin, 1994, p. 283, grifos do autor).  

Ou seja, não é possível pensar autonomia e dependência como elementos isolados ou 

isoláveis: 

“A autonomia dos indivíduos é adquirida a partir de inumeráveis 

dependências; é preciso ser alimentado e amado pelos pais, é 

necessário aprender a falar, a escrever, (...). A autonomia deve, 

portanto, ser sempre concebida não em oposição, mas em 

complementaridade com a idéia de dependência” (Morin, 1994, p. 

285). 

Neste sentido, Elias e Morin se aproximam, como visto acima, e suas reflexões têm 

importantes implicações para essa releitura da idéia de autonomia. É Morin quem vai dizer 

que “de fato, nós nos co-produzimos mutuamente: os indivíduos fazem a sociedade, que, 

por meio da cultura, faz os indivíduos. A autonomia da sociedade depende dos indivíduos, 

cuja autonomia depende da sociedade” (Morin, 1996a, p. 288). Mas estas certamente 

poderiam ser, a meu ver, palavras de Elias. 
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Arremate. S.m. 1. Ato ou efeito de arrematar, de dar remate a. 2. 
Acabamento, conclusão, remate. 

Assim, parece-nos desejável que toda a obra seja trabalhada pela 

consciência do inacabamento. Que toda a obra não mascare a sua brecha, 

mas que a marque. O que importa não é relaxar a disciplina intelectual, mas 

inverter-lhe o sentido e consagrá-lo à realização do inacabamento. 

Este texto acabará inacabado. Indicarei as lacunas de que estou consciente, 

as questões em que fiquei nos preliminares, os domínios em que a minha 

informação me parece demasiado incerta. Indicarei o que me parece dever 

ser verificado, melhor reflectido, retomado.  

Edgar Morin33 

 

Foi, então, com essa convicção e intenção que procurei construir, neste trabalho, uma entre 

tantas leituras possíveis sobre a autonomia do paciente, sob o ponto de vista da 

complexidade, na perspectiva proposta por Morin. Segundo esta, a questão central é 

articular e integrar os conhecimentos que estão sendo produzidos em múltiplas disciplinas 

e em diversas dimensões, no sentido de fazer uma tecedura que possa abrir alternativas 

para se pensar esta questão hoje e que possa também contribuir para que novos 

questionamentos sejam feitos. 

O que me moveu e me move é o processo mesmo de construção e de discussão de um tema 

que considero fundamental para o avanço da compreensão e da luta pela melhoria da 

saúde. Na construção desse caminho, tomei como principais interlocutores o próprio Edgar 

Morin, Georges Canguilhem, Norbert Elias e Abram Swaan, embora talvez em nenhum 

deles a autonomia possa ser considerada um conceito-chave.  

Pode-se argumentar que pensadores como Habermas, Castoriadis ou Illich devessem estar 

presentes nessa construção. O primeiro, por sua defesa do resgate de uma razão 

comunicativa, que pressupõe a construção de relações mais democráticas, implicando, 

assim, a necessidade de existência de condições mínimas de autonomia dos sujeitos que 

buscam um diálogo e um consenso nesse processo (e.g., Habermas, 1998). Castoriadis é 

indubitavelmente um profundo pensador da autonomia, um pensador da complexidade, que 
                                                        
33 Morin (1986?, p. 32). 
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tem a teoria psicanalítica como eixo da sua reflexão. Para ele, “a autonomia está no âmago 

dos objetivos e dos caminhos do projeto revolucionário” (Castoriadis, 1986, p. 122), ele a 

afirma como modo de ser do homem e, portanto, propõe uma política da autonomia como 

fundamento da construção de uma outra forma de sociedade. Para esse autor, também, 

“(...) o problema da autonomia remete imediatamente, identifica-se mesmo, com o 

problema da relação do sujeito e do outro  – ou dos outros” (p. 130), reforçando, neste 

sentido, a argumentação proposta no presente trabalho. Além disso, tanto ele como Illich 

trazem importantes contribuições em suas análises das instituições como instâncias 

alienantes  que vêm se autonomizando e invertendo a lógica que deveria ser a das 

instituições  –  bem como a ciência e a tecnologia de um modo geral  –  a serviço dos seres 

humanos, tornando-nos sujeitados a elas.  

No caso de Illich  – apenas discutido muito brevemente neste trabalho  –, vale indicar que 

pelo menos duas teses recentes resgataram as contribuições desse autor, as de Nogueira 

(1998) e de Tesser (1999). Nogueira (1998), em sua reinterpretação dos textos de Ivan 

Illich, apresenta diversas descrições de autonomia no pensamento daquele que ele 

considera “o profeta da autonomia”, que incluem desde versões mais sociais a versões 

mais individualizadas da autonomia que foram sendo elaboradas em diversas fases de sua 

vida. Entretanto, o que se defende aqui é a superação dessa dicotomia entre autonomia 

individual vs. autonomia coletiva, pois não se pode considerar que um determinado 

indivíduo é autônomo em uma sociedade que não o é, e vice-versa. A autonomia é sempre 

um conceito relativo e relacional, como já destacou Morin.  

Como dito anteriormente, seria impossível esgotar o tema e os autores que sobre ele 

refletiram. Assim, optei pela seleção daqueles com quem mais me identifiquei em 

pensamento, metodologia, estilo e propostas, e que mais contribuíram para a elaboração 

das minhas indagações, oferecendo novos pontos de vista ou elementos/dimensões ainda 

não tão explorados por pesquisadores do campo da saúde coletiva. Busquei, então, destacar 

os pontos fundamentais que permitiriam tecer um conceito complexo de autonomia, 

integrando e relativizando suas diversas dimensões, sabendo que muitas outras leituras 

poderiam, podem e poderão ser construídas. Decidi correr esse risco ...   

Procurei, em diversos campos de saber, elementos e aspectos que deveriam ser integrados 

e articulados, tecidos conjuntamente em uma rede de complexidade para uma melhor 

compreensão das questões envolvidas na autonomia do paciente e o processo terapêutico. 
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Na produção desta rede fica cada vez mais evidente, a meu ver, que tanto a perspectiva da 

complexidade leva à autonomia, como a autonomia requer e leva à complexidade: 

“Quanto mais um sistema desenvolver sua complexidade, mais 

poderá desenvolver sua autonomia, mais dependências múltiplas 

terá. Nós mesmos construímos nossa autonomia psicológica, 

individual, pessoal, por meio das dependências que suportamos 

(...). Toda a vida autônoma é uma trama de incríveis dependências. 

(...) o conceito de autonomia não é substancial, mas relativo e 

relacional” (Morin, 1996a, p. 282). 

Este seria o primeiro princípio constitutivo de uma concepção complexa da autonomia, sua 

característica relativa e relacional, inseparável da dependência. Seria preciso, portanto,  

superar uma idéia ou um objetivo de se chegar a uma autonomia absoluta. Pensando isto no 

processo saúde/doença, significa defender não a autodeterminação do paciente pura e 

simples mas, ao contrário, o fortalecimento das relações entre pacientes e profissionais da 

saúde, entre pacientes e seus familiares, porque essas redes de autonomia/dependência 

passam a ser vistas como fundamentais para o cuidado e para a saúde. O que é preciso 

superar é a dimensão autoritária ou paternalista dessas relações e caminhar no sentido de 

possibilitar a expansão da autonomia à medida que (e na medida em que) avança o 

processo terapêutico.  

Quando adoecemos, queremos e precisamos do cuidado dos outros, seja pelo 

conhecimento especializado que um profissional tem a compartilhar, seja pelo afeto e 

apoio emocional que tanto os profissionais quanto os amigos e familiares podem trazer. 

Isto, em si, não diminui a autonomia de uma pessoa doente; ao contrário, pode até 

fortalecê-la. O que se deveria evitar, entretanto, é que essa relação se torne uma relação de 

dependência, de sujeição daquele que em um determinado momento de vida está mais 

fragilizado e dependente do outro. Ou seja, na relação médico-paciente ou nas demais, 

defender a autonomia do paciente não é, a meu ver, propor a inversão na relação de 

hegemonia que se tem hoje, mas reconhecer que ambos os sujeitos devem ter espaço e voz 

no processo, com respeito às diferenças de valores, expectativas, demandas, objetivos entre 

eles. A relação é e deve permanecer heterogênea, diversa, plural, reconhecendo-se, porém, 

que o sujeito do processo terapêutico é a pessoa doente. As medicinas e as tecnologias 

médicas, assim como os médicos e demais profissionais, devem se colocar como meios, 

instrumentos que podem e devem ser utilizados pelos doentes no processo saúde/doença. 
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Estes devem ser estimulados, portanto, a se tornar mais ativos, críticos, conscientes e 

responsáveis pelo processo saúde/doença, a ter maior empowerment34, como vem inclusive 

sendo defendido por diversos grupos ativistas do campo da saúde, notavelmente das ONGs 

atuando em defesa de portadores de HIV e doentes com AIDS.  

Vale ressaltar que considerar o doente como responsável por sua doença não é de forma 

alguma concordar com o discurso que considera a doença uma punição e o doente um 

“fracassado”, “culpado” por sua situação e que, portanto, pode ser estigmatizado, isolado 

socialmente. Não é, tampouco, responsabilizar o indivíduo para reduzir gastos 

governamentais com saúde e para que o governo se libere de suas responsabilidades, como 

parece ser a direção muitas vezes tomada por políticas neoliberais.  

É preciso rever o pressuposto básico da modernidade, o da existência de um indivíduo 

racional, pois trata-se de um mito. Não se pode falar de indivíduo como isolado do coletivo  

– tanto Morin como Elias mostram que há de se superar essa dicotomia e pensar em 

relações complexas, i.e., complementares e antagônicas entre individual e coletivo, um 

afetando e sendo afetado pelo outro, um produzindo e sendo produzido pelo outro. 

Tampouco se pode falar de indivíduos puramente racionais: somos Homo sapiens/demens 

como nos define Morin, conscientes mas também inconscientes, racionais e emocionais, 

objetivos e subjetivos35.  

Assim, ao pensar o paciente em sua relação com os profissionais de saúde, teremos que 

considerá-lo um ser único, individual, mas também um membro da espécie Homo 

sapiens/demens, que não pode ser pensado fora da sociedade e da cultura à qual pertence, 

como também são os profissionais com que ele interage. Se em instituições de saúde, 

públicas ou privadas, como é a tendência crescente, há que se considerar mais esse 

elemento na reflexão. Passam a ser, então, relações atravessadas pelos limites dados por 

essas organizações e, neste sentido, Castoriadis e Illich trazem contribuições importantes. 

A autonomia, ainda que como um vir-a-ser, merece ser resgatada como uma condição de 

saúde e de cidadania, da própria vida, um valor fundamental, portanto, mas que não é nem 

pode ser absoluta. É relativa e relacional, como dito acima, e deve ser construída em um 

processo de produção contínua em uma rede de dependências que é bastante maleável e 
                                                        
34 Este termo vem sendo traduzido como “empoderamento”, neste sentido de se alcançar mais poder para 
determinada ação.  

35 Sobre esse tema, ver também Plastino (1996), em sua crítica da concepção iluminista do homem, do 
racionalismo onipotente e da modernidade de um modo geral.  
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que necessariamente se vê reduzida no adoecimento. Mas ela deve estar sendo construída 

de modo continuado em sua inter-relação com a dependência no cotidiano da prática. Isto 

implica, também, a dificuldade em se pensar autonomia no campo da saúde sem ter 

autonomia no campo mais geral da política e da vida. As relações de 

autonomia/dependência estão presentes durante toda a vida dos seres vivos, seja no nível 

dos indivíduos, seja no nível das sociedades, países e até do planeta. Assim, concordo com 

Castoriadis (op. cit.), quando a afirma como valor fundamental dentro de um projeto de 

sociedade democrática e responsável.  

Em uma leitura atualizada da autonomia, afirmá-la como valor implica a busca da 

democratização das relações entre profissionais e pacientes, da democratização de saberes, 

do reconhecimento, respeito e valorização da multiplicidade, da diversidade e das 

singularidades, maior responsabilidade e participação dos cidadãos, resgate e valorização 

da subjetividade e, acima de tudo, de uma ética de solidariedade e responsabilidade. O que 

nos leva a perguntar, principalmente em casos de países como o Brasil, como garantir, 

antes mesmo de uma “minimalidade ética” (como propõe Hottois, op. cit.), uma 

minimalidade autonômica dos sujeitos em relação ao seu processo saúde/doença? É 

possível falar de um paciente autônomo, livre e consciente de suas escolhas, quando os 

constrangimentos de ordem econômica e social são de tal ordem, de ignorância por falta de 

acesso à informação, numa relação altamente desequilibrada de poder/saber entre médico e 

paciente, como é o caso, por exemplo, da relação que se estabelece nas instituições 

públicas de saúde brasileiras hoje? Quais as condições mínimas que devem ser garantidas 

em termos de justiça social, de condições de vida, eqüidade, informação, saber, para 

podermos pressupor a existência da possibilidade de autonomia, a passagem de meros 

seres humanos para sujeitos/pessoas autônomas, de acordo com a distinção feita por 

Hottois (op. cit., p. 151)? 

Nessa perspectiva, a informação, a democratização do saber e das relações de poder que 

são construídas entre profissionais e pacientes, entre Estado – através das  instituições 

governamentais  – e sociedade civil, as questões éticas aí implícitas e a questão de uma 

maior autonomia dos cidadãos em relação às suas escolhas e decisões passam a ser 

centrais. Porém, não há que se confundir autonomia com individualismo, nem a liberdade 

como uma idéia abstrata, descolada do contexto sociocultural e político. A possibilidade de 

que cada pessoa possa gerir sua própria vida passa pelo conhecimento e reconhecimento 

dos limites, das alternativas existentes, por uma perspectiva democrática e ética, o que 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


implica respeito ao outro, respeito e valorização das subjetividades, saberes e valores, 

assim como pela impossibilidade de pensar o indivíduo como independente do coletivo. 

Ser humano autônomo é aquele que reconhece sua necessidade do outro em todos os 

planos – afetivo, intelectual, emocional, ... 

Uma outra implicação da defesa da autonomia como valor fundamental em uma sociedade 

democrática e responsável refere-se à formulação de políticas. Estas não deveriam ser 

políticas rígidas, mas diretrizes mais gerais que explicitem seus pressupostos e objetivos, 

deixando ampla margem de flexibilidade para que se possam adaptar estratégias diversas 

de acordo com as realidades concretas que vão se apresentando. Mas para isso, é claro que 

há toda uma transformação imensa a ser feita na educação e cultura, uma “reforma do 

pensamento” (Morin, 1998) que supere a perspectiva disciplinar, o pensamento cartesiano 

e dicotomias tais como macro/micro, específico/geral, causa/efeito, individual/coletivo, 

racional/irracional, objetivo/subjetivo, para propor a compreensão dos processos de 

construção do conhecimento e o estímulo da capacidade crítica; ou seja, a formação de 

cidadãos conscientes, responsáveis, informados, em condições de debater, questionar e 

escolher projetos e participar de sua implementação, que não se deixem submeter às 

tecnologias e instituições, mas que as utilizem como instrumentos para a ampliação da 

autonomia. 

Um outro ponto importante que surge dessa reflexão sobre autonomia é a necessidade de 

uma transformação profunda na concepção de saúde/doença, pois um segundo princípio 

constitutivo da autonomia na perspectiva da complexidade seria a sua emergência como 

uma exigência necessária para a saúde, compreendida em seu sentido mais amplo, saúde 

como vida, como potência auto-recuperadora do organismo humano vivo (Dâmaso, op. 

cit.), como capacidade de romper normas e instituir novas normas (Canguilhem, op. cit.). 

Essa compreensão implica o reconhecimento e a valorização da diversidade, da 

multiplicidade, da capacidade criativa dos seres vivos, de sua necessidade de inter-relações 

de autonomia/dependência como condição mesma de vida (Morin 1977; 1980; 1994; 

1996a). Não há vida sem autonomia. Esta é uma característica de todos os seres vivos, faz 

parte da compreensão do que seja o fenômeno da vida/morte. Portanto, a terapêutica 

deveria ter como objetivo atuar no sentido de estimular essa nossa capacidade de 

autonomia e de cura ou, pelo menos, de criar novas normas (cf. Canguilhem), para que 

possa ser considerada, de fato, uma terapêutica pela saúde. É preciso superar, então, a 

lógica que vem regendo a utilização de medicamentos na biomedicina, que vem da 
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desconfiança da capacidade da natureza, da crença no poder do homem de controlar a 

natureza, característica do pensamento iluminista. Como já foi discutido, a 

famacoterapêutica é ainda desenvolvida dentro da perspectiva da racionalidade científica 

mecanicista, buscando principalmente estimular ou inibir funções bioquímicas ou 

fisiológicas no homem para aliviar ou eliminar sintomas ou para alterar favoravelmente o 

curso de uma doença. Até que ponto os medicamentos vêm sendo utilizados no sentido de 

estimular a capacidade própria dos seres humanos de se auto-recuperarem ou de instituírem 

novas normas de vida?   

Os antibióticos, talvez um dos principais emblemas da biomedicina e em seu caráter 

individualizante, visando ao agente agressor, “culpado” e “vilão” da doença, a ser 

destruído pela ciência, pode servir de ilustração das armadilhas da racionalidade científica 

clássica: a prescrição em nível individual afeta toda a coletividade, as resistências aos 

antibióticos se universalizam. Este é um dos graves problemas de saúde pública no mundo 

hoje: a emergência de microrganismos resistentes à maioria dos antibióticos existentes, 

justamente por seu uso extensivo, embora eu reconheça que a prescrição de antibióticos 

seja freqüentemente inadequada, segundo os parâmetros racionais estabelecidos. 

Uma das questões a se considerar, neste caso, é que o critério da racionalidade é apenas um 

dos elementos em jogo no momento da prescrição, como já foi bastante explorado por 

diversos pesquisadores (e.g., Pellegrino, 1976; Mapes, 1980; Loyola, 1984).   

Como já foi dito, os medicamentos não são utilizados apenas por sua eficácia 

cientificamente comprovada. Embora no Brasil a produção socioantropológica voltada para 

a compreensão acerca do uso/consumo de medicamentos seja incipiente, há uma vasta 

produção acadêmica gerando dados empíricos através de estudos de utilização de 

medicamentos em uma perspectiva sociocultural36.  

É por isso que considero a proposta do “uso racional de medicamentos”  –  que vem sendo 

o fundamento recomendado pela OMS para a formulação das políticas de medicamentos 

(OMS, 1988) e que faz parte também da política nacional de medicamentos aprovada, em 

1998, para o Brasil  –  limitada e insuficiente para dar conta da complexidade envolvendo a 

utilização desses produtos. É claro que há uma série de ações que podem e devem ser 

implementadas no sentido de garantir a qualidade dos produtos que estarão disponíveis no 

                                                        
36 Busquei discutir as importantes contribuições desses estudos em Soares (1996a, 1997a, 1997c, 1997d, 
1998) com o objetivo, inclusive, de divulgar o campo da antropologia farmacêutica entre nós.  
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mercado (qualidade aqui significa não apenas a qualidade laboratorial mas, também, a 

garantia de eficácia e segurança, além da qualidade da informação disponível) –  como por 

exemplo, a revisão dos registros de medicamentos e retirada do mercado dos produtos sem 

qualidade, estruturação da vigilância sanitária, farmacovigilância pós-registro, produção e 

divulgação de informações independentes sobre os medicamentos, zoneamento de 

farmácias e tantas outras. 

Porém, os medicamentos têm na sua eficácia simbólica, cultural e socialmente construída, 

talvez o seu maior atrativo. As empresas fabricantes fazem uso extensivo desse fato em 

suas campanhas promocionais, por exemplo37. As pesquisas em antropologia 

farmacêutica38 vêm também mostrando que é praticamente impossível se chegar ao uso 

racional, se por “racional” se entende um uso segundo os parâmetros rigorosamente 

científicos clássicos dentro de uma razão onipotente que a biomedicina tenta impor. Há que 

se questionar também a lógica que vem predominantemente embasando o uso racional. 

Por outro lado, aceitar o uso dos medicamentos apenas por seu valor simbólico ou mágico 

também não me parece ser melhor proposta, pois eles efetivamente atuam, interferem no 

organismo, trazendo benefícios e riscos; não deveriam, portanto, ser utilizados como 

placebos inócuos. Deve-se, a meu ver, buscar o uso consciente e crítico desses produtos, 

tanto por parte dos profissionais de saúde como dos leigos, o que significa não negligenciar 

as múltiplas dimensões neles presentes, tais como a química, farmacológica, econômica e a 

simbólica, buscando-se um equilíbrio. Assim, nem se deveria defender o autocuidado 

medicalizado, como se isto garantisse a autonomia do leigo, nem deixar as decisões a cargo 

de um especialista da cura, como se fosse possível excluir o paciente do processo 

terapêutico. Assim como a medicina não é nem pode ser uma ciência (Canguilhem, op. 

cit.), o uso de medicamentos não pode nem deve ser científico neste sentido do modelo 

clássico, que busca o controle e domínio técnico-científico sobre a natureza e a cultura.  

Volto, assim, à importância do resgate da autonomia no processo terapêutico e, de modo 

mais amplo, na vida social, pois  –  vale repetir Castoriadis  –  a autonomia é o modo de ser 

                                                        
37 Ver, por exemplo, Hemminki & Pesonen (1977); Silvermann et al. (1982), Goldman & Montagne (1986), 
Montagne (1988), Hemminki (1988), Tomson & Weerasuriya (1990), Kleinman & Cohen (1991) e Riska & 
Hagglund (1991). 

38 Além da nota 36, ver diversos estudos apresentados em Geest & Whyte (1988) e Geest, Whyte & Hardon 
(1996). 
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do homem e, portanto, uma política da autonomia deve ser o fundamento da construção de 

uma outra forma de sociedade. 
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