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ESCIARECHWENTOS 

' Esta dissertação seguirá o seguinte esquema: 

1. no texto, os títulos dos livros citados virão em itálico; os artigos 
científicos virão sublinhados com traço contínuo;

_ 

2. O Normal ø o Patolo' gz' c0, de Georges Canguilhem, será citado ou com a 
data de 1978 ou de 1990. Estas datas referem-se à 1' e à 3' edições, 
respecdvamente. A terceira edição difere do texto da primeira por conter um 
posfácio de Pierre Macherey, precedido de uma apresentação de Louis Althusser, 
ambos traduzidos por Luiz Otávio F. Barreto Leite: 

V 3. os textos consultados em língua estrangeira, quando transcritos para o 
corpo do texto da dissertação, estão traduzidos; entretanto, mantivemos sua 
transcrição na língua original, em nota de rodapé; 

4. os textos apresentados entre aspas simples referem-se à citação de um 
autor realizada por outro autor. ` 

_ \ _ 
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91 ƒilosofia e' uma reflexão para qual qualquer matéria estranha 
serve, ou airíamos mesmo para qual só serve a matéria que lhe ƒàr 
erlranha.” 

Caryuilhem
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i Q INTROD UÇAO 

E A idéia de estudar o tema desta dissertação no Mestrado em Filosofia surgiu 
da necessidade de esclarecer uma dúvida nascida no trabalho com 'a obesidade na 
clínica de nutrição. Essa dúvida ganhou maior expressão no departamento de 

Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto por volta de 1986 quando nós, 

professores da área clínica desse departamento, deparamo-nos com um problema, 
tanto acadêmico como clínico, relativo ao conceito de obesidade. Ao que tudo 

indicava, a defmição desse conceito como um tipo de anomalia implicava um grave 
equívoco. Esse problema exigiu, então, que concentrássemos nossa atenção nos 

textos de autoridades em obesidade. 

Embora tenhamos adotado o procedimento usual do pesquisador da área 

biológica, ou seja, a investigação da literatura científica recente e cónfiável acerca 

do tema em exame, desembocamos' na angústia e na incerteza porque lendo e 

relendo os textos básicos, originalmente escritos em inglês, de Krause e Mahan 
[1985], Food, Nutrition and Diet Uoempy, especiñcamente as seções que tratam da 

obesidade, e o de Bray [1985], Obesitv: definition, diagnosis and disadvantages, 

deparamos, de imediato, com a inviabilidade daídefmição aí apresentada para o 

conceito de obesidade. Além disso, constatamos que, tanto esses cientistas quanto 

seus adeptos, a exemplo de Harrison [1984], em Workshop on methods for 
characterizing human obesities: Purposes and Types of Classification, e Paige 

[1986], em Obesity in childhood and adolescence: Special problems in diagnosis 
ang treatment, insinuam, e, às vezes, expressam formalmente a mesma dúvida 
conceitual por nós confrontada. 

É justamente a exposição do problema conceitual da obesidade e a 

comprovação do. equívoco desse ,conceito enquanto defmido como um tipo de 
anomalia que constitui o primeiro capítulo desta dissertação: Discutindo Q Conceito 

de Obesidade. Ainda no primeiro capítulo, a discussão do conceito de obesidade
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migra do caso particular para o' geral do qual aquele é derivado. Nessa discussão, 

abandonamos a metodologia usual empregada pelos pesquisadores da área 

biológica, que foi substituída pela disposição reflexiva de elucidar a idéia de doença 

como anomalia. ø
- 

No entanto, antes de efetuarmos esta alteração metodológica, apontamos, 
ainda no capítulo inicial, casos clínicos que nos possibilitaram comprovar a 

inadequação de se tratar a idéia geral de doença como anomalia. Em seguida, 
lançando mão dessa nova estratégia, desenvolvemos os dois outros capítulos do 
texto: As Raøäes do Conceito de Doença como Anomalia e O Conceito de Doença em 
Georges Canguilhem. V 

Quanto ao adjetivo nova, atribuído a essa estratégia de análise, justifica-se 

com base num sentido bastante restrito: é nova não por ser original, mas, sim, por 
ser diversa do procedimento de análise técnica empregada e reforçada pelos 

pesquisadores da área biológica interessados no estudo conceitual da obesidade. 

Falando claramente, a novidade refere-se ao emprego de um método de análise 
histórico-conceitual. Por esse motivo é que buscamos orientação para a 

continuidade deste estudo sobre a obesidade na Filosofia, especificamente na 

Epistemologia e, à sombra desta, nos esforçamos para reconstituir a idéia que 

iguala os conceitos de doença e anomalia. Essa reconstituição é desenvolvida no 

segundo capítulo. Após esse esforço, propomo-nos à apresentação da posição de 

Canguilhem acerca do conceito de doença, assunto que é tratado no terceiro 

capítulo. 

Os motivos que nos conduziram ao estudo do conceito de doença em 
Georges Canguilhem [1978] referem-se ao fato desse autor, no seu texto Le Normal 

et Le Pathologique, refutar a sinonímia entre doença e anomalia e defmir doença 

como expressão de vida limitada. Essa definição parece estar bem próxima- dos 
dados revelados pelos casos clínicos que serão expostos.

9
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Para efetivar a análise histórica do conceito de doença enquanto anomalia e, 

depois, como expressão de vida limitada, são utilizadas, como referências primárias, 

duas obras filosóficas escritas originalmente em frances: o texto de Claude Bernard 

[1984], Introduction à Läítuøle de la Médecine Expø' 1-immmle, e o já citado ensaio de 

Georges Canguilhem [l978], Le Normal et Le Pøtbologique. 

Esses autores, cada um a seu modo, apresentam postulados filosóficos 

sustentadores e mantenedores da prática médica. Embora difíceis,' os textos 

assinalados mostram a densidade dos problemas, muitas gvezes ocultada por 

questões de natureza metodológica, que acabam remetendo ao difícil conceito de 

vida. Apenas isso compensa o difícil percurso de quem, vindo da área da Nutrição, 

aproxima-se do território filosófico. 
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. 1›RIMEmo CAPÍTULO E 

DISCUIYNDO O CONCEITO DE OBESIDADE H H 

Neste primeiro capítulo, que se desdobra em duas partes, propomo-nos 
examinar o conceito de obesidade entendido como excesso corpóreo de tecido 
gorduroso. 

Numa primeira parte, ocupamo~nos de duas definições de obesidade, 

canônicas,. e dos problemas por elas gerados quando aplicadas a um caso 
hipoté_tico.- ' 

A segunda parte diz respeito à possibilidade de chegarmos à solução do 
problema criado pela dupla definição de obesidade. Esta parte divide-se em três 
subseções. Na primeira, discutimos a hipótese de que o problema em questão 
poderia ser solucionado, exclusivamente, via analise técnica. Ao procedermos à 

investigação técnica, tornamo-nos capazes de preterir uma das definições de 

obesidade. Na subseção seguinte, preocupamo-nos em verificar se a definição 

adotada é suficiente para a apreensão do fenômeno obesidade. Enfim, na terceira 
subseção, examinamos mais globalmente -a validade da definição estabelecida e 

localizamos no horizonte mais geral, uma idéia de doença, de onde o nó conceitual 
da questão da obesidade acaba por brotar. 

SEÇÃOL DEFHVINDO A OBESIDADE. 

Seria muito difícil encontrarmos profissionais da área de nutrição humana, 

com formação profissional no Brasil, interessados no estudo da obesiflløøle.dura11te as 
décadas de setenta, oitenta e noventa, que nunca tenham se deparado, na 

investigação desse fenômeno, com nomes de estudiosos como Krause, Mahan e 

Bray.
O

4
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migra do caso particular para o' geral do qual aquele é derivado. Nessa discussão, 
abandonamos a metodologia usual empregada pelos pesquisadores da área 

biológica, que foi substituída pela disposição reflexiva de elucidar a idéia de doença 
como anomalia. 

_ ø 

No entanto, antes de efetuarmos esta alteração metodológica, apontamos, 
ainda no capítulo inicial, casos clínicos que. nos possibilitaram comprovar a 

inadequação de se tratar a idéia geral de doença como anomalia. Em seguida, 
lan ando mão dessa nova estraté ia desenvolvemos os dois outros ca ítulos do 
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texto: As Razkes do Conceito de Doença como Anomalia e O Conceito de Doença em 
Georges Canguilhem. l 

Quanto ao adjetivo nova, atribuído a essaçesuatégia de análise, justifica-se 
com base num sentido bastante restrito: é nova não por ser original, mas, sim, por 
ser diversa do procedimento de análise técnica empregada e reforçada pelos 

pesquisadores da área biológica interessados no estudo conceitual da obesidade. 
Falando claramente, a novidade refere-se ao emprego de um método de análise 
histórico-conceitual. Por esse motivo é que buscamos orientação para a 

continuidade deste estudo sobre a obesidade na Filosofia, especificamente na 
Epistemologia \e, à sombra desta, nos esforçamos para reconstituir a idéia que 
iguala os conceitos de doença e anomalia. Essa reconstituição é desenvolvida no 
segundo capítulo. Após esse esforço, propomo-nos à apresentação da posição de 
Canguilhem acerca do conceito de doença, assunto que é tratado no terceiro 
capítulo. 

Os motivos que nos conduziram ao estudo do conceito de- doença em 
Georges Canguilhem [1978] referem-se ao fato desse autor, no seu texto Le Normal 
et Le Patlaologiqne, refutar a sinonímia entre doença e anomalia e definir doença 
como expressão de vida limitada. Essa defmição parece estar bem próxima dos 
dados revelados pelos casos clínicos que serão expostos.

9
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Para efetivar a análise histórica do conceito de doença enquanto anomalia e, 

depois, como expressão de vida limitada, são utilizadas, como referências primárias, 

duas obras filosóficas escritas originalmente em francês: o texto de Claude Bernard 

[1984], Introduvtion à Lüítudø de la Médecine Expe'n` mmmle, e o já citado ensaio de 

Georges Canguilhem [197 8], Le Normal et Le P1ztbolo¿1ique. 

Esses autores, cada um a seu modo, apresentam postulados filosóficos 

sustentadores e
i 

mantenedores da prática médica. Embora difíceis, os textos 

assinalados mostram a densidade dos problemas, muitas._vezes ocultada por 

questões -de natureza metodológica, que acabam remetendo ao difícil conceito de 

vida. Apenas isso compensa o difícil percurso de quem, vindo da área da Nutrição, 

aproxima-se do território filosóñco.
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« P1uME1Ro CAPÍTULO 
DISCUTINDO O CONCEITO DE OBESIDADE A 

Neste primeiro capítulo, que se desdobra em duas partes, propomo-nos 
examinar o conceito de obesidade entendido como excesso corpóreo de tecido 

gorduroso. a 

Numa primeira parte, ocupamo-nos de duas defmições de obesidade, 

canônicas, . 

_ e dos problemas por elas gerados quando aplicadas a um caso 
hipotético. 

A segunda parte diz respeito Ei possibilidade de chegarmos à solução do 

problema criado pela dupla definição de obesidade. Esta parte divide-se em três 
subseções. Na primeira, discutimos a hipótese de que o problema em questão 
poderia ser solucionado, exclusivamente, via analise técnica. Ao procedermos à 

investigação técnica, tornamo-nos capazes de preterir uma das definições de 

obesidade. Na subseção seguinte, preocupamo-nos em verificar se a definição 

adotada é suficiente para a apreensão do fenômeno obesidade. Enfiin, na terceira 

subseção, examinamos mais globalmente a validade da definição estabelecida e 

localizamos no horizonte mais geral, uma idéia de doença, de onde o nó conceitual 
da questão da obesidade acaba por brotar. 

SEÇÃOL DEFININDO A OBESIDADE. 

Seria muito difícil encontrarmos profissionais da área de nutrição humana, 

com formação profissional no Brasil, interessados no estudo da obesidade durante as 

décadas de setenta, oitenta e noventa, que nunca tenham se deparado, na 

investigação desse fenômeno, com nomes de estudiosos como Krause, Mahan e 

Bray.
E
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Krause e Mahan, sobretudo no final da década de setenta e metade da de 
oitenta, tornaram-se expressivos na área de nutrição com a publicação do texto 
Food, Nutrition and Diet Therapy [1985]. Este ensaio é considerado, em grande 
parte dos cursos de nutrição existentes no Brasil, como um dos textos básicos para 
a disciplina dietoterapia. E, ainda hoje, tanto estes cursos, como os profissionais da 
área de saúde utilizam o referido texto - obviamente, várias vezes revisado e 

reeditado -- como um dos recursos básicos disponíveis para o conhecimento da 
obesidade humana. 

Bray tornou-se uma referência obrigatória para os estudiosos do fenômeno 
da obesidade, principalmente devido aos seus numerosos artigos publicados na 
segunda metade da década de oitenta e, sobretudo, na década atual, no 
International Ionrnøl of Obesity. Este periódico é considerado pelos pesquisadores 

brasileiros da obesidade como uma das mais seguras fontes disponíveis na área.1 

_ 
Portanto, as definições de obesidade que serão transcritas são de 

investigadores conhecidos - e de alguma forma reconhecidos - pelos 

profissionais da área de nutrição que se interessam por este fenômeno. 

Iniciemos com a explicitação das definições de obesidade segundo estes 
autores. ` 

A obesidade dizem Krause e Mahan, é

A uma condição do organismo na qual há um depósito excessivo de 
A 

gorduras. O desvio acima de 20% do peso desejável em indivíduos 
normais é indicativo de obesidade (KRAUSE, MAHAN [1985] : 

ó' 1ó/7)? 

1 O reconhecimento dado a Bray pelos pesquisadores de obesidade e' de âmbito internacional, 
tanto que o referido autor exerceu o cargo de editor chefe do Intrmmtionaljournvil qf Obøsity para, 
as Américas. _

.

'

i 

2 E interessante notarmos que Krause e Mahan, na sua definição de obesidade, apresentam o 
desvio de peso corporal como o indicativo de um depósito excessivo de gorduras no corpo 
humano. Esta relação “peso e aumento de panículo adiposo corpóreo” foi exposta por Chambers, 

' 12 
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Porém Bray a defme diferentemente: 

Baseado nas medidas antropométricas: (...) obesidade pode ser 
definida como: (i) índice de massa corporal acima de 3,0 kg/ mz ; (ii) 

pregas triciptal mais subescapular em homens acima de 45 mm, em 
mulheres acima de 69 mm; (iii) peso corporal superior a-«20% do. lirnite 
máximo para altura na tabela Forgaty; e, (iv) gordura corporal acima de 
25% em homens ou acima de 30% em mulheres (Bray [1985] : S3).3 

Contudo, se aplicarmos a um mesmo indivíduo, num mesmo .período de 
tempo, as definições anteriores como instrumentos para a determinação . de 

presença ou não de obesidade neste indivíduo, obteremos, como resultadoilàuma 
situação curiosamente desigual. Isto pode ser ilustrado da seguinte maneira: 

adotemos como exemplo um indivíduo de sexo feminino, de idade acima dos vinte 
e cinco anos, de estrutura esquelética média4 , altura de 1,70 m e 78 kg. 

L . 

De acordo com Krause e Mahan, o valor do peso desejado para esta mulher 
é um intervalo fechado de 56 kg _ 62,5 kg. Esta pessoa seria obesa com valor 

no seu ensaio On Cmpulencø, publicado em 1850. Chambers indicou que um aumento de peso de 
um adulto saudável pode ser seguramente considerado como decorrente de depósito de gordura 
em alguma parte de seu corpo (cf. BRAY [1990] : 920). Contudo, apesar da existência “segura” , 

segundo Chambers da relação entre aumento de depósito de gordura corpórea ,e aumento de peso 
num indivíduo saudável, constatamos na literatura médica recente que essa associação não ë mais 
descrita como segura, pois autores como Bray correlacionam aumento de peso também com 
aumento de massa muscular, nomeando essa condição corpórea, de sobrepeso (cf. BRAY [1935] : 

S2]. No entanto, há técnicas descritas pelos manuais médicos atuais para os casos em que se faça 
necessário o diagnóstico diferencial entre uma situação de obesidade ou de sobrepeso. Para tanto, 
indicamos a leitura do último artigo de Bray, referido nesta nota. 
3 “Basedon the anthropomorhic measures: (...) obesity may be defined as (i) a body mass index 
above 30 kg/ mz ; (ii) tticeps plus subscapular skinfold in males of over 45 mm, in females of over 
69 mm; (iii) a body Weight more than 20% above upper limit for height in the Forgaty table; (iv) 
body fat over 25% in males or over 30% in females.” 
4 Introduzimos o conceito estrutura ôsqueléticø, que Krause e Mahan adotam, como uma variável 
necessária para a determinação do peso desejado. Entretanto, Bray explica que o dado estrutura 
esquelética É limitado, pelo fato de não existir, geralmente, uma medida aceitável para determinar 
o tamanho de estrutura óssea. Contudo, este autor também utiliza deste parâmetro quando propõe 
o uso da Tabela Forgaty para a estimativa do peso desejável (item iii). Nas palavras de Bray: 
“Unfortunately, there are no generally acceptable criteria to determine 'frame size” , and it is thus 
preferable to use the Forgaty modification of the data (...). This gives a single median weight for 
each..height and a range of acceptable body weights which encompass the three frame sizes of the 
Metropolitan table published in 1959” (id. : S3). « 

i 
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igual ou superior a 75 kg (cf. Krause, Mahan [1985] : 1004 t )]. Portanto, como _ 

o nosso exemplo hipotético possui urn peso corporal 
de 78 Kg, podemos concluir 

que, segundo Krause e Mahan, trata-se de um caso de obesidade. 

Antes de aplica-la a este indivíduo hipotético, façamos 
uma breve análise da 

definição de Bray acerca deste conceito. 

Notemos que Bray indica quatro itens para defmir obesidade. Ora, a 

maneira como os mesmos estão expostos, permite ao seu usuário a 
escolha de um 

ou de todos esses itens para a definição do termo. Logo, o 
que estamos defendendo 

é que cada um desses itens propostos por Bray pode ser considerado como 

definição suficiente de obesidade.5 

No entanto, deveremos escolher, dentre estas definições de obesidade 

segundo Bray, pelo menos uma que seja possível comparar com a definição 
deste 

fenômeno, de acordo com Krause e Mahan. Dentre essas, afirmamos 
que o item 

(iii) permite a pretendida confrontação, pois 
este contém os mesmos elementos 

(i.e., altura, tipo físico, idade e peso) usados na definição 
de obesidade elaborada 

por Krause e Mahan. 

* Conseqüentemente, ao aplicarmos ao exemplo hipotético a definição (iii) 
de 

Bray, constatamos que esta pessoa deverá apresentar um peso desejável 

determinado num intervalo fechado de 53 kg _ 67 l<g. Logo, seria obesa se 

possuísse um peso igual ou superior a 80,4 kg (cf. BRAY [1985] : S3). Então, 

5 Sabe-se que no meio científico médico são habituais procedimentos 
como o de Bray por parte 

f ' ' d 'vel 

dos investigadores dos fenômenos biológicos, isto é, o de oferecer uma de iniçao e possi 

constatação prática. Em outras palavras: como as definições dos fenômenos da vida implicam 
na 

_ 
. . 

. , _ 
. .. - . d 

presença de instrumentos auxiliares para a sua verificaçao, 
como os cientistas estao cientes e que 

os locais onde trabalham os profissionais de saúde não dispõem de todos os equipamentos 

conhecidos para constatação do fenômeno e como, além disso, na 
grande maioria dos lugares, os 

¬ equipamentos disponiveis são aqueles de menor precisão, os 
pesquisadores elaboram definiçoes 

capazes de atendera todas as condições de ambiente a que estao 
sujeitos os profissionais de saúde.

14



como o modelo hipotético possui um peso corporal igual a 78 kg, vê-se que, de 
acordo com Bray, o mesmo não apresenta obesidade. 5 

Ora, o que salta aos nossos olhos? Para u.ma mesma pessoa, a partir da 

utilização de definições de obesidade fixadas por cientistas diversos e igualmente 

respeitáveis, tornamo-nos capazes, num mesmo pmbdo de tempo, de determinar a 

presença ç a ausência de obesidade.6 

Logo, o que temos aqui é, como dissemos anteriormente, uma situação 

desigual, que pode ser sintetizada da seguinte maneira: o resultado obtido após o 

uso das citadas definições de obesidade é ambíguo' e não permite identificar o 

fenômeno.
' 

sEÇÃor1. soLUcIoNANDo A DÚVIDA 

H. 1. As Versões da Definição de Obesidade

' Um dos motivos que nos ocorreu para justificar a ambigüidade do conceito 
de obesidade foi a suspeita de que uma das duas defmições por nós utilizadas. 

anteriormente conteria um erro na sua formulação. 
\

I 

Com o propósito de encontrarmos este erro, confrontamos as definições de 
obesidade de Krause e Mahan com a de Bra); e vimos que ambas definem a 

6 Aproveitamos este momento para esclarecer um dos itens conndos na definição de obesidade, 
objetivando uma melhor compreensão do leitor. Notemos que em ambas as definições 

empregadas, o resultado de obesidade é emitido ao indivíduo somente quando este apresenta 
excesso - desvio quantitativo - de panículo adiposo. Logo, a definição de obesidade implica na 

presença a priori de uma medida padrão de onde se deriva a constatação ou não do desvio. O 
padrão adotado pelas definições de obesidade é o padrão estatístico. Entendemos este conceito, 
especificamente situando-o no fenômeno em questão, como o montante médio e mais freqüente 
de tecido gorduroso exibido pela maioria das pessoas com os quais o indivíduo em estudo é 

biologicamente comparável. Assim sendo, o conceito de obesidade contém em si um elemento 
estatístico. Outro elemento também nele contido será explicitado em momento oportuno, mais 
precisamente, na subseção II.2. deste capítulo. 

4
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obesidade como depósito excessivo de gordura corpórea. Logo, este é o sentido, 
para esses autores, do termo obesidade. 

No entanto, esta igualdade, não admitiria a diferença encontrada quando da 
aplicação daquelas defmições sobre um mesmo indivíduo; assim, essa diferença 
proviria de pelo menos um elemento divergente nas duas defmições. 

Estando ciente do(s) elemento(s) divergente(s) nessas defmições, e 

analisando este(s) fator(s), poderíamos, talvez, preterir uma das definições em 
favor da outra. - 

Assim, ao adotarmos esta conduta, fomos surpreendidos pela constatação 
de que este problema, - resultados desiguais após a aplicação de. duas ou mais 
definições de obesidade -~ já é conhecido há muito tempo, sobretudo nos trabalhos 
publicados 'após a segunda metade da década de 80. Os pesquisadores desse tema 
têm entendido como fonte para resultados desiguais a existência de procedimentos 
diferentes na determinação do peso padrão. 

A literatura científica sobre a obesidade, pelo menos nos textos
7 consultados 

, descreve dois procedimentos para a obtenção do peso padrão, a 

saber: um, o proposto pelas companhias de seguro e outro, o que refuta esta 
proposta. Os porta-vozes dessas idéias, de acordo com o material literário utilizado, 
sao exatamente Krause e Maham e Bray, respectivamente. 

Bray [1985] tenta demonstrar que o valor da sua definição de obesidade 
decorre do fato dele não utilizar, como procedimento para a aferição do peso 
desejável -- a medida padrão- , os índices oferecidos pelas companhias de seguro. 

' De acordo com Bray, os números das seguradoras para o peso padrão, 
contêm os seguintes limites:

u 

Estamos fazendo alusão aos seguintes textos: BRAY [1985]; HARRISON [1984]; KRAUSE, 
MAI-IAN [1985] e PAIGE [1986].
7
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Os dados das companhias de seguro têm varias limitações. Primeiro, 
embora os mesmos incluam grande número de pessoas, os estudos são 
retrospectivos. Segundo, os dados foram obtidos de um pool de 
informações de uma .população que tem escolhido manter a vida 
assegurada. De fato, a expectativa de vida do assegurado pode ser 
melhor do que a da população como um todo. Terceiro, esses elementos 
não estão representando a população geral. Finalmente, análises 
cuidadosas da distribuição de registros de alturas e pesos sugerem que 
eles freqüentemente representaram as estimativas dos pacientes, ou eram 
simplesmente estimados e não mensurados (id. : S5). 

Recorrendo ao texto de Krause e Mahan observamos que para esses autores 
o peso desejável, o padrão por eles adotado na sua defmição de obesidade, é o 

estabelecido pelas seguradoras. Nos termos destes autores: 

Um conjunto fixo de padrões de peso desejável (i.e., pesos associados 
a baixa mortalidade) baseado na altura e no tipo físico (pequeno,.médio 
ou grande) para mulheres e homens com idade acima de 25 anos foi 
feita pela Society of Actuøres. Esses representam elementos conseguidos 
por 26 companhias de seguro entre 1935 e 1953 (KRAUSE, MAHAN 
[1985] : 620). 

Logo, se qualquer das objeções de Bray para o padrão estimado pelas 

seguradoras tiver alguma validade, teremos uma indicação para a solução do 
problema exposto na seção I, a saber: a definição de obesidade de Krause e Mahan 
conteria um erro de natureza técnica e, por este motivo, deveríamos preferir a 

definição de obesidade de Bray quando comparada à defmição de Krause e Mahan 
para o fenômeno em questão. 

A citação subseqüente comprovará a coerência de Luna das citadas objeções 
de Bray para o uso do padrão formulado pelas seguradoras: * " 

8 “The insurance company data have several limitations. First, althoug they include large numbers 
of people, the studies are retrospective. Second, the data were obtained by pooling information 
from a population that has elected to seek life insurance. Indeed, the life-expectancy of the 
“insured” may be better than of the population as a Whole. Third, these data are not representative 
of the general population. Finally, careful analyses of the distribution of recorded heights and 
Weightsrsuggest that they often represented the patient”s guess, or Were merely estimated and not 
measured.” 

Il 
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O padrão de peso corporal em homens e mulheres está mudando. 
Elementos obtidos do Serviço Seletivo mostra que homens admitidos 
no Exército Americano em 1950 eram mais pesados do que aqueles 
homens de mesma altura em 1943. Os admiúdos em 1943 eram mais 
pesados do que aqueles admitidos em 1918. Em média, os homens 
americanos tornaram-se mais pesados durante o século. Ao longo da 
década passada, ambos, homens e mulheres de mesma altura tornaram- 
se 2-s ib (zppmx. i-3,5 kg) mais pesados (BRAY [1935] z s4).9 

Ao examinarmos este trecho, notamos que Bray comprova que o padrão de 
peso corporal tem aumentado ao longo do tempo. Este é mn dado importante 
porque, como a obesidade é designada como uma variação 20% a mais do peso 
padrão, e como este padrão tem aumentado ao longo do tempo, as análises 

retrospectivas seguramente ocultam a alteração natural desta medida, tomando-a, 

em termos atuais, com um valor subestimado. Como conseqüência, estará super- 
apreciado o valor indicativo de obesidade derivado desta análise. 

Por conseguinte, a explicação para as diferenças numéricas constatadas após 

a aplicação das definições de obesidade, tanto de Krause e Mahan como a de Bray, 
sobre o indivíduo hipotético, descritas na seção I, baseia-se no fato de que Bray 
retirou de sua defniição o caráter retrospectivo presente na medida padrão.1° Disso 

resulta que a defmição de Bray, quando comparada à de Krause e Mahan, é 

preferível porque trabalha com dados mais seguros sobre o peso corporal. Todavia, 
não sabemos ainda se a definição de Bray é suficiente para a apreensão do 

fenômeno obesidade. 

9 “The patterns of body Weight in males and females are changing. Data supplied by the Selective 
Service show that men inducted into the US Army in the 1950 were hcavier than those men of the 
same height in 1943. The 1943 inductees Were in turn heavier than those inducted in 1918. On 
average, American men have become heavier during the century. During the past decade, both 
men and Women of the same height have become 2-8 lb (appi-ox. 1-3,5 kg) heavier.” 
10 .

' 
- - , , . . , . E por este motivo, entao, que os valores do peso padrao maximo e de seu derivado, o indice de 

obesidade, em Bray, -como pode ser visto após a aplicação desta definição sobre o caso 
hipotético da seção I- , apresentam-se mais elevados quando comparados às mesmas medidas em 
Krause e 

_ 
Mahan.

L
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II. 2 . A Obesidade como Doença 
Ao relermos os textos citados na nota' de número 7, constatamos que, 

conforme salientamos, o conceito de obesidade tem como significado um certo 
estado orgânico, a saber, excesso de panículo adiposo. Logo, a obesidade é 

entendida como um' desvio em relação ao padrão de determinado componente 
corpóreo. 

\ 

Saint-Hillaire, citado por Canguilhem, atribui o termo anomalia ao desvio 

orgânico em relação a um padrão. Estes autores dizem, de fato: V 

“Qualquer desvio do tipo específico ou, em outras palavras, qualquer 
particularidade orgânica apresentada por um indivíduo comparado com 
a grande maioria dos indivíduos de sua especie, de sua idade, de sea sexo, 
constitui o que se pode chamar uma Anomaliaf É claro que, assim 
definida, anomalia tomada num sentido geral é um conceito puramente 
empírico ou descritivo, ela é um desvio estatístico (CANGUILHEM 
[1978] : 102). V 

Contudo, ao relermos os textos acerca de obesidade, encontramos passagens 

que especificam esse fenômeno não apenas como um tipo de anomalia, mas 
também entendida como patologia, porque o termo doença é atribuído, pelo 
menos desde o início do século XX, como pode ser visualizado através do trecho de 
Littrén transcrito a seguir, a toda perturbação anatômica (identificada, por

\ 

exemplo, através do desvio estatístico orgânico), ou, mais precisamente, histológica 

(por exemplo, excesso de panículo adiposo) presente em dado momento no 
organismo. Dizi Littré: ' 

11 Utilizamos do Dietormaire de Médeeine de Chimfyie, de Pharmacie et Derseienees qui s'y 
rapportenz de Littré, ,neste momento, já que esse autor é considerado, pelo meio acadêmico 
médico, como um dos mais ilustres conhecedores da medicina por ter publicado uma tradução das 
obras de Hipócrates. Isso é dito precisamente por Antoine Colin (1994) no seu Dietionnaire des 
Noms.Illu.s1'res en Médeeíne: 1000 personnages célebres de_l”histoirc medicale de Pantiquité classique 
au debut du ° 

siècle. De fato, Colin diz sobre Maidmílien Paul Emile Littré (1808-1881): “L” 
illustre auteur du Dictionnaire de la langue française (1863-1873) n”était pas seulement 
philologue, lexicographe, polyglotte et historien, mais ainsi médecin. Entre 1839 et 1861, il publia 
une traduction des oeuvres d” Hippocratcs, sous forme juxta-linéaire grec-français, en 10.volu.mes” 
(COLIN [1994] : 1`18).
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Doença: s. f. [morbus, all. Krankneit, angl. disease, malady, it. 

malattia, esp. enfermedad]. Toda perturbação originada de uma ou 
‹ várias partes simples ou compostas do corpo, que se manifesta pela 

perturbação dos atos de um ou de vários órgãos em particular e mesmo 
de um ou vários aparelhos por inteiro. (...) Se o termo doença guardou 
na linguagem comum a vaga significação de perturbação da saúde, ele 
adquiriu, pouco a pouco, em medicina, um sentido ao mesmo tempo 
mais restrito e mais preciso. Durante longo tempo, com efeito, os 
autores só consideravam o sintoma pelo qual se revelava o problema da 
saúde, e o identificavam com ele, já que o sintoma era toda a doença. 
Um progresso importante acontecido foi quando se preocupou em 
investigar as modificações anatômicas, mais tarde histológicas, quer 
dizer, a lesão que correspondia ao sintoma em questão; (...) É, enfim, 
num período recente que aos sintomas e às lesões vem unir-se a noção 
de causa, permitindo, então, conceber-se a idéia de doença em toda sua 
complexidade (LITTRÉ [1908] : 984/5).”

‹ 

Também esta a roxima ão entre doen a e anomalia ode ser vista na P Ç Ç P 
seguinte passagem de Paige. Diz o autor: 

Desde que a obesidade é considerada acumulação excessiva de 
gordura corporal, essa defmição e tomadas de medidas criaram certos 
problemas clínicos (PAIGE [1986] : 233).” ' 

Note-se que Paige, neste trecho, apresenta implicitamente a idéia de que a 

palavra obesidade está associada ao termo clínica.

\ 

U “Maladie. s. f. [morbus; all. Krankneit; disease, malady; it. malattia, esp. enfermedad]. 
Toute pertubation survenante dans une ou plusieurs des parties simples ou composés du corps, qui 
se manifest par le trouble des actes d”un ou de plusieurs organes en particulier et même d”un ou 
plusieurs appareils en entier. (...) Se le terme de maladie a gardé dans le langage courant la 
signification vague de trouble de la santé, il a acquis peu à peu en médecine un sense à la fois plus 
restreint .et plus prècis. Pendant long temps, en effect, les auteurs ne considéraient que le 

symptôme par lequel se révélait le trouble de la santé, et Pidentifiaient avec lui, si bien que le 
symptôme était toute la maladie. Un progress important réalisé quandpon se préoccupa de 
rechercher les modifications anatomiques, plus tard histologiques, c”est-à-dire la lésion qui 
correspondait au symptôme en question; Ce n”est enfim que dans une pe'riode recent qu”aux 
symptômes et aux lesions, vint s”adjoindre la notion de cause, permettant alors de concevoir Pidée 
de maladie dans toute sa complexité.” 

13“Since obesity is considered an excess accumulation of body fat, its definition and measurement 
create certain 'clinical problems.”
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Na liriguagem médica, clínica, enquanto adjetivo “caracteres clínicos” [all. 

klinisch; ang. clinical; it. et esp. clínico], designa: 

o conjunto dos atos de ordem orgânica que se liga a cada espécie de 
produto mórbido, como em fisiologia normal, a palavra propriedade, 
designa o conjunto dos atos que acompanha cada espécie de tecido são. 
Falta saber que as propriedades dos tecidos mórbidos são uma 
modificação das propriedades normais e se ligam a tal ou tal espécie de 
zizmznzo, (LIITRÉ [1908] z 342).” 

Clínica, enquanto substantivo [all. Klinil<], significa: 

Instituição na qual os alunos aprendem a arte de combater as 
doenças, no leito mesmo dos doentes (id. : 342).” 

Vê-se que os sentidos acima apresentados para a palavra clínica referem-se 
sempre a doença. Disso resulta que, como 0 termo obesidade está associado ao 
termo clínica, a palavra obesidade está em conexão com a idéia de doença. 

3 / . .

_ 

z ' 

,, E preciso dizer que Krause e Mahan exprimem esta mesma correlaçao, 
apontada por Paige, entre obesidade e doença. Nas palavras dos primeiros: 

Independente do tipo ou causa de obesidade, o indivíduo com 
excesso de peso necessita restringir sua ingestão alimentar. O modo 
melhor e mais seguro para este indivíduo é adotar um regime adequado 
em nutrientes essenciais. Durante o processo de emagrecimento, a

` redução da ingestão calórica permite ao organismo depletar seus 
depósitos de tecido adiposo (KRAUSE, MAI-IAN [1985] : 620). 

Ao analisarmos mais atentamente essas palavras de Krause e Mahan 
concluímos que, de acordo com estes autores, o depósito excessivo de gordura é 

14 “ Fensemble des actes d°ordre organique qui se rattachent ã chaque espèce de produit morbide, 
comme en phisiologie normale le mot de. propriètè désigne Pcnsemble des actes accomplis par 
chaque espèce de tissu sain. Faute de savoir que les propríetés des tissus mórbide sont une 
modification des propriétés normales et se rattachent à telle ou telle espèce d”élément, ...” 
15 z.

f 
- - \ \ , Institution dans laquell les eleves apprennent lart de guérir les maladies, au lit même des 

malades.” 
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condição suficiente para a indicação de tratamento ao indivíduo portador dessa 
patologia. ' 

I 
Í' 

Entendemos, então, que a obesidade sinaliza um estado patológico, pois 
quando uma pessoa se vê na condição de estar com um excesso de panículo adiposo 
corpóreo ou é alertada de que possui essa situação anômala, deve procurar um 
profissional capaz de fomecer-lhe uma intervenção que promova a perda do excesso 
corpóreo de tecido gorduroso. O desaparecimento desse excesso, fato resultante da 
adoção de um método especial - o tratamento - significa a cura, ou seja, a 

recuperação total de uma doença. 16
. 

Disso resulta que se há a busca pela cura diante da presença de elevada 
quantidade corpórea de panículo adiposo, é porque essa situação sinaliza um estado 
doentio. '

9 

.

~ 

Outros exemplos comprobatórios de que o conceito de obesidade está em 
conexão com a idéia de doença, podem ser retirados de Bray, em Obesigy:

4

\ 

Historical Development of Scientific and Cultural Ideas. Nesse artigo, o autor 
analisa precisamente a relação do estigma moral para o conceito clínico de 
obesidade como uma doença. Isso significa que há, precedentemente, uma 
concepção \ de obesidade como doença norteando o estudo em questão. Nos 
próprios termos de Bray: 

Obesidade é correntemente uma condição estigmatizada. Isto é, os 
obesos são freqüentemente culpados por esse seu problema. Isso foi 

_ 
sempre assim? Examinaremos a relação do estigma moral para o 
conceiço clínico de obesidade como uma “doença” (BRAY [1990] : 

909). 

16 Este significado do termo cum retiramos de Paciornik [1978] : 187. Outro significado dado 
por esteautor para esta palavra é: “Método especial de tratamento de certas doenças” [id. : 187]. 
17 “Obesity is currently a stigmatized condition. That is, the obese are often blamed for their 
problem. Was this always so? We Will examine the relation of moral stigma to the clinical concept 
of obesity as a “diseasei” 
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Entretanto o citado estudioso menciona, ainda que brevemente, no artigo 
em questão, que nem sempre foi considerada doença a condição do corpo no qual 
os constituintes puramente adiposos estão em excesso. Para tanto, Bray cita um 
trabalho de Dovvn (1864) On polysørcia and it: rreatmmt, onde este último diz que 
a condição de excesso de gordura é nomeada de polysarcia e que este verbete, na sua 
significação literal, não está exatamente em concordância com o estado patológico. 
Nas próprias palavras de Bray: 

De fato em 1864 Down escreveu: “O termo polysarcia tem sido, há 
muito tempo, aceito como uma designação do corpo no qual os 
constituintes puramente adiposos estão desenvolvidos em excesso, e é 
assim que estou induzido a emprega-lo, se bem que sua significação 
literal não está exatamente em concordância com o estado patológico 
(1âz9o9).18 i . 

Contudo, logo em seguida à exposição da idéia anterior, Bray indica que em 
menos de 20 anos o termo polymrcia tem sido quase completamente abandonado.” 
Daí podermos inferir .r estar Bray sugerindo que, nos nossos tempos, tendemos a 

conceber o excesso de panículo adiposo exclusivamente como doença. Assim sendo, 
há, também aqui, a possibilidade de associação entre obesidade e doença. 

Também em Harrison encontramos a conexão entre obesidade e doença. 
Diz de fato este autor: 

_ 

» Essa situação [de inadequada defnição e diferenciação da obesidade] 
reflete nosso limitado entendimento dos mecanismos etiológicos e 
conseqüências fimcionais. Nossa habilidade para a diagnose, prognose, 

13 “Indeed in 1864 Down wrote: “The term polysarcia has been so long accepted as a designation 
of that condition of the body in which the purely adipose constituents are developed in excess, that 
I am induced to employ it, although its literal significance is not strictly in accordance With the 
pathological state.” ”

D 

19 Diz Bray: “In less than 20 years, however, this term has been almost completely abandoned” 
(id: 910). 
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tratar apropriadamente, prevenir e avaliar intervenções, está, por hora, 
limitada (1~1A1uusoN [1984] z 481).-°

, 

Os termos do trecho acima que nos perrnitem afirmar a relação entre o 
fenômeno obesidade e doença são, exatamente etioloyíco, diagmse e prqgnose. 

Segundo Littré todas essas palavras têm o termo doença explícito no seu 

significado. Apresentamos, então, o que diz o referido autor sobre cada um desses 
vocábulos.

/ O adjetivo etiolojyico relaciona-se com o substantivo øtiolzyia. Littré defme 
esse substantivo como parte da medicina que tem por objeto o estudo das causas 
das doenças (Lrrrnlá [1908] z 25ó).21 

O substantivo diagnose é defmido por Littre' como: 

Parte da medicina que tem por objeto a distinção das doenças, o 
conhecimento dos sinais patognomônicos próprios a cada uma delas. 
Num sentido mais restrito, opinião da qual parte um médico sobre a 
natureza de uma doença considerada individuahnente, e que o conduz 
ao» prognóstico, e dela à determinação do tratamento. Chega-se 
reahnente a enunciar um diagnóstico pelo estudo do bloqueio, da 
natureza simples ou complexa, do grau da evolução e da ordem de 
sucessão das lesões e dos sintomas correspondentes que apresentam os 
indivíduos afazadda (id. z 481).”

\ 

2° “This situation [í.e' : from inadequate definition and differcntiation of obesity] reflets ours 
limited understanding of etiologic mechanisms and functional consequences, Our ability to 
diagnose, prognosc, treat appropriately, prevent, and evalue interventions is limited in turn.” 
21 Étiologie. s. f. “Partie de la médecine qui”a pour objet Fétude des causes des maladies.” 
22 Diagnose: s. f. “Partie de la medicine qui a pour objet la distinction des malades, la 
connaissance des signs pathognomoniques propes à chacune d”elles. Dans un sens plus restreint, 
opinion que parte um medecin sur la nature d”une maladie çonsidéré individuellement, et qui le 
conduit au pronostic, et de là a la determination du traitement. On n”arrive à porter un diagnostic 
que par Fétude du siège, de la nature simple ou complexe, ,du degré d°e' volution et de Pordre de 
succcssion des lésions et des symptômes correspondants que présents les sujet affecté.”

' 
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Prognose -- esse substantivo é defmido por Littré como “julgamento que 

emitem os médicos sobre as alterações que devem ocorrer durante o curso de uma 
doença, sobre sua duração e seu término” (id. : 1304).” 

Em síntese, dos sentidos atribuídos por Littré a cada um dos termos - 
etiológico, diagnose e prognose - empregados por Harrison quando este se refere 
à obesidade, todos explicitam o termo doença. Logo, Harrison está utilizando estas 

palavras num mesmo parágrafo, com a intenção de explorar o sentido comum nelas 
contido, assinalando assim, a conexão entre obesidade e doença. Este fato insere 

Harrison no conjunto dos estudiosos de obesidade por nós considerados, que 

implicitamente deixam perceber a existência da conexão entre obesidade e doença. 

No entanto, notemos que nenhum dos pesquisadores de obesidade citados 
necessitou recorrer a outros termos, - a não ser àqueles que compõem a idéia de 
anomalia- , para defendera conexão entre “obesidade e doença” . Daí, derivam-se 
duas conseqüências; o sigmficødo do termo obesidade, visto como uma 
particularidade da doença; e o conceito de obesidade, derivado da idéia geral que 

aproxima anomalia e doença.
i 

Tendo isto em vista, nossa sugestão é que a dissertação se encaminhe para o 

exame dos estados clínicos. Como Paige [198ó]2* havia indicado que a clínica tem 
como referente a doença, então, é na clínica o local onde devemos verificar a 

validade da referida defmição.25 

23 Prognose: “Iugement que portent les médecins sur les changements qui doivent survenir 
pendant le cours d”une maladie, sur sa durée et sa terminaison.” 
24 Fazemos alusão a este autor no trecho transcrito na página de n° 20. 
25 Em Canguilhem encontramos, talvez até mais significativamente que em Paige, a afirmação de 
que o local do patológico é a clínica. Citamos Canguilhem: “Em matéria de patologia, a primeira 
palavra, historicamente falando, e a última palavra, logicamente falando, cabem à clínica. (...) E 
sempre a relação com o indivíduo doente, por intermédio da clínica, que justifica a qualificação de 
patológico” (CANGUILHEM [1978] : 185).
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H. 3. O Tkste dd Dqfinição de Obesidade 

Uma vez estabelecido que é na clínica que devemos pesquisar a validade da 
defmição de obesidade de Bray, determinamo-nos à execução desta atividade por 

meio da clínica de nutrição. A escolha desta especificidade clínica justifica-se devido 
ao fato de ser a obesidade, nosologicamente falando, uma doença nutricional. 
Passamos, então, a acompanhar e analisar os atendimentos clínicos destinados a 

pacientes obesos, realizados por nutricionistas ou estudantes do último período do 

curso de nutrição, ocorridos na clínica de nutrição do ambulatório Bias Fortes do 

Hospital das Clínicas da UFMG, no período de 1988 a 1991. 

Durante o mencionado período foram atendidos 100 incidências de 

obesidade. Cada uma dessas consultas foi pornós analisada. Ao final desta análise, 
verificamos que uma proporção superior à metade do total dos casos atendidos 
mostra que a definição de obesidade de Bray é insuficiente, precisamente porque 

expressa este fenômeno exclusivamente como excesso de panículo adiposo. Esta 
grande proporção dos atendimentos de obesidade, que parecem refutar a definição 

de Bray, pode ser subdividida em três partes. A primeira, que será representada 
pelo caso clínico de número 1, demonsua que, em alguns casos, os médicos não 
defmem a obesidade exclusivamente como excesso de panículo adiposo. A segunda, 
representada pelo caso clínico de número 2, expõe a idéia de que, a obesidade, 
definida exclusivamente como excesso de panículo adiposo pode, devido à 

inexistência de outros termos para esta definição, diagnosticar obesidade onde ela 

não está presente. Este possível equívoco de diagnóstico, emitido ao portador da 

anomalia, possibilita o aparecimento de doenças, sobretudo as do tipo psicológico, 

já que a maioria dos casos que compõem esta subdivisão foi encaminhada à clínica 
psiquiátrica ou psicológica, após o indivíduo ter sido submetido ao tratamento de 
obesidade. A terceira, representada pelo caso clínico de número 3, mostra que 
alguns nutricionistas, tanto quanto os médicos da primeira subdivisão, não 

reconhecem a obesidade exclusivamente como excesso de panículo adiposo.
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- Casoi Clínico n° 1: ^ 

O prontuário de n° 262565 traz o relato das evoluções clínicas da paciente 
LPS. Neste documento, consta que esta paciente foi encaminhada à nutrição pela 

clínica ginecológica, também lotada no Ambulatório Bias Fortes do Hospital das 

Clínicas da UFMG.
i 

O motivo do encaminhamento da paciente para o serviço especializado em 
nutrição foi o diagnóstico de obesidade. No entanto, o fenômeno obesidade foi 
diagnosticado pelo ginecologista, não somente como excesso corpóreo de panículo 

adiposo, mas também, como presença de anomalia limitadora no desenvolvimento 

da função de gestação. 

Ao examinarrnos mais atentamente o conteúdo inserido nesta definição 

clínica de obesidade, concluímos que não há coincidência entre “doença 

(obesidade) e anomalia” , pois se assim fosse, o profissional não acrescentaria à esta 

descrição os termos “limite para desenvolver uma gestação” . Estamos dizendo que 

o médico somente pørtícularizou a anomalia - excesso corpóreo de panículo 
adiposo - como doença, no instante em que certificou-se de que tal anomalia 
limitava a pessoa em atendimento de experienciar uma outra condição de vida. 

Assim sendo, da análise acima derivamos duas conseqüências: 

1. a/ conexão anomalia/doença está sendo possibilitada por um terceiro 
elemento que pode ser expresso pelo

' enunciado presença no 01' ¿]øm` smo vivo de um 

vølçrr limimtivo. Portanto, esta é ao definição geral do termo doença que 

normatizouzó o tipo de anomalia em questão como definição empírica de doença. 

26 Normøtizar está sendo empregado, no trecho que esta nota indica, no sentido filósofico de 
normativo, precisamente porque esse verbo significa a idéia de algo que enuncia uma norma. Essa 
significação constitui exatamente um dos senndos atribuídos por Lalande - no seu Vocøbulair: 
téchníque et mfigue de la Philosophie - ao termo normativo. Diz de fato Lalande sobre nornmtiro
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2. a doença pode ser definida empiricamente. como anomalia, mas nem toda 
anomalia pode ser defmida como doença. Conseqüentemente, só interessam à 

clínica as anomalias que estão em conexão com a mencionada definição geral de 
doença, pois, exclusivamente assim, tais anomalias são particularizadas como 
patológicas.27 

Em síntese, de acordo com o exposto, esse caso clínico não explicita a razão 
que aproxima anomalia.e doença e, além disso, sugere que não utiliza dessa razão 

exatamente pelo fato de não ser capaz de particularizar as anomalias que são 

doenças. Essa incapacidade é decorrente da ausência da defmição geral de doença 

constituída como valor negativo de vida para o organismo acometido por qualquer 
anomalia. Conseqüentemente, este caso clínico indica que não é válido o enunciado 

(Normatif): “A. Qui constitue, ou qui énonce une norme. «Un jugement normatif››. (...) B. Qui 
concerne des normes: les «sciences normatives» sont cclles dont Fobjet est constitué par des 
jugements de valeurs, en tant que tels, c°est-à-dire entant que la critique de cette valcur est le but 
de la science ainsi dénommée. C. (Plus rare). Qui crée ou qui impose des normes. Il faut 
prendre garde de ne pas confondre normaúf avec imperatif. (...) Le normatif est un genre qui 
contient deux espèces principales: Pimperatif et Pappréciatif' (LALANDE [1962] : 690/1). 
Analisamos que o normativo em questão (i.e, a definição geral de doença) contém, das duas 
espécies mencionadas por Lalande, a aprcciativa, porque esta definição cnuncia um julgamento de 
valor, mais precisamente, um valor limitado. Essa interpretação é resultante da significação 
atribuída por Lalande ao termo Appréciation. Nos termos do autor: “Apprécialíonz Operation de 
Pesprit concernant, non Pexistence d°une idée ou d”tme chose, mais leur valeur, c°est-à-dire leur 
degré de perfection relativement a une fin dorinée (notamment la verité, la beauté, la morale, 
Putilité). Appreciation s”oppose à description ou explication, (...)” (id. : 71). A última citação é 
importante, sobretudo pelo fato de notificar que uma apreciação opõe~se a uma descrição; assim 
sendo, há aqui a constatação de pelo menos um equívoco ao concebermos doença como anomalia. 
O equívoco é o seguinte: o último termo dessa igualdade, a anomalia, é uma descrição. Já o termo 
doença é, de acordo com esse caso clinico, um julgamento de valor. Logo, essa igualdade é 
equivocada., precisamente porque concede paridade a termos de conteúdos distintos, e que, 
segundo Lalande, se opõem. Aproveitamos ainda este momento para significar o termo norma 
(Norme) para Lalande: “Type concret ou formule abstraite de ce qui doit être, en tout ce qui 
admet un jugement de valeur: idéal, règle, but, modèle les cas” (id. 691). 
27 Reforçamos a idéia contida neste parágrafo através das seguintes palavras de Canguilhem: “(...) 
nem toda anomalia é patológica, mas só a existência de anomalias patológicas é que criou uma 
ciência especial de anomalias que tende normalmente _ pelo fato de ser ciência - a banir, da 
definição de anomalia, qualquer implicação normativa. (...) a pessoa é doente não apenas em 
relação aos outros, mas em relação a si mesma. (...) Quando a anomalia é interpretada quanto 'a 
seus efeitos em relação à atividade do indivíduo e, portanto, à imagem que ele tem de seu valor e de 
seu destino, a anomalia é enfermidade. (...) Em resumo, a anomalia pode transformar-se em doença 
mas não e” , por si mesma, doença. Não é fácil determinar em que momento a anomalia vira doença” 
(CANGUILHEM [1978] : 106/9 (Os itálicos são nossos)). 
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que determina o conceito geral de doença como desvio estatístico de componentes 

orgânicos, pois esse enunciado determina que toda anomalia é doença, relação que 

não se apresenta, neste caso, como válida. 

Por conseqüência, a aplicação da definição de Bray a este caso clínico, leva- 

nos à afirmação de que esta definição é insuficiente para a apreensão do fenómeno 

obesidade, porque ela não contém em si recursos, como impõe este caso clínico, 

para particularizar o referido desvio orgânico como doença. E este limite é 

decorrente da aceitação, tanto por parte de Bray como também dos demais 

estudiosos de obesidade consultados, da premissa que aproxima doença e anomalia. 

- Caso Clínico n° 2: 

O prontuário de n° 210697 traz o relato das evoluções clínicas da paciente 
MGF. Neste documento consta que essa paciente foi encaminhada à nutrição pela 

clínica médica, também lotada no Ambulatório Bias Fortes do Hospital das 

Clínicas da UFMG. 

O motivo do encaminhamento da paciente para o serviço especializado em 
nutrição foi, exclusivamente, o acúmulo excessivo de panículo adiposo. A referida 
paciente tem os seguintes parâmetros antropométricos: peso corpóreo registrado 

na primeira consulta de 75 kg; altura: 1,55 m e estatura óssea do tipo mediano. 

Após a confirmação dada pelos atendentes de nutrição” de que a condição 

de excesso de peso corpóreo exibido por MGF era devido, restritamente, à 

existência de abundante voliune de tecido gorduroso corpóreo, foram lançados os 

parâmetros antropométricos desta paciente na definição de obesidade de Bray. 

28 Utilizamos o termo atendente de nutrição na intenção de designar que ,o atendimento clínico de 
nutrição no ambulatório Bias Fortes, não era somente executado por nutricionistas, mas também 
por estagiários do curso de nutrição humana das Universidades Federais de Ouro Preto e Viçosa. 
Por esse motivo, não empregamos diretamente, no texto, o nome da categoria profissional 

(nutricionista), responsável por este tipo de atendimento.
' 
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De acordo com Bray, MGF teria a doença obesidade com um peso corpóreo 
igual ou superior a 69,6 kg (cf. BRAY [1985] : S3). Uma vez que a paciente MGF 
apresentou, na primeira consulta, um peso corpóreo de 75 kg, recebeu o 

diagnóstico de obesidade.
H 

Cientes desse diagnóstico, os atendentes de nutrição aconselliaram à referida 

paciente a submeter-se ao tratamento específico contra a obesidade. 

Tal terapêutica perdurou por dois anos. Após este período, MGF 
abandonou o tratamento; e, neste momento, ficou registrado que a cliente exibia 

um peso corporal de 66,4 kg. Esta medida antropométrica, segimdo Bray, é 

indicativa de ausência da aludida doença. 

Causou-nos, então, perplexidade tanto o abandono da terapêutica, quanto a 

ausência de alta, principalmente em relação a este último motivo, pois, como foi 

dito, MGF tinha, com os 66,4 kg, um peso adequado, e isso significava ausência de 
obesidade; logo, essa situação indicava uma condição de cura. Por isso a paciente 

deveria ter recebido alta, pois a cura, como indica Paciornik no seu Dicionario 

Médico, “é uma das condições que determina a alta” (Paciornik [1978] : 46).” 

Diante dessa surpresa, resolvemos analisar, mais cuidadosamente, os registros 

contidos no prontuário dessa paciente. 

Ao reestudarmos este caso, constatamos que não há, por parte dos 

atendentes de nutrição, nenhuma anotação que sugira, ou a possibilidade de alta do 

tratamento, ou condições motivadoras para o abandono total da terapêutica por 

parte da doente. Porém, deparamos com um fato que foi motivo para que MGF 
abandonasse, por vezes, a terapia. Como este apresentou-se reincidente ao longo 

do atendimento, atribuímos, portanto, a ele, o valor de circunstância mais provável 

para justificar tanto o abandono total da terapêutica pela cliente quanto a ausência 

29 Segundo Paciornik, a outra situação que indica a alta e' a convalcscença (id. : 46].
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de alta terapêutica. Vimos que a paciente, logo no começo do tratamento, mais 
precisamente nos primeiros quatro meses, havia atingido um peso de 68'l<g. Ora, 
este peso, segundo Bray, como pode ser constatado exatamente no parágrafo onde 
esboçamos as estimativas deste autor para detenninação de obesidade, já indica 
ausência desta doença. 

No entanto, quando a paciente apresentou pela primeira vez a faixa de peso 
corpóreo de 68 kg, queixou-se de intensa ansiedade. E, com o propósito de 
exclusão deste sintoma, MGF, de acordo com as anotações existentes, fez uso de 
sedativos por auto-medicação. ~ 

' Após o registro deste atendimento constatamos que, quando a cliente não 
seguia o tratamento, ela comparecia aos retornos programados pelos atendentes de 
nutrição sem sintoma de ansiedade, ou melhor, (de acordo com os registros), sem a 
declaração de nenhum sintoma; apresentava, porém, um único sinal clínico, o de 
obesidade. E este sinal apresentava-se próximo à taxa constatada pelos clínicos 
antes da submissão desta pessoa ao tratamento específico. 

\› 

Todavia, após exatamente um ano em relação àquela consulta que mostrava 
a medida de 68 kg associada ao sintoma de angústia, MGF consegue, pela primeira 
vez durante o seu tratamento, manter-se com um peso por volta desse índice, sem 
ue esta medida estivesse a e ada ao uadro de ansiedade ronunciada. No fl gf 8 fl P 

entanto, neste instante, este peso passa a vincular-se a um outro sintoma, o de dor 
física generalizada e contínua. E, novamente, não há no laudo de nutrição o 

J , 

registro de presença de qualquer outro sinal além daquele de peso corpóreo, 
próximo ao valor designativo de obesidade determinado por Bray, para pessoas 
com tais parâmetros antropométricos. `

- 

Ainda, foi por nós verificado que, à medida que os valores do peso corpóreo 
desta pessoa aproximavam-se das taxas prescritas por Bray como o padrão de peso, 
os sintomas de ansiedade pronunciada ou o de dor física eram relatados por MGF 
como mais intensos, descritos até como não suportáveis. Então, de acordo com a 
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interpretação dos dados existentes e aqui expostos, a paciente abandonou a terapia 
de obesidade, muito provavehnente por não conseguir manter-se sem sintomas 
diante de um peso abaixo daquele que apresentava antes da intervenção terapêutica. Além disso, muito provavelmente, MGF não recebeu alta da terapia em questão 
devido à correlação entre peso corpóreo padrão e presença de outros sintomas. Este 
fato, que tenta explicar a inexistência da alta, é curioso porque revela que, nesse 
momento, a prática dos atendentes de nutrição está sendo regida por um conceito 
ampliado de obesidade. ' 

Mas, o que se tornou mais evidente neste caso clínico? Foi exatamente 
aquele fato antes mencionado: quando presente o excesso de panículo adiposo, a 
paciente não se referia a nenhum sintoma nem fazia qualquer reclamação quanto ao 
comprometimento de sua beleza físicaso 

, associados com o alto peso de seu corpo. Assim também, não havia, nesta ocasião, .por parte desses atendentes e em 
conformidade com os registros disponíveis, menção de qualquer outro sinal clínico 
além daquele indicador de obesidade. 

Podemos, dos dois últimos parágrafos, retirar três conseqüências: 

1. a obesidade como um desvio orgânico não e' suficiente porque, se assim 
fosse, teria acontecido a alta diante da correção desse desvio. 

2. a «aproximação anomalia/doença pode designar estado anômalo sem a 
presença de vida limitada. Sucede então que esta conseqüência nos envia ao termo 
acrescido, pelo médico do primeiro caso clínico, à defmição de obesidade. De acordo com aquele profissional, obesidade não se define apenas como variação 
estatística de panículo adiposo, e sim, como uma variação estatísticàdesse elemento 
empírico que limita o indivíduo assim acometido, dificultando-lhe yaexercício de 

3° A reclamação de comprometimento da beleza física associada com o alt ' o peso e, neste parágrafo, por nós lembrada, por tratar-se de uma das queixas mais freqüentes registradas los P¢ clínicos nos casos de obesidade
. 
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outra função. Ora, o raciocínio contido nesta definição clínica de obesidade está em 
conexão com aquilo por nós referido como ausente no parágrafo precedente, ou 
seja, o indicador de vida limitada. 

3. aqui, referimo-nos às possíveis conseqüências no caso de adoção da razão 
que determina a doença como anomalia: vimos que quando MGF apresentava 
excesso corpóreo de panículo adiposo, não havia indicação de vida limitada, nem 
em decorrência da presença de angústia, nem de dor física. No entanto, a partir do 
instante em que se promoveu a diminuição quantitativa deste tecido, fato 

decorrente do cumprimento, pela paciente, dos itens contidos no tratamento de 
obesidade, foi que obtivemos da própria paciente a queixa de vida limitada. Então, 
esta circunstância nos permite a seguinte afirmação: MGF possuía, quando 
presente o excesso corpóreo de panículo adiposo, todas as suas funções orgânicas 
harmonizadas, fazendo-nos pensar que esta descrição, muito provavelmente, 
referia-se estritamente à anomalia; a partir do momento em que se promoveu a 
modificação quantitativa deste tecido, instituiu-se na pessoa o desequilíbrio de suas 
fimções, pois, como sabemos, as funções orgânicas nos organismos vivos são 
interdependentes. Essa ,nova condição de não harmonia fimcional manifestou-se» 
nesta paciente sob a forma de sintoma, e aí, muito provavelmente, foi que se 
instaurou a doença. 

Da terceira conseqüência concluímos que a defmição de obesidade 
formulada exclusivamente como excesso de panículo adiposo, _ o que quer dizer 
conceber-se anomalia como doença - , diagnóstica morbidade onde, talvez, esta 
nunca tenha estado presente. A partir deste erro de diagnóstico, os clínicos, (via 

procedimentos terapêuticos), podem, como provavelmente ocorreu neste caso, 
levar o organismo vivo a condições que favoreçam o estabelecimento de doen 

��� 

É oportuno mencionarmos uma passagem de Canguilhem onde este autor 
critica Leriche. Esta crítica refere-se ao modo como Leriche concebe a doença. Diz 
de fato Canguilhem:
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Tomemos como exemplo um homem, cuja vida - sem incidente 
patológico por ele conhecido _ tenha sido interrompida por um 
assassinato ou um acidente. Segundo a teoria de Leriche, se uma 
autópsia para fins médico-legais revelasse um câncer do rim ignorado 
por seu portador já falecido, deveríamos concluir que havia uma doença, 
apesar de não ser possível atribuí-la a pessoa alguma: nem ao cadáver_ 
já que um morto não é capaz de ter doença - nem, retroativamente, ao 
vivo de outrora que a ignorava, tendo terminado sua vida antes do 
estágio evolutivo do câncer em que, segundo as probabilidades clínicas, 
as dores teriam enfim criado o mal. A doença, que jamais tinha existido 
na consciência do homem, passa a existir na ciência do médico 
(CANGUILHEM [1978] : 68). 

Utílizamo-nos desta citação para reforçar o argumento de que, ao se 

conceber anomalia como doença, pode-se diagnosticar morbidade onde talvez ela 
nunca tenha estado presente; assim, a presença de um câncer num rim é uma 
anomalia, mas, espøcificamønte no exemplo de Canguilhem, não se expressou como 
doença. Ora, ao que tudo indica, muito provavelmente, 0 caso de MGF é 
semelhante ao exemplo dado por este autor: era seguramente uma anomalia, 
porém, esta, de acordo com a análise dos apontamentos clínicos aqui expostos, não 
se expressava como doença. Então, em concordância com a conclusão de 
Canguilhem, muito provavehnente a doença de MGF existiu, tanto quanto a do 
exemplo hipotético de Canguilhem, somente na ciencia de seus clínicos. 

Contudo, suponhamos que alguém apresentasse o seguinte argumento: ora, 
a presença de Luna anomalia é indicação muito provável, como também pressupõe 
Canguilhem neste seu exemplo, de uma futura doença. Portanto, talvez seja útil 
manter a relação anomalia/doença. ' 

' Como propósito de respondermos a isto, esclareçamos, inicialmente, o que 
há nela implícito: há aí a idéia de utilidade don enunciado anomalia como doeëça, 
defendida, não sob o argumento de ser esta uma asserção verdadeira para todo§»os 
organismos vivos, mas por ser um instrumento eficaz -

_ 
- o que pode ser 

evidenciado pelo alto grau de possibilidade de sua confirmação nos organismos' 
vivos - na adoção de medidas terapêuticas ou profiláticas, (conforme esteja a
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ocasião relacionada a um momento presente ou futuro), que resultariam em 
benefício para a maioria dos organismos vivos. ' 

‹ Pensamos exatamente que tanto o exemplo dado por Canguilhem como o 
caso de MGF ilustram a conseqüência sofrida pela minoria dos organismos vivos 
diante da adoção desta idéia. Consideremos o exemplo de Canguilhem: 

suponhamos que o indivíduo do caso por ele relatado tivesse sido alertado, de 
alguma forma, por exemplo, via check-up médico, de sua anomalia. Disso resultaria 
que este indivíduo seria, muito provavelmente, submetido a medidas profiláticas. 
Entretanto, vimos que este homem teve sua vida interrompida por outro motivo. 
Assim sendo, os prováveis desconfortos decorrentes do uso de medidas profiláticas 
para a referida pessoa, - caso este indivíduo tivesse sido notificado da anomalia 
que o acometia - 

, teriam sido desconfortos desnecessários. Mas, respeitando 
totalmente a idéia contida no exemplo de Canguilhem, podemos retirar a seguinte 
conclusão: nem todo organismo vivo desenvolve, num determinado momento de sua vida, 
doenfa perante algum tipo(s) de anomalia(s); assim tambem, um organismo vivo pode, 
durante a sua vida, não manifestar uma determinada doença diante de uma anomalia 
especifica tão frequentemente experienciada pela maioria das pessoas como doença. 

]'á o caso de MGF nos anuncia que a aproximação anomalia/doença pode 
criar condição para a instalação de doença nos casos minoritários, pois os 

organismos vivos de mesma espécie e de mesma situação biológica respondem com 
flexibilidade, em função de sua individualidade, à presença de anomalias; logo, não 
necessariamente, expressam a anomalia como doença. Assim sendo, não se 

respeitando esta originalidade dos organismos vivos, pode-se, a partir daí, conduzí- 
los ao que não tinham, ou seja, ao desequihbrio, e daí, à manifestação de doença. 

O que vimos, então, é que a aproximação anomalia/doença, leva-nos a 

acreditar que os organismos vivos tendem a comportar-se de maneira regular, ou 
seja, manifestam doença perante anomaIia._Logo, tomar como verdadeira ou válida 
a igualdade anomalia como doença, implica na aceitação da validade desta
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regularidade, a qual os casos clínicos em questão estão refutando. Ora, talvez o 
conhecimento desta regularidade se °justifique" para fins estatísticos, mas é 
fundamental para a clínica, discernir a eqndição do individuo em atendimento. Desta 
forma, a razão que assevera anomalia como doença para os ou para a maioria dos 
organismos vivos, pouco contribui para a clínica porque, enquanto este enunciado 
expressa a ou 0 grau de regularidade nos organismos vivos, à clínica interessa o 
discernimento da individualidade; logo, esta razão não é útil para a clínica. 

Em síntese, dissemos que a definição de doença como anomalia pode estar 
diagnosticando morbidade em situações em que, talvez, ela nunca tenha estado 
presente. Logo, esta colocação implica em que existe a possibilidade de não 
conexão entre doença e anomalia. 

ç 

Esta possibilidade parece-nos adquirir maiores proporções, ao depararmos 
com o resultado das seguintes análises: »

" 

1. vimos anteriormente que a anomalia é apenas um desvio estatístico em 
relação ao padrão. Assim sendo, a anomalia designa apenas uma diferença. Ora, 
uma diferença nada tem a ver com doença, do ponto de vista lógico. Portanto, esta 
conexão não tem base lógica, o que nos permite concluir que os conceitos de 
doença e de anomalia são conceitos diferentes. 

2. MGF é portadora de um tipo de anomalia, porque difere dos organismos 
vivos biologicamente comparáveis a ela, mas não é, provavehnente, como indica 
este caso clínico, doente, já que esse desvio nada representou para ela própria. 

3. como indica esta situação clínica, um tipo de anomalia pode ser vivenciado 
num determinado instante por um organismo \ivo, sem a expressão de vida 
limitada, fato que não ocorre, segundo as interpretações dos casos clínicos até aqui 
expostos, na doença, pois esta expressa necessariamente um valor de limite. Assim 
sendo, via experiência, anomalia é diferente de doença.
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Enfim, por meio da interpretação deste caso clínico, concluímos que admitir 
como suficiente a definição de obesidade de Bray implica em aceitar como válida a 

igualdade doença e anomalia. E esta igualdade, segundo este caso clínico, pode ser 
ilusória. 

- Caso Clínico n° 3: 

O prontuário clínico de n° 241087 refere-se à evolução clínica da paciente 
MQP. Neste prontuário, nas páginas destinadas ao registro pelos atendentes de 
nutrição, encontramos o seguinte: esta cliente foi encaminhada à clínica de 
nutrição, por meio da clínica médica, devido à presença de elevado peso corpóreo. 
Este alto peso, de acordo com o parecer médico era, exclusivamente, conseqüente ao 
excessivo acíunulo corporal de panículo adiposo. 

Em virtude desse diagnóstico médico, foram averiguados pelos atendentes 
de nutrição, os dados antropométricos de MQP. Ficou estabelecido, ,por esta 

investigação, que a cliente, em razão de exibir na primeira consulta um peso 
corporal de 76,1 kg, altura de 1,57 m e estatura óssea do tipo mediano tem, 
segundo Bray, a doença obesidade.31 

Todavia, apesar dos atendentes deste caso clínico terem emitido à paciente 
diagnóstico igual ao determinado por Bray, virnos que eles somente concluíram 
pelo parecer positivo de obesidade, no instante em que se certificaram de que a 

pessoa por eles examinada era portadora de uma anomalia constituída, apenas, por 
excesso de panículo adipososz; e também porque esta anomalia vinha limitando a 

cliente de relacionar-se afetivamente com outras pessoas e até consigo própria. 

31 Em Bray, MQP é obesa pelo fato de apresentar um peso corpóreo, na primeira consulta, 31% 
acima do valor máximo [i.e., 58 kg] prescrito por este autor como designativo de peso aceitável 
para pessoas em situações biológicas semelhantes à dela (cf. BRAY [1985] : S3]. 
32 Este desvio estatístico orgânico foi confirmado através do uso da definição de obesidade de 
Bray. Assim sendo, para estes clínicos, esta definição de obesidade é instrumento avaliativo 
exclusivamente de anomalia., Contudo, vimos ainda que estes atendentes inquiriram a paciente 
sobre o valor de seu peso corpóreo habitual, informando, conforme consta neste laudo, que MGF
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Vê-se então que a razão que orientou o diagnóstico clínico de obesidade 
para este caso, defme esta doença como variação de panículo adiposo corpóreo em 
relação ao padrão, e esta anomalia limita o organismo acometido por esta descrição 
à realização de uma função. 

Sendo assim defmida a obesidade por esses clínicos, constatamos que não há 
aqui a igualdade entre anomalia e doença, pois os profissionais do atendimento em 
questão, tanto quanto o médico do primeiro caso clínico por nós descrito, somente 
conceberam o excesso de panículo adiposo como doença empírica, no instante em 
que evidenciaram estar a mencionada anomalia conectada a um valor mggativo para o 
indivíduo portador deste desvio. 

Conseqüentemente, também este caso clínico explicita que a anomalia não é, 
or si só doen mas ode transformar-se em doen a. E esta transforma ão será P › 

conhecida no momento em que o desvio apresentar-se associado à definição geral 
de doença, enunciada como valor negativo de vida. Por isso, este caso clínico refiita 
a tese que iguala morbidade a anomalia. 

Mas continuemos com a narra ão deste atendimento. Certos da resen a de › Ç P Ç 
doença, os clínicos submeteram MQP à terapia específica para a cura da obesidade. 

mantinha; durante a sua fase de vida adulta, o peso corpóreo no intervado fechado de 54 kg a 65 kg. Logo, pensamos que estes clínicos estão sugerindo que a definição empírica de doença contém parâmetros que diferenciam o doente, não apenas da maioria dos indivíduos biologicamente a ele comparáveis, mas também o diferenciam de si mesmo. Além disso, ao compararmos o peso corpóreo habitual referido por MQP [54 kg a 65 kg] com o padrão de peso corporal proposto por Krause e Mahan [47 kg a 52 kg (cf. Krause, Mahan [1985] : 1004 t.)] e por Bray [4-4 kg a 58 kg (cf. BRAY [1985] : S3)], somos capazes de constatar, mais uma vez, a força argumentativa daquela primeira objeção de Bray (exposta na seção II deste capítulo) para os valores designativos do padrão emitido pelas companhias de seguro. Esta objeção refere-se ao fatoi de que os ' 

valores designativos do padrão fixados pelas seguradoras deveriam ser desconsiderados, já que eles depreciam esta medida. Conforme visto através deste caso clínico, é o peso corpóreo padrão fixado por Bray, quando comparado com o de Krause e Mahan, que inclui parte do peso relatado por MQP como o valor de peso corpórco ao longo de sua vida adulta; e, realmente, constatamos ainda, que os valores prescritos por Krause e Mahan, os quais representam os indicados pelas companhias de seguro, estão muito aquém do valor mencionado pela paciente. Por isso, a proposta de Bray de excluir do padrão os valores retrospectivos c' 
, quando comparada com a de Krause e Mahan, seguramente, uma melhor proposta, pois permite para a medida em estudo a obtenção de itens, de acordo com este caso clínico, condizentes com a realidade.
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Esta terapêutica perdurou por 3 (três) anos. No entanto, vimos que, próximo d‹ um ano e meio de tratamento, a paciente MQP atingiu uma média de :peso en 
torno de 65,3 kg. 

A taxa de peso de 65,3 kg não foi, de acordo com os dados explicitados 
neste registro, elemento suficiente para a indicação de alta clínica. 

A expectativa implícita no parágrafo anterior de alta clínica fundamenta-se 
' no seguinte argumento: como o peso corpóreo em torno de 65 kg refere-se a uma 
das medidas de peso referendada pela paciente como Luna situação não estranha à 
sua condição de corpo na fase adulta, em função dessa taxa, segtmdo nosso parecer, 
a pessoa em acompanhamento poderia, já neste período, ter sido liberada da terapia 
pelos seus atendentes.

V 

Todavia, após uma análise mais cuidadosa _em relação ao exposto 
anteriormente, concluímos que, se assim- os clínicos tivessem procedido, estariam 
contradizendo o raciocínio por eles' adotado para a implantação do diagnóstico de 
obesidade. Pois, para a obtenção do referido diagnóstico, o raciocínio por eles 
empregado foi norteado pela idéia de que os dados empíricos não indicam, em si, nem presença, nem ausência de doença; e sim, somente quando os fatos expressam um valor inferior de vida para o organismo vivo que os possui, tornam-se 
declaração de doença específica. Logo, a um determinado fato aclvirá o patológico 
se houver relação deste fato com a expressão de vida limitada. 

- Aliás, o que foi por nós constatado é que a alta clínica somente foi prescrita 
pelos atendentes a MQP, quando a situação explicitou os seguintes indicadores: um 
peso corpóreo médio mantido por volta dos 64,5 kg durante nove meses, e também que, à essa medida, não Q associava nenlmin sintoma ou sinal clinico, isto É, 
fatores indicativos de gue tal pessoa possuía vida limitada em fiinpão da presente taxa. 

Por fim, este caso clínico é mais um exemplo que mostra a necessidade de se 
considerar outros itens para julgar o que é ou não patológico, além dos elementos 
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corpóreos, mais especificamente, além das anomalias. Conseqüentemente, est terceira situação clínica apresenta-se -como mais um exemplo a notificar que equivocada a razão que concebe doença igual a anomalia. Disso decorre que definição de obesidade de Bray não é suficiente. 

Enurneremos, para fmalizarmos esta seção, o u d q e e importante poi intermédio da clínica obtivemosem relação à definição de obesidade de Brayz- 
1. constatamos, através dos casos clínicos aqui expostos, que esta definição é suficiente para a apreensão de um tipo de anomalia, porém, não é suficiente para particularizar o referido desvio orgânico como doença. Por isso, a definição de Bray nao e suficiente ara a reender o si ificado do conceito obesidade. E 

P. P gn 

2. de acordo com esses casos clínicos, o que particulariza uma anomalia como def`mi ao e ç” mpírica de doença é a conexão desta descrição com um julgamento de valor, mais precisamente, de valor negativo de vida. Conseqüentemente, a definição geral de doença não é um conceito descritivo, como Bray admite, mas sim, exatamente Lun conceito de valor negativo de vida.33 

33 
ç O conceito geral de doença a que chegamos or m ` d

i 

p eio esses casos clínicos, não constitui nenhuma originalidade de nossa parte, pois Canguilhem (1978) já enuncia o patológico como um conceito axiológico. Para tanto, transcreveremos passagens comprobatórias: Canguilhem, com o propósito de clarear o conceito de patológico, cita e comenta as palavras de Iaspers: “O que se encontra de comum aos diversos significados dados, hoje em dia ou antigamente, ao conceito de doença é o fato de serem julgamentos virtuais. 'Doente é um conceito geral de não-valor que compreende todos os valores negativos possíveis.” Estar doente significa ser nocivo, ou indesejável, ou socialmente desvalorizado, etc “a ciência médica não consiste em especular sobre esses conceitos vulgares para obter um conceito geral de doença; a tarefa que lhe cabe é determinar quais são os fenômenos vitais durante os quais os homens se dizem doentes, quais são as origens desses fenômenos, as leis da sua evolução, as ações que os modificam. O conceito geral de valor se especificou numa grande quantidade de conceitos de existência. Mas apesar do aparente desaparecimento do julgamento de valor nos conceitos empíricos, o médico persiste em falar de E doenças, pois a aitividade médica _ pelo interrogatório clínico e pela terapêutica _ tem como objeto o doente e seus julgamentos de valor.” Logo, compreende-se perf`eitamente que os médicos se desinteressem por um conceito que lhes arec i p e ou excessivamente vulgar ou excessivamente metafísica” (CANGUILHEM [1978] ' 93) E na l 
. . conc usão da primeira parte deste ensaio, Canguilhem diz: “Qualquer conceito empírico de doença, conserva uma relação com o conceito axiológico de doença. Não é portanto, um método objetivo que qualifica como patológico um determinado fenômeno biológico. E sempre a relação com o indivíduo doente, por intermédio da clínica, que justifica a qualificação de patológico. Embora admitindo a importância dos métodos
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Logo, a insuficiência da definição de obesidade de Bray é resultante da aceitação, 
por parte deste autor, da razão que iguala doença a anomalia. . 

3. a solução para o problema da definição de obesidade, de acordo com os 
atendimentos expostos, viabiliza-se, partindo-se do abandono da concepção que 
determina como iguais os termos doença e anomalia. 

RESUMO 

Neste primeiro capítulo, esforçamo-nos para esclarecer o problema gerado 
pelas definições de obesidade, que determinam ser este fenômeno um tipo de 
anomalia. 'Como julgamos ter conseguido demonstrar através dos casos clínicos 
estudados, a referida definição é equivocada: sua base teórica, que iguala doença e 

anomalia, não garante a compreensão da doença. 

A investigação do tema obesidade iniciou-se perante a constatação de 
resultados desiguais após a aplicação de duas definições de obesidade de cientistas 
diversos. 

Ao verificarmos que, numa dessas definições, há pelo menos um 
procedimento que afasta a medida antropométrica - utilizada em ambas para 
apresentar o excesso de panículo adiposo corpóreo _ de seu comprovado 
comportamento, tornamo-nos capazes de preferir urna definição à outra. 

No entanto, esta preferência, de acordo com os casos clínicos, não foi 
suficiente para a solução do problema conceitual da obesidade porque a definição 
escolhida é capaz de apreender a anomalia necessária para o fenômeno obesidade;

Q 

objeúvos de observação e de análise na patologia, não parece que se possa comabsoluta correção 
lógica, se falar em “patologia objetiva” . E claro que a patologia pode ser metódica, crítica, armada 
de meios experimentais. Esta patologia pode ser considerada objetiva, em relação ao médico que a 
pratica. Mas a intenção do patologista não faz com que seu objeto seja uma matéria desprovida de 
subjetividade. Pode-se praticar objetivamente, isto é, imparcialmente, uma pesquisa cujo objeto 
não pode ser concebido e construído sem referência a Luna qualificação positiva e negativa; cujo 
objeto, portanto, não e' tanto um fato mas, sobretudo, um valor” (id. : 189).

41



~i 

L 

porém, é incapaz de apreender o significado do termo obesidade, a saber, o de uma 
doen a es ecífica. Ç P 

A incapacidade da definição de obesidade de Bray para individualizar o tipo 
de anomalia em questão como um tipo de doença é, segundo insinuam os casos 
clínicos expostos, decorrente da aceitação, por parte deste autor, como também dos 
demais estudiosos de obesidade por nós consultados, da aproximação 
doença/anomalia. 

De acordo com a clínica, dois são os motivos que inviabilizam o enunciado 
. que conceitua doença como anomalia: 

1. nem toda anomalia é doença; portanto, este enunciado não necessariamente 
apreende o referente que justifica a sua formulação. a saber, a doença. 

2. conceber a doença como anomalia significa não considerar a mginalidade 
intrínseca dos organismos vivos, já que os indivíduos, por vezes, não manifestam 
doença quando acometidos por um tipo(s) de anoma1ia(s); e também porque, por 
vezes, respondem a este(s) desvio(s) expressando morbidade. Conseqüentemente, 
não há, como prescreve o enunciado que defme doença como anomalia, nada de 
regular em termos empíricos que garanta o discernimento de doença nos 
organismos vivos, em termos vigentes ou futuros. Clinicamente falando, o que 
existe em termos de regularidade no que diz respeito à doença nos indivíduos é a 
expressão do valor negativo de vida. 

Diante dos resultados da análise do tema em questão, sobrevêm duas 
perguntas, a saber: 1. sobre que bases foi feita a aproximação entre doença e 
anomalia? 2. por que essas bases, mesmo perante casos clínicos

i 

refutadores, 
mantêm-se intactas? Essas perguntas referem-se a um difícil problema a ser, de ` 

agora em diante, examinado. V 

r, 
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SEGUNDO CAPÍTULO 
AS RAÍZES DO CONCEITO DE DOENÇA COMO 

ANOIVIALIA . 

Neste capítulo estudaremos o conceito de doença entendida como anomz 
Para tanto, serão desenvolvidas duas seções: a primeira destina-se a ser \ 

apresentação do postulado que norteia esse entendimento; a segunda versa sob: 
uso desse postulado na ciência dos seres vivos. Esperamos evidenciar que a i‹ 

contida nesse postulado inviabiliza sua utilização para se compreender 

manifestações de saúde e de doença dos organismos vivos. 

SEÇÁOL O DETERMHVISAIO MECAl\TICIS¶1¶_ 

Como constatamos no primeiro capítulo, todos os investigadores 

obesidade por nós ali citados consideram que, diante da ocorrência de mn de; 
quantitativo específico em relação ao padrão orgânico de tecido gordur 

corpóreo, tem-se, sem exceção, a doença obesidade. Em outras palavras: sen 
que ocorrer a citada anomalia, existe obesidade. Isso significa que » 

entendimento da obesidade pressupõe a idéia de lei. E mais, o conceito 

obesidade, ao expressar uma condição constante observada na natureza, está, 
isso, contido na idéia de lei natural. 

O conceito de doença como anomalia, ao depender da idéia de lei natu 
permite-nos afirmar que ele acha-se associado a uma certa idéia filosófica 
natureza, concebida como um cosmos regular e imutável. Essa filosofia da nattn 
implica, portanto, um tipo de conhecimento que aspira à descoberta d‹ 

imutabilidade, ou seja, à descoberta das leis regentes dos fenômenos. O

~ 

~; 

O conceito de doença como anomalia - e anomalia significando doenç: 
vincula-se tanto à citada concepção filosófica quanto à idéia de ciência ‹ 

derivada. Mais especificamente, o conceito de doença como anomalia é derivadc



SEGUNDO CAPÍTULO 
As Rzrízfis Do coNcE1To DE DOENÇA cozvro

i ANOMALIA 

Neste capítulo estudaremos o conceito de doença entendida como anomalia. 
Para tanto, serão desenvolvidas duas seções: a primeira destina-se a ser uma 
apresentação do .postulado que norteia esse entendimento; a segunda versa sobre o 
uso desse postulado na ciência dos seres vivos. Esperamos evidenciar que a idéia 
contida nesse postulado inviabiliza sua utilização para se compreender as 

manifestações de saúde e de doença dos organismos vivos. 

SEÇÁO I. O DETERMHVISAIO MECANICISIH 

Como constatamos no primeiro capítulo, todos os investigadores de 
obesidade por nós ali citados consideram que, diante da ocorrência de um desvio 
quantitativo específico em relação ao padrão orgânico de tecido gorduroso 
corpóreo, tem-se, sem exceção, a doença obesidade. Em outras palavras: sempre 
que ocorrer a citada anomalia, existe obesidade. Isso significa que este 

entendimento da obesidade pressupõe a idéia de lei. E mais, o conceito de 
obesidade, ao expressar uma condição constante observada na natureza, está, por 
isso, contido na idéia de lei natural. 

O conceito de doença como anomalia, ao depender da idéia de lei natural, 
permite-nos afirmar que ele acha-se associado a uma certa idéia filosófica da 
natureza, concebida como um cosmos regular e imutável. Essa filosofia da natureza 
implica, portanto, mn tipo de conhecimento . que aspira à

' 

descoberta dessa 
imutabilidade, ou seja, à descoberta das leis regentes dos fenômenos. 

O conceito de doença como anomalia _ e anomalia significando doença '- 
vincula-se tanto à citada concepção filosófica quanto à idéia de ciência dela 
derivada. Mais especificamente, o conceito de doença como anomalia é derivado da
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concepção determinista, entendida como uma doutrina segundo a qual, todos t 
cada um dos acontecimentos do universo, estão submetidos a leis naturais.” 
Portanto, o determinismo em questão expressa tanto uma concepção filosófica da 
natureza como urna correspondente concepção de ciência. 

Para melhor esclarecermos o tipo de determinismo contido no conceito de 
doença como anomalia, consideremos o texto de Cassirer (1986), v.I. Nesse livro, o 
autor salienta que deve-se a Kepler a demonstração de que a desejada constância da 
natureza reside nos princípios da mecânica. Assim, Cassirer esclarece: 9 

Ao passar à hipótese da órbita elíptica, “obrigado pela força das observações” 
, Kepler, somente com este fato, libera, ao mesmo tempo, uma concepção metodológica fundamental: (...) a constância procurada não reside mais na fôrma da órbita, mas nos princzjños de sua mecânica e de sua física: (...) Prevalece a tendência à “uniformidade” da natureza, porém agora já não a buscamos em formas geométricas fixas, mas na originária “aritmética das forças” 

, não no resultado, mas em seus componentes conceituais. (...) A idéia - de lei, ainda que postule a pluralidade, repudia toda “exceção”: é uma mesma organização do universo que se nos oferece, igual em todos e em cada um de seus pontos (CASSIRER [1986] : 339/4l).35 

No entanto, Kepler não chega a comprovar totalmente que a constância da 
natureza reside nos princípios de sua mecânica. É Newton quem termina por 
consolidar essa idéia: 

Galileu Galilei (1564-1642) e Kepler (1571-1670) _ segundo Ernst Cassirer - já tinham concebido a. idéia de lei natural em toda a sua 

34 A citada definição de determinismo é encontrada em Ferrater Mora: “Suele definirse el determinismo como la doctrina según la cual todos y cada uno de los acontecimientos del Lmiverso están sometidos a las leyes naturales” (FERRATER MORA [1965] : 431).
` 

35 “Al pasar ala hipótesis de la órbita elíptica, “obligado por la fuerza de las observaciones” 
, Kepler, con este solo hecho, viene a desarraigar, al mismo úempo, una concepción metodológica fundamental: (...) la constancia buscada no reside ya en la fôrma de la órbita, sino en los de su mecânica y de su fi'sica.(...) Sigue em pie la tendencia a la “uniformidad” de la naturaleza, pero ahora ya no la buscamos en forma geométrica fijas, sino en aquella originaria “aritmética de las fuerzas” 

, no en el resultado mismo, sino en sus componentes conceptuales. (...) La idea de ley, aunque postule a pluralidad, repugne toda “excepciónë es una y la misma organización del universo la que se ofrece ante nosotros por igual en todos e cada uno de sus pontos.”
1 
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significação metodológica, mas só .a aplicaram corretamente em alguns 
poucos fenômenos particulares, como o movimento dos corpos em 
queda livre ou as órbitas dos planetas. Faltava mostrar que a legalidade 

A 

rigorosa, encontrada nesses casos particulares, poderia ser estendida 
para todo o universo. A obra de Neuton (1642-1727) cumpriu essa 
tarefa e io século XVIII compreendeu e admirou o sentido profundo de 

~ seu trabalho, vendo nele a comprovação do caminho a ser seguido pelas 
ciências da natureza. Os pensadores do século XVIII veneraram suas 
qualidades de grande investigador experimental e a aliança defmitiva 
que estabeleceu entre a experimentação e a matematização. Kant (1724- 
1804), o divisor de águas entre o pensamento moderno e o 
contemporâneo, ao propor-se a analisar a estrutura e os limites do 
conhecimento, tomou a física e a mecânica celeste elaboradas por 
Newton, como sendo a própria ciência (LACEY [1979] : VI). 

A citação precedente é importante porque, em primeiro lugar, enfatiza a 

defmição de ciência como conhecimento da lei dos fenômenos, permitindo-nos 
correlacionar ciência e determinismo. Em segundo lugar, porque esclarece que a 

concepção de ciência durante o século XVIII vincula-se fortemente à concepção 

determinista de mundo descrita com base na flsica e na mecânica celeste de 

Newton. Terceiro, porque possibilita-nos localizar algum pensador do século XVHI 
ue ro icie a extensão desse determinismo ara os fenômenos bioló icos. Cl 

_ P 8 

Pierre-Simon de Laplace, com Ld Mécdniqux Celeste, entuicia a tese que 
ficará conhecida como a uela do detewnínirrno universal conforme nos diz Blanché:3 

A Mecânica Celeste de Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) leva à 
perfeição o Sistema do Mundo 'de Newton. (...) A ordem e a disposição 
dos planetas, que Nevvton considerava como fato último e cuja 
harmonia inicial e reajuste periódico ele atribuía à providência divina, 

- resultam, do jogo de causas eficientes, sem que seja necessário recorrer à 
finalidade dos desígnios de Deus. “Não necessito esta hipótese” . Estes 
êxitos, combinados com a tendência crescente a explicar todos os 
fenômenos físicos por razões mecânicas, permitiram a_Laplace enunciar 
a tese do ,que mais tarde se chamará o determinismo universal 
<BLANcH1-1 [1972] z 225/ó).3° a

› 

36 cc La Mécanique celeste de Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) lleva d a su perfección el Sistema 
del Mundo de Newton. (...) El orden y la disposición de los planetas, que Newton consideraba 
como hecho último y cuya armonía inicial y cuyo reajuste periódico atribuía a la providencia 
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Assim, Blanché deixa claro que o termo determinismo compõe-se de causas 
eficientes e não de causas finais e que, através de Laplace, essa concepção filosófica 
chega à perfeição e universalização. Portanto, resta-nos precisar o momento em que 
essa concepção torna-se, de fato, o postulado para

d 

a compreensão dos fenômenos 
biológicos. 

No entanto, uma observação faz-se ainda oportuna: nota-se, através da 
citação de Blanché, que para Laplace, o determinismo vincula-se estritamente à 

concepção mecanicista do universo. Assim, podemos pensar, pelo menos na 
modernidade, numa sinonímia entre os conceitos dztmninimw e mecamtimw. 
Dizendo isso de uma outra forma: pelo menos nesse período, o mecanicismo não é 

concebido como uma espécie de determinismo, e sim, tendo a mesma significação 
desse ú1t'imo.37 

Voltemos, então, Ei nossa proposta inicial para esclarecermos como o 
determinismo-mecanicista estendeu-se aos fenômenos biológicos. Blanché afirma 
ter sido Laplace quem universalizou essa concepção filosófica. ' Contudo, foi 

Canguilhem quem nos ensinou como Laplace procedeu para estender o referido 
sistema à biologia. Nos termos de Canguilhem: 

Sabe-se que Laplace tinha sido o colaborador de Lavoisier nas 
pesquisas sobre a respiração dos animais e sobre o calor animal, 
primeiro êxito espetacular das pesquisas sobre as leis dos fenômenos 
biológicos, segundo os métodos de experimentação e da medida 
acreditados em física e em química. Desses estudos, Laplace conservava 
um grande interesse pela fisiologia, e apoiava ostensivamente Magendie. 

. Or a esar de La lace não utilizar o termo “determinismo” ele é um 3» P P 
. z 

dos pais espirituais e, pelo menos na França, um pai autoritário e 

\ _ 

divina, resultan del juego de las causas eficientes, sin que haya lugar a recurrer a la finalidad de los 
desígnios de Dios. “No necessito esa hipótesis” . Estos éxitos, combinados con la tendencia creciente 
a explicar todos los fenómenos fisicos por razones mecanicas, permitieron a Laplace enunciar la 
tesis de lo que mas tarde se llamará el determinismo universal.” 
37 Esta análise pode ser reforçada através de Ferratcr Mora: “(...) las doctrinas deterministas 
modernas, (...) están vinculadas a una concepción mecanicista del universo, hasta el punto de que 
a veces se han identificado determinismo y mecanicismo” (FERRATER MORA [1965] v.I : 

431). 
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autorizado, da doutrina que esse termo designa. Para Laplace, (...) o 
determinismo é a própria realidade acabada, moldada no vurietur nos 
quadros da mecânica de Newton e Laplace. (...) e como conseqüência 
do postulado determinista é a redução da qualidade à quantidade que 
está implicada na identidade essencial do fisiológico e do patológico 
(CANGUILHEM [1978] : 82/3). 

Nota-se que este trecho de Canguilhem assinala dois importantes pontos: o 

primeiro, mostra que o postulado defendido por Laplace integra-se ao estudo dos 
fenômenos biológicos através de Lavoisier e de Magendie. O segundo, relacionado 
ao postulado determinista, na biologia, resultou na conseqüência de que a 

quantidade é que está implicada na identidade essencial do fisiológico e do 
patológico.

_ 

Em relação ao primeiro ponto, destaca-se go estudo de Magendie, ao qual 
Claude Bernard deu continuidade, eque é citado por Canguilhem, como se segue: 

Na lição que consagra à vida e aos trabalhos de Magendie, no início 
das Leçons sur lês substances toxiques et médicamenteuses (1857), 
Claude Bernard nos diz que o mestre, cuja cátedra ele ocupava e cujo 
ensinamento ele continuara, “ia buscar o sentido da verdadeira ciência” 
junto a Laplace (id. : 82/3). 

A intenção de ressaltarmos o nome de Magendie baseia-se, no fato de ter 
sido ele o autor da conexão entre Laplace e Claude Bernard. Em seu livro 

Introduction u L”ø'tudø de lu Médecinõ Expérimtntdlø, publicado ' em 1865,38 Claude 
Bernard, discípulo' de Magendie, desenvolveu a metodologia” médica” para a

z 

38 Nesta dissertação a seguir, trataremos este ensaio de Claude Bernard apenas como Introdução. 
39 A identificação Introdução como um texto metodológico pode ser constatada nas seguintes 
palavras de Bergson: “L'Int'roductt` on à lu médeoimz expérimenmle est un peu pour nous ce que fut, 
pour le XV'II° et le XVIII° siècles, le Distours de løMø'thode” (BERNARD [1984]). 
4° Demonstramos que a metodologia tratada por Claude Bernard na Introdução diz respeito à 
medicina através das próprias palavras do autor contidas na parte introdutória desse livro: 
“Conserver la santé et guérir les maladics: tel est le problème que la médecine a posé dès son 
origine et dont elle poursuit encore la solution scientifique. (...) Pour embrasser le problème 
medical dans son entier, la médecine expérimentale doit comprendre trois parties fontamentales: la 
physiologie, la pathologie et la thérapeutique. (...) Les príncipes de la médecíne øxpérimentulz
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compreensão da doença, tendo por postulado, a teoria do determinismo- 
mecanicista. 

O parágrafo anterior tornar-se-á mais compreensível se, em primeiro lugar, 
considerarmos que, na modernidade, os termos determinismo e mecdnicisnm 
expressam a mesma idéia, e que o conceito de ciencia vincula-se exatamente a esses 
termos. Em segundo lugar, se considerarmos que a intenção de Claude Bernard em 
escrever a Introdução é decorrente da convicção de que a medicina destinava-se a ser 
uma ciência. Portanto, Claude Bernard, necessariamente, utilizará o determinismo- 
mecanicista nesse livro pois esse é o postulado conferidor de cientificidade. Assim 
SC €XpI'€SSa O 3L1tOl'Z 

Aqui me limito simplesmente a dar minha opinião dizendo que 
penso que a medicina está destinada a ser uma ciência experimental e 
progressiva; e, precisamente como conseqüência de minhas convicções a 
esse respeito, compus esta obra _ Introdução do Ertudo da Medicina 
Experimental - com o fim de contribuir de minha parte a favorecer o 
desenvolvimento desta “medicina científica ou experimental (BERNARD [1984] : 49). 

Quanto ao segundo ponto, Canguilhem (1978), afirma, como conseqüência 
do postulado determinista, a redução da qualidade à quantidade implicada na 
identidade essencial do fisiológico e do patológico. Portanto, procuraremos 
demonstrar que o determinismo-mecanicista é o postulado do conceito de doença 
como anomalia, analisando a referida relação qualidade/quantidade quanto ao 
aspecto fisiológico-patológico. 

.

' 

seront développés dans notre ouvrage au triplc point de vue de la physiolog-ie, de la pathologie et de la thérapeutique” (id. : 25/7). -

_ 

41 . . . . . . .
' 

. , 

“ Ie me borne à donner simplement 1c1 mon opimon, en disant que Je pense que la médecme est destínée à être une science expérimentale et progressive; et c”est précisément par suite de mes convictions à cet égard que je compose cet ouvrage - Introduction d L'¿tude de ld Médecinô Expérimentdle - 
, dans le but de contribuer pour ma part à favoriser le développement de cette médecine scientifique ou expérimentale.”
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Saint-I-Iillaire, citado por Canguilhem, define a anomalia, como exposto no 
capítulo anterior, como “qualquer particularidade orgânica apresentada por um 
indivíduo quando comparado com a grande maioria dos indivíduos de sua espécie, 
de sua idade e de seu sexo, isto é, o padrão estatístico, também classificado como o 
normal.” Assim definida, Canguilhem afirma, como foi igualmente mostrado no 
capítulo primeiro, que esse conceito, tomado num sentido geral, é um desvio 
estatístico (cf. Canguilhem [1978] : 102). Por assim constituir-se, a anomalia, 
então, nada mais é do que uma variação quantitativa em relação ao normal. 

_ 

No entanto, .Canguilhem adverte que o normal, em medicina, não tem 
apenas um significado estatístico, mas também, contém um sentido normativo, já 
que se constitui como o ideal a ser atingido pela terapêutica. Nos termos do autor: 

Essas constantes [i.e., as constantes fisiológicas] são classificadas 
como normais enquanto designam características médias e mais 
freqüentes de casos praticamente observáveis. Mas são também 
classificadas como normais porque entram como ideal nessa atividade 
normativa que é a terapêutica. As constantes fisiológicas são, portanto, 
normais no sentido estatístico, queé um sentido descritivo, e no sentido 
terapêutico, que é um sentido normativo (id. : 94).

u

_ 

Portanto, o normal, por ser o ideal da terapêutica, implica numa igualdade 
com o estado de saúde porque, teoricamente, a terapêutica visa a cura, e curar é 
fazer voltar o organismo ao estado de saúde.” E mais, segundo Canguilhem o 
médico preferencialmente retira o conceito de normalda fisiologia (cf. Canguilhem 
[197 8] : 94). Por isso, esse conceito, além de identificar-se com o estado de saúde 
também identifica-se com o fisiológico.” I 

42 Paciornik define a saúde, exatamente, como “estado normal das funções orgânicas e faculdades 
mentais” (PACIORNIK [1978] : 479). Claude Bernard também identifica o normal×cQr/no' estado 
de saúde, por isso podemos afirmar que, para esse estudioso, o normal possui o sentido normativo 
de ideal da terapêutica. Nos termos do autor: “C”est par Factivité normale des éléments organiques 
que la vie se manifeste à l”état de santé; c”esti par la manifestation anormale des mêmes éléments 
que se caractérisent les maladies” (BERNARD [l984].›: 106). ` 

43 Claude Bernard também identifica o termo fisiológieo com o estado normal (cf. BERNARD 
[1984] p: 280). 
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. Em suma, ao se conceber a doença como anomalia e defini-la apenas como 
uma variação quantitativa em relação ao fisiológico [ou normal, ou estado de 

saúde], nos é permitido encontrar, nesse conceito de doença, a conseqüência 

identificada por Canguilhem (1978) da aplicação do deterrninismo sobre os corpos 

vivos. Isto nos levará, portanto, à redução da qualidade à quantidade, implicada na 

identidade essencial do fisiológico e do patológico, significando que o 

determinismo é o postulado subjacente ao conceito de doença como anomalia. 

Na Introdução a doença é, igualmente, definida em identidade essencial com 
0 fisiológico. Conforme Claude Bernard:

' 

Sem dúvida o caráter vital poderá apresentar grandes diversidades no 
seu grau e modo de manifestação, (...) É isso, precisamente, que há de 
constituir o problema da ciência: procurar a unidade de natureza dos 
fenômenos fisiológicos e patológicos no meio da infmita variedade das 
suas

t 

mzmifeszzçõez (BERNARD [1984] z 179).* 

Não encontraríamos, com efeito, nenhuma diferença entre a natureza 
dos fenômenos fisiológicos, patológicos e terapêuticos (id. : 270).45 

As doenças são apenas, no fundo, (...) modificações fisiológicas das 
propriedades dos elementos histológicos de nossos tecidos. (...) a 
primeira condição para fazer medicina experimental é (...) compreender 
a relação do estado patológico com o estado normal ou fisiológico (id. : 

279/so) 3” 

Canguilhem, apoiando-se em outros textos de Claude Bernard, acmnula 
argumentos que tornam ainda mais patente a redução da qualidade à quantidade 

44 “Sans doutc ce caractère vital pourra présenter de grandes diversités dans son degré et dans son 
mode de manifestation (...). C°est précisément là ce qui constituera le problème de la science; 
rechercher Punité de nature des phénomènes physiologiques et pathologique au milieu de la variété 
infinie de leurs manifestaúons spéciales.” ' 

45“Nous ne saurions trouver, en effet, aucune difference entre la nature des phénomènes 
h siolo ` ues atholo

` ues et théra euti ues.” P Y ãlq z P g“
_ 

i P Cl 

46 “Les maladcs ne sont au fond que (...) modifications physiologiques dans le propriétés des 
éléments histologiqucs de nos tissus. (...) la première condition pour faire de la médecine 
expérimentale, c”est, (...) comprendront le rapport de Pétat pathologique avec l”ctat normale ou 
physiologiquc.”

V
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implicada na identidade essencial do fisiológico e do patológico. Segundo 

Canguilhem, Claude Bernard diz, em seus estudos Leçzms sur la chalem' animals 
[1876] e Leçom sur le diøbète et løglycogènese animal: [1877], respectivamente: 

À saúde e a doença não são dois modos que diferem essencialmente, 
como talvez tenham pensado os antigos médicos e como ainda pensam 
alguns. É preciso não fazer da saúde e da doença princípios distintos, 
entidades que disputam tuna à outra o organismo vivo e que dele fazem 
o teatro de suas lutas. Isso são velharias médicas. Na realidade, entre 
essas duas maneiras de ser há apenas diferenças de grau: a exageração, a 
desproporção, a desarmonia dos fenômenos constituem o estado 
doentio. Não há um único caso em que a doença tenha feito surgir 
condições novas, uma mudança completa de cena, produtos novos e 
especiais. (...) Essas idéias de luta entre dois agentes opostos, 'de 

antagonismo entre a vida e a morte, entre a saúde e a doença, entre a 
natureza bruta e a natureza animada já estão ultrapassados. É preciso 
reconhecer em tudo a continuidade dos fenômenos, sua gradação 
insensível e sua harmonia” (CANGUILHEM [-1978] : 48/9). 

“Toda doença tem uma função normal correspondente da qual ela é 
apenas a expressão perturbada, exagerada, diminuída ou anulada” (id. : 

45).
. 

I 

_ . _ 

Enfim, tanto ao conceito de morbidade como anomalia, quanto 0 conceito 
de doença, em Claude Bernard definido como variação quantitativa das 

propriedades dos elementos histológicos, designam o estado' patológico e o 
fisiológico constituídos pela mesma natureza, porque o patológico difere do 
fisiológico (e vice-versa), exclusivamente, em quantidade. Dizendo de outra 

maneira: o patológico é de mesma natureza do fisiológico porque ele é apenas 
continuidade desse último. Assim, ambas as definições de doença em questão, 
admitem, como postulado, Ó, determinismo, já que contêm a conseqüência, 

identificada por Canguilhem, da aplicação desse postulado sobre os fenômenos 

biológicos. 
` C 

~ \ 

Contudo, há uma diferença na variação contida nos conceitos de doença 
como anomalia e 'em Claude Bernard. No primeiro caso, a variação contida no 
conceito de doença refere-se a um desvio estatístico, enquanto, no segundo, esse 
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desvio nao se estima estatisticamente. Claude Bernard rejeita o uso da estatistica» 

para a compreensão dos fenômenos biológicos, porque: 

O emprego das médias em fisiologia e em medicina produz, quase 
sempre, .urna falsa precisão aos resultados, destruindo o

' 

caráter 

biológico dos fenômenos. (...) Eu suponho que um médico recolha um
V 

grande número de observações particulares sobre uma doença, e que ele 
faça em seguida uma descrição média de todos os sintomas observados 
nos casos particulares; obterá assim uma descrição que nunca se 

enconuará na natureza. Igualmente em ñsiologia não se atribui jamais 
descrições médias de experiências, porque as verdadeiras relações dos 

fenômenos desaparecem nesta média; (...) As médias, neste caso onde 
. acabamos de considera-las devem, então, ser rejeitadas, porque elas 

confundem querendo reunir, e falseiam, querendo simplificar. As médias 

só são aplicáveis à redução de dados numéricos variando muito pouco, e 

referindo-se a casos perfeitamente determinados e absolutamente simples 

(BERNARD [1984] z 191/2).” j

j 

A primeira condição, para empregar a estatística, é 
, 

que os fatos a que 

se aplica hajam sido exatamente observados, a fim de poderem ser 
reduzidos a unidades comparáveis entre si. Ora, isso não se encontra 

freqüentemente, em medicina. (...) nunca dois doentes se assemelham 
completamente; a idade, o sexo, o temperamento e uma multidão de 
outras circimstâncias causarão sempre diferenças donde resulta que a 

média ou relação que se deduzirá da comparação dos fatos ficará, 

sempre, sujeita à contestação (id. : 193).48 

U “L°emploi des mzymnes en physiologie et en médecine ne dorme le plus souvent qu”une fausse 
précision aux résultats cn détruisant le caractère biologiquedes phénomènes. (...) Ie suppose qu”un 

médecin recueille un grand nombre d°observations partículières sur une maladie, et qu°il fasse 

ensuite une description moyenne de tous les symptômes observés dans les cas particuliers; il aura 

ainsi une -description qui ne se trouvera jamais dans la nature. De même en physiologie il ne faut 

jamais donner des descriptions moyennes d”expériences, parce que les vrais rapports des 

phénomènes disparaissent dans cette moyenne; (...) Les moyennes, dans les cas oii nous 
venons de 

les considérer, doivent done être repoussées, parce qu ”elles confondent en voulant reunir et 

faussent en voulant simplifier. Les moyennes ne sont applicables qu”à la réduction de 
données 

numériques variant très peu et se rapportant à des cas parfaitement déterminés et absolummt 

simples.”
\ 

48 “La première condition pour employer la statistique, c`est que les faits auxquels on Papplique 

soient exactement observés afin de pouvoir être ramenés à des unités comparables entre 
elles. Or, 

cela ne se rencontre pas le plus souvent en médecine. (...) jamais deiur malades ne se ressemblent 

exactement; Pâge, le sexe, le tempérament, et une foule 'd”autres circonstances apporteront 
toujours 

des differences, d”oü el résulte que la moyenne ou le rapporr que Fon déduira de la comparaison 

des faits sera toujours sujet ã contestation.”
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Assim, defendemos que Claude Bernard é um dos pais do conceito de 
doença entendida como anomalia por ter fornecido a teoria, subentendida nesse 
conceito, de identidade' qualitativa, explicitada numericamente, do normal e do 
patológico.4'9 Porém, a forma para se expressar essa relação numérica foi que sofreu 

modificação no que diz respeito ao ponto de vista defendido por Claude Bernard 
porque, como sugere Canguilhem, os fisiologistas contemporâneos não partilham 
mais da aversão daquele por qualquer mensuração estatistica para a determinação 
da saúde e da doença (cf. CANGUILHEM [1978] : 118). 

O conceito de doença como anomalia em Claude Bernard fica ainda mais 
evidente com a constatação de que, para esse autor. a definição de morbidade como 
modificações (quantitativas) fisiológicas das propriedades dos elementos 

histológicos contém o conceito de obesidade (cf. BERNARD [1984] : 279/80); 

donde se conclui pela definição de doença como anomalia, já que esse tipo de 
doença define-se, exatamente, como uma variação dos elementos histológicos 

adiposos. 

V 
Concluindo, podemos afirmar que a base teórica do conceito de doença 

como anomalia é o determinismo-mecanicista. Assim, respondemos à primeira 

questão por nós formulada ao final do primeiro capítulo. 

Quanto à outra questão formulada, aquela que interroga sobre a 

permanência desse postulado, mesmo perante fatos clínicos refutadores, 

acreditamos que essa permanência é o resultado do sucesso de, pelo menos, 
trezentos anos da ação do determinismo 

, 
enquanto norteador da investigação 

científica. e 

Segue um trecho de Canguilhem onde Claude Bernard e' também identificado como 0 cerne da 
idéia de identidade qualitativa do normal e do patológico: “Pode-se dizer que o progresso do 
conhecimento físico consistiu em considerar, como Galileu e Descartes, todos os movimentos 
como naturais, conforme as leis da natureza e que, da mesma forma, o progresso do conhecimento 
biológico consiste em unificar as leis da vida natural e da vida patológica. justamente com essa 
unificação que Comte sonhava e que Claude Bernard vangloriou-se de ter realizado” 
(CANGUILHEM [1978] :98). 
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, 
Por fim, pareceu-nos que o estudo da aplicação do determinismo- 

mecanicista na medicina, através da Introdução, não somente proporcionaria a 

oportunidade de comprovarmos o postulado do conceito de doença como 

anomalia, - defmindo o patológico apenas como uma modificação quantitativa do 
normal - mas permitiria, também, explicitar os limites desse postulado que o 

inviabilizam para aplicação nos organismos vivos, limites que, por não serem 

reconhecidos, justificam a existência de um conceito de doença tantas vezes 

inoperante do ponto de vista clínico. 

sEçÃo1I. 0 DETE1‹M1NIsMo ;MEcAN1c1sn1 M1 CIÉNCIA Do 
SER VIVO 

Na primeira .parte da Introdução, precisamente, no capítulo segundo, 

parágrafo III, que tem como título Ijexpérimentateur doit douter, fuir les idées 

fixes et arder tou` ours sa liberté d°es irit Claude Bernard e õe a sua conce ão E 1 P z XP Pç 

de ciência: ' 

Entretanto, não é preciso ser céptico; é necessário crer na ciência, isto 
é no determinismo, na relação absoluta e necessária das coisas, tanto nos 
fenômenos característicos dos seres vivos como em todos os demais (id. 

50 

Ao escrever a Introdução, Claude Bernard inicia expondo que a sua 

concepção 'de ciência vincula-se ao determinismo. Mas é polemizando contra o 

ceticismo que o autor melhor esclarece esse vínculo. Para ele, a ciência está 

submetida a leis fixas e determinadas, sendo sesse o postulado científico conhecido 

como “determinismo” . Nos próprios termos de Claude Bernard: 

Céptico é quem não crê na ciência e crê em si mesmo; crê o 
suficiente nele para atrever-se. a negar a ciência e afirmar que não está 
submetida a leis fixas e determinadas. Aquele que duvida é o verdadeiro 

5 . . . ~ . . . . . O “Il ne faut pourtant point être scepnque; il faut croire à la science, c”est-à-dire au determmisme, 
au rapport absolu et nécessaire des choses, aussi bien dans les phénomènes propres aux êtres 
vivants que dans tous les autres.”
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sábio; duvida de si mesmo e de suas interpretações, porém crê na 
ciência; inclusive admite nas ciências experimentais, um critério ou um 
princípio científico absoluto. Esse princípio é o døtewmnismo dos 
fenômenos, que é tão absoluto nos fenomenos dos corpos vivos como 
nos dos corpos brutos (id. : 87).51 

Esta citação permite›nos explicitar dois pontos. Primeiro: ao afirmar que a 

ciência está submetida a Lun postulado que expressa leis fixas e determinadas, 

Claude Bernard associa a ciência à descoberta das leis dos fenômenos. Segundo: 

por referir-se ao determinismo como um postulado científico absoluto, Claude 

Bernard utiliza 0 mesmo raciocínio adotado para a compreensão tanto dos corpos 
inorgânicos como também para o conhecimento dos organismos vivos. Nos 
próprios termos do autor: 

No fundo, todas as ciências seguem a mesma linha de raciocínio e 
tendem ao mesmo objetivo. Todas querem chegar ao conhecimento da 
lei dos fenômenos, de maneira a poder prever, variar ou dominar esses 
fenômenos. (...) Em uma palavra, o determinismo (...) é um axioma 
científico que não poderia ser violado tanto nas ciências da vida como 
nas dos corpos brutos. (...) é ainda tal relação, estabelecida pela 
observação e pela experiência, que permite ao físico, ao químico, ao 
fisiologista, não somente predizer os fenômenos da natureza, mas ainda, 
modifica-los à sua vontade e com toda segurança, desde que não saia das 
relações que a experiência indicou, ou seja, da lei (id. : 47 e 128).52 

5 . . . . . _ . A . . . 1 “Le sceptique est celiu qui ne croit pas à la science et qui croit à luí-meme; il croit assez en liu 
pour oser nier la science et affirmer qu”elle n'est pas soumise à des lois fixes et déterminées. Le 
doutcur est le vrai savant; il ne doutc que delui-même et de ses interprétations, mais il croit à la 
science; il admet même dans les sciences expérimentales un critéiium ou un principe scientifique 
absolu. Ce principe est le deterrninisme des phénomènes, qui est absolu aussi bien dans les 
phénomènes des corps vivants que dans ceux des corps bruts.”

ç 

52 “ Au fond toutes les sciences raisonnent de même et visent au même but. Toutes veulent arriver 
à connaissance de la loi des phénomènes de manière à pouvoir prévoir, faire varier ou maitriser ces 
phénomènes. (...) En un mot, le déterminisme (...) est un axiome scientifique qui ne saurait être 
violé pas plus dans les sciences de la vie que dans les sciences des corps bruts; 

, (...) c°est encore ce 
même rapport, établi par Pobservation et par Fexperience, qui pcrmet au physicien, au chimiste, au 
physiologiste, non seulement de prédire les phénomènes de la nature, mais encore de les modifier 
à son gré et ã coup sür, pourvu qu”il ne sorte pas des rapports que Fexpérience lui a indiqués, c°est- 
à-dire de la loi.”

`
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Assim, Claude Bernard, na Introdução, ao explicitar que a lei dos fenômenos 
capacita o experimentador a predizer e modificar os fenômenos da natureza, 
permite, em relação a seu conceito de ciência, interpretações como a de 

Canguilhem: este ,autor afirma que a ciência, para Claude Bernard, não apenas 
confunde-se com a descoberta das leis dos fenômenos, - o que implica numa 
concepção determinista - mas também com a ação eficaz, que significa “saber 
para agir” 

, sendo essa última a idéia positivista fundamental (cf. CAN GUILHEM: 
[197s} z 74).* 

Diante, então, da idéia de Claude Bernard de fazer da medicina uma ciência 
(cf. BERNARD [1984] : 49), o que implica tanto na adoção do determinismo 
quanto no uso da concepção do saber para agir, resta-nos, então, entender como o 
autor viabiliza essa idéia da medicina como ciência. Precisamente no parágrafo VIH 
que tem como título Dans les Sciences Biologiques comme dans les Sciences 

Phvsico-chimiques, le Déterminism est possible, parce que, dans les Corps Vivants 
comme dans les Corps Bruts, la Matière ne peut avoir aucune §pontanéité, 
encontramos o entendimento procurado. Nos termos do autor: ' 

As máquinas vivas são, por conseguinte, criadas e construídas de tal 
maneira que ao aperfeiçoarem-se tornam-se cada vez mais livres do meio 
cósmico geral. Mas nem por isso deixa de existir o mais absoluto 
determinismo no meio interno que, em conseqüência deste mesmo 
aperfeiçoamento orgânico, se isola cada vez mais do meio cósmico 
exterior. (...) As máquinas que a inteligência do homem criou, se bem 
que infinitamente mais grosseiras, não são construídas de outra 
maneira. Uma máquina a vapor possuí uma atividade independente das 
condições físico-químicas exteriores, visto que no frio, no quente, no 
seco ou úmido, a máquina continua a funcionar. Mas o físico que 
penetra no meio interno da máquina, sabe que esta independência é 
apenas aparente, e que o movimento de cada peça do interior é 
determinado por condições físicas absolutas de que ele conhece as leis. O 
mesmo sucede com o fisiologista porque, se pode penetrar no meio 

53 A concepção de ciência de Claude Bernard como descoberta da lei dos fenômenos c da ação 
eficaz, de acordo com Canguilhem, está inteiramente em concordância com A. Comte [cf. id. : 

81).
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íntimo da máquina viva, é aí que encontra o determinismo absoluto que 
deve tornar-se, para ele, a base realda ciência dos. corpos vivos (id. : 

5 . 

122/3). 4 

A citação precedente permite-nos ressaltar très pontos em que Claude 
Bernard se baseia para fundamentar a medicina como uma ciência. O primeiro, o 

determinismo, ' - o postulado da ciência - , é aplicado aos organismos vivos 

através do meio interno. ' 

O segtmdo, Claude Bernard, depois de considerar a existência do mais 

absoluto determinismo no meio interno dos organismos vivos, estabelece que a 

constância dos fenômenos biológicos reside nos próprios princípios da mecânica 

newtoniana, inclusive quanto à noção de meio, conforme esclarece Canguilhem no 

capítulo Le vivant et son milieu : 

Desde o ponto de vista histórico, a noção e o termo meio são 
importadas pela biologia da mecânica durante a segunda parte do século 
XVIII. A noção mecânica, porém não o termo, aparece com Newton, 
(...) Os mecanicistas franceses do século XVIII têm chamado meio ao 
que Newton entendia por fluido, cujo tipo, se não o arquétipo único, é, 
na física de Newton, o éter. O problema a resolver pela mecânica, na 
época de Newton, era 0 da ação à distância de indivíduos físicos 

distintos. (...) O problema não se colocou para Descartes. Para 
Descartes só há mn modo de ação física, que é o choque, em uma só 
situação física possível, que é o contato. Dessa forma podemos dizer 
que, na física cartesiana, a noção de meio não tem lugar. (...) Newton é 
provavehnente o responsável pela importação do termo da física para a 
biologia. (...) Em sua Óptica, Newton considera o éter como estando 

54 “Les machines vivantes sont donc créées et construites de telle façon, qu”en se perfecüonnant, 
elles deviennent de plus en plus libres dans le milieu cosmique général. Mais il n”en existe pas 
moins toujours le déterrninisme le plus absolut dans leur milieu interne, qui, par suite de ce même 
perfectionnement organique s”est isolé de plus en plus du milieu cosmique extérieur. (...) Les 
machines que Pintelligence de Phomme crée, quoique infiniment plus grossières, ne son pas 
autrement construítes. Une machine à vapeur possède une activité indépenclante des conditions 
physico-chimiques extérieures puisque par le froid, le chaud, le sec et Phumide, la machine 
continue. à fonctionner. Mais pour le physicien qui descend dans le milieu intérieur de la machine, 
il trouve que cette indépendance n”est qu”apparente, et que le mouvement de chaque rouage 
intérieur est détørminé par des conditions physiques absolues, et dont il connaít la loi. De même 
pour le physiologiste, s”il peutdescendre dans le milieu intérieur de la machine vivante, il y trouve 
un déterminisme absolu qui doit devenir pour lui la base réele de la science des corps vivants.”

57



\

Í em continuidade com o ar, no olho, nos nervos, _e até nos musculos. E a 
ação de um meio o que assegura a relação de dependência entre a 
claridade da fonte luminosa percebida e o movimento dos músculos 
pelos quais o homem reage ante esta sensação. (...) As origens 
newtonianas da noção de meio são pois suficientes para dar conta da 
significação mecânica inicial desta noção e do uso que em princípio tem 
sido dado a ela. A origem determina o sentido e o sentido determina o 
us0(cANGU1LHEM [1992] z 129/32155 

Assim, o determinismo de Claude Bernard refere-se a um determinismo- 
mecanicista, concepção identificada em outros pensadores importantes do século 
XVIII e do início do século XIX. 

Quanto ao terceiro ponto: Claude Bernard, ao dizer que uma máquina a 

vapor possui uma atividade aparentemente independente das condições físico- 

químicasexteriores, está, ao mesmo tempo, explicitando que essas são as condições 
que expressam a regularidade mecânica nos corpos brutos. Logo, por tratar-se, 
como igualmente registrado na citação em questão, de um determinismo absoluto, 
as condições para a regularidade nos corpos- vivos são, necessariamente, as mesmas 
dos corpos inertes. No entanto, ainda conforme esse autor, o determinismo nos 
organismos vivos se encontra no meio íntimo da maquina viva. Isso significa que 
as condições que expressam a regularidade mecânica no organismo vivo são, 

exclusivamente, as condições físico-químicas internas. 

55 . . . . . _ . . “Historiquement considérés la notion et le terme de mølzcu sont importés de la mécaniquc dans 
la biologie, dans la deuxième partie du XVIII° siècle. La notion mécanique, mais non le terme, 
apparait avec Newton, (...) Les mécaniciens français du XVIII' siècle ont appelé milieu ce que 
Newton entendait par fluide, et dont le type, sinon l°arche' type unique, est, dans la physique de 
Newton, Péther. Le problème à résoudre pour la mécanique, à Pépoque de Newton, était celui de 
Paction à distance d”individus physiques distincts. (...) Ce problèma ne se posait pas pour 
Descartes. Pour Descartes, il n°y a qu”un seul mode d'action physique, c”est le choc, dans une seule 
situation physique possible, le contact. Et c”est pourquoi nous pouvons dire que, dans la physique 
cartésienne, la notion de milieu ne trouve pas sa place. (...) Newton est peut-être le responsable de 
Fimportatíon du terme de la physique en biologie. (...) Newton, dans son Optique, considere 
Féther comme étant en continuité dans Fair, dans .l”oeil, dans les nerfs, ct jusque dans les muscles. 
(Í est donc par Paction d”un milieu qu”est assurée la liaison de dépcndance entre Féclat de la source 
lurnineuse perçue et le mouvcment des muscles par lesquels Fhomme réagit à cette sensation. (...) 

Les origines newtonicnnes de la notion de milieu suffiscnt donc à rendrc compre de la signification 
mécanique initiale de cette notion et de Fusage qui en a d`abord été fait. L'origine commande le 
sens et lc sens commande Pusage.”
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Especificamente em relação aos seres vivos, o parágrafo precedente remete- 
nos à seguinte interpretação: como os fenômenos dos corpos vivos são 

dependentes de condições físico-químicas do meio interno desse organismo, essas 

condições encontram-se sempre em relação imediata com todas as manifestações 
vitais, como por exemplo, as da saúde, da doença, das ações hmnanas. Logo, a 

concepção determinista é reducionista porque restringe os fenômenos vitais a um 
único tipo de realidade: àquela estudada pela física, nesse caso, mais precisamente, 

pela mecânica. 

Esta redução permite-nos, também, qualificar o determinismo como sistema 
fechado por não admitir outros elementos ou acontecimentos a não ser aqueles, os 
fisico-químicos, por ele já previsto.5ó Isso, obviamente, propicia o controle do 

fenômeno pelos estudiosos porque, perante um acontecimento, só resta ao 

pesquisador conhecer as condições físico-químicas necessárias e absolutas que o 

determinam. Assim, o determinismo propicia o saber para agir, que é o outro 
parâmetro em relação à ciência, conforme Claude Bernard, de acordo com o 

exposto por Canguilhem [1978]. Esse saber “direcionado” pode ser visualizado, 

por exemplo, através do seguinte trecho dalnrroduçãoz 

(...) existe um determinismo absoluto em todas as ciências porque, 
estando cada fenômeno sujeito de uma maneira necessária às condições 
físico-químicas, o sábio pode modificá-las para dominar o fenômeno, 
quer dizer, para impedir ou favorecer a sua manifestação. A este respeito 
não surge nenhuma contestação em relação aos corpos brutos. Quero 
provar que o mesmo se passa com os corpos vivos e que, também para 
eles, existe o determinismo (BERNARD [1984] : 1O1].57 

56 O sistema fechado é a primeira condição estabelecida por Ferrater Mora para classificar um 
sistema de determinista (FERRATER MORA [1965] v.I. : 423). .

, 

57 
“_(...) il y a un déterminisme absolu dans toutes les sciences parce que chaque phénomènc étant 

enchaíné d”une manière nécessaire ã des conditions physico-chimiques, le savant peut modifier 
pour maítriser le phénomèno, c°est-à-dire pour empêchcr ou favoriser sa manifestation. Il n”y a 
aucune constestation à ce sujet pour les corps bruts. ]e veux prouver qu”il en est de même pour les 
corps vivants, et que, pour cux aussi, le déterminisme existe.”
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Assim, através desses três pontos, procuramos esclarecer os passos dados 
por Claude Bernard na Introdução para fazer da medicina uma ciência. Porém, essas 
questões explicitam a idéia associada ao determinismo desse autor _ e esta 
corresponderia, aproximadamente, ao que foi expresso por Dagognet no seu 
prefácio à Introdução _ qual seja, a concepção de que, através do meio interno, 
Claude Bernard partiu em guerra contra o vitalismoãs que subtrai o vivo, ou mais 
precisamente, o princípio ou força vital, da absoluta e necessária regularidade 
físico-química. ` 

Claude Bernard interpreta o vitalismo do seguinte modo: 

De acordo com esta maneira de ver, as manifestações da vida seriam determinadas pela ação espontânea de tal força vital particular, em lugar de serem, como as dos corpos brutos, o resultado necessário das condições ou influências físico-químicas de um meio ambiente.(...) Pensam que o estudo dos fenômenos da matéria viva não pode manter nenhuma relação com o estudo dos fenômenos da matéria bruta. Consideram a vida como uma influência misteriosa e sobrenatural que age arbitrariamente, libertando-se de todo determinismo, e chamam` de 
materialistas aos que se esforçam por submeter os fenômenos vitais a condições orgânicas e físico~químicas determinadas. Isto são idéias falsas 
(._..). Mas as idéias vitalistas (...) não passam de uma espécie de superstição médica, uma crença no sobrenatural. Ora, na medicina a crença nas causas ocultas, quer se chame vitalismo ou qualquer outra coisa, favorece a ignorância e gera uma espécie de charlatanismo 
involuntário, ou seja, crença em uma ciência infusa e indeterminável (B1-zRNARD[19s4] z 101/10).” e 

58 Segrmdo Canguilhem “ le vitalisme c'est la simple reconnaissance de Poriginalité du fait vital” (CANGUILHEM [1992] : 156). ' 

5 “Dans cette manière de voir, les manifestations de la vie seraient détcrminées par l”act1on spontanée de cette force vitale particulière, au lieu d”être comme celles des corps bruts le résultat néccssaire des conditions ou des influences physico-chimiques d” _un milieu ambient. Ils pensent que Fétude des phénomènes de la matière vivante ne saurait avoir aucun rapport avec Fétude des phénomènes de la matière brute. Ils considèrcnt la vie comme une influence mystéricuse et surnaturelle qui agir arbitrairement en s°affranchissant de tout déterminisme, et ils taxcnt de matérialistes tous ceux que font des efforts pour ramener les phénomènes vitaux à des conditions organiques et physico-chimiques déterminées. Ce sont là des idées fausses, (...) Mais les idées vitalistes (...) ne sont rien autre qu'une sorte de superstition médicale, une croyance au surnaturel. Or, dans la médecine la croyance aux causes occultes qu”on appele vitalisme ou
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Portanto, Claude Bernard, ao escrever a Introdução, contrapõe-se à 

concepção vitalista, precisamente porque defende a idéia de que o estudo dos 

fenômenos da matéria viva mantém relação com o estudo' dos fenômenos da 
matéria bruta, já que, em ambos os casos, os fenômenos são resultados, necessária 
e exclusivamente, das condições ou influências físico-químicas de um meio 
ambiente específico. 

Resumindo as idéias contidas nos dois parágrafos anteriores: para Claude 

Bernard, a singularidade do corpo vivo em conseqüência da força vital não incide, 
como era de se esperar, sobre a especificidade desse organismo porque, no nosso 
ponto de vista, o autor adota a estratégia de enfraquecimento' da força vital ao 

reduzí-la ou ao condiciona-la, totalmente, a propriedades físico-químicas. A 
Introdução confirma isso: 

Sem dúvida há nos seres vivos uma força especial que não se encontra 
em nenhum outro lugar, e que preside à sua organização; mas a sua 
existência não poderia alterar as noções que possuímos das propriedades 
da matéria organizada, matéria que, uma vez criada, fica dotada de 
propriedades físico-químicas fixas e determinadas. A força vital (...) de 
nenhuma forma determina a manifestação das propriedades da matéria 
viva. (...) Em resumo, o fisiologista e o médico devem procurar reduzir 
as propriedades vitais a propriedades físico-químicas, e não as 
propriedades físico-quíinicas a propriedades vitais (id. : 284).6° 

Desta forma, Claude Bernard afirma que a força vital nada pode fazer por si 

mesma em relação às propriedades dos organismos vivos, já que ela somente pode 
atuar sobre essas propriedades por mediação das forças gerais da natureza que têm 

autrement, favorise Pignorance et enfante une sorte de chalartanisme involuntaire, c°est-à-dire la 

croyance à une science infuse et indéterminable.” 
6° “Sans doute il y a pour les être vivants .une force spéciale qui ne se rencontre pas ailleurs, et qui 
préside ã leur organisation, mais Pexistence de cette force ne saurait rien changer aux notions que 
nous nous faisons des propriétés 

v 

de la matière organisée, matièi-e qui, une fois créée, est douée de 
propriétés physico-cliimiques fixes et déterminées. La force vitale (...) ne determine en auciuie 
façon la manifestation des propriétés de la matière vivante. En un mot, le physiologiste et le 

médecin doivent chercher ã ramener les propriétés vitales à des propriétés physico-chimiques et 
nom les propriétés physico-chimiques à des propriétés vitales.”

61



como princípio, no determinismo em questão, a fisica e a mecânica moderna; No 
entanto, Bichat (1821) em Anøtmniø génemle ózppliqmíø à la physiologie et à la 

méølecine já enunciava um forte argumento contra a aplicação do determinismo- 
mecanicista à biologia, e conseqüentemente, à medicina. Nos termos de Bichat: 

“Há duas coisas nos fenômenos da vida. Primeiro: o estado de saúde; 
segundo: o estado de doença; daí duas ciências distintas, a fisiologia, 
que trata dos fenômenos do primeiro estado, e a patologia, que tem 
como objeto os fenômenos do segundo. A história dos fenômenos nos 
quais as forças vitais apresentam seu tipo natural nos leva, como 
conseqüência, à história dos fenômenos nos quais essas forças estão 
alteradas. Ora, nas ciências físicas só há a primeira história; jamais a 
segunda é encontrada. A fisiologia está para o movimento dos corpos 
vivos assim como a astronomia, a a hidráulica, etc... estão 

para os movimentos dos corpos inertes: ora, estas últimas ciências não 
têm nenhuma outra ciência que lhes corresponda como a patologia 
corresponde a primeira. Pela mesma razão, nas ciências físicas repugna- 
se qualquer idéia de medicamento. Um medicamento tem como 
finalidade trazer as propriedades a seu tipo natural; ora, as propriedades 
físicas, como não perdem nunca esse tipo, não precisam voltar a ele. 
Nada nas ciências físicas, corresponde ao que é a terapêutica nas ciências 
biológica” (CANGUILI-IEM [1978] : 97/8). 

E a esse texto de Bichat Canguilhem acrescenta o motivo pelo qual as 
ciências físicas modernas não possuem nada que se assemelhe à correspondência 

entre o patológico e a terapêutica nas ciências biológicas. Nos termos do autor: 

É claro que, nesse texto o natural deve ser tomado no sentido de tipo 
normal. (...) Pode-se dizer que o progresso do conhecimento físico 

consistiu em considerar, como Galileu e Descartes, todos os 
movimentos como naturais, isto conforme as leis da natureza e que, da 

- mesma forma, o progresso do conhecimento biológico consiste em 
unificar as leis da vida natural e da vida patológica. E justamente com 
essa unificação que Comte sonhava e que Claude Bernard vangloriou-se 
de ter realizado, (...) Às reservas que, então, julgamos necessário expor, 
acrescentamos ainda o seguinte: a mecânica moderna, baseando a 
ciência do movimento no princípio da inércia, tornava absurda, com 
efeito, a distinção entre os movimentos naturais e os movimentos 
violentos, já que a inércia é precisamente a indiferença em relação às 
direções e às variações do movimento. Ora, a vida está bem longe de 
uma tal indiferença em relação às condições que lhe são impostas;(...) 
(id. : 98). 
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Assim, através de Bichat e _de Canguilhem, deparamos com um problema 
em relação à aplicação do postulado determinista-mecanicista nos seres vivos. Esse 
problema té de cunho epistemológico porque, como disse Canguilhem, o 

determinismo-mecanicista, ao basear a ciência do movimento no princípio da 
inércia, torna absurda a distinção entre os movimentos naturais (saúde) e os 

movimentos violentos (doença), pelo fato da inércia ser, precisamente, a 

indiferença em relação às direções e às variações do movimento; isso indica, então, 
a impossibilidade de aplicar esse princípio à biologia, exatamente porque a vida não 

é indiferença-em relação às condições que lhe são impostas já que, perante essas 

condições, ela manifesta sua polaridade dinâmica, constituída, ora pela saúde, ora 

pela doença.ó1 ' 

É esta impossibilidade que esclarece, então, a ambigüidade do conceito de 
doença como anomalia usado na clínica, como exposto no capítulo primeiro. Esse 
conceito é, na verdade, incapaz de garantir uma boa compreensão do fenômeno da 
doença, porque o seu postulado teórico é indiferente aos conceitos (de saúde e de 

doença) que constituem a polaridade da vida. 

Comparando as posições defendidas por um lado, por Claude Bernard - o 

conhecimento da doença possibilitado pelo determinismo-' mecanicista - e por 
outro, por Bichat e Canguilhem - a 'inadequação do modelo determinista- 

mecanicista - 
, 
pode-se concluir pela sua irredutibilidade mútua. Por isso, faz-se 

necessário elucidar como Claude Bernard, no livro em questão, pensa apreender o 
patológico. Com base nesse estudo, buscaremos outros comentários de Bichat e/ou 
Canguilhem (ou de outros estudiosos por eles indicados) para endossar o 
argumento de que o determinismo-mecanicista é inadequado para a compreensão 
da doença e, por isso, gerou um conceito de patológico que, de acordo com os 
casos clínicos por nós estudados, é insuficiente. 

A idéia da vida expressar uma polaridade dinâmica diante das condições que lhe são impostas é 
de Canguilhem (cf. id. : 97), 
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Lembremo-nos de que, ao escrever a Inrrodzzçáo, Claude Bernard afirma que 

a regularidade está no meio interno do organismo vivo. E esse meio que se 

encontra sempre em relação. imediata com as manifestações vitais normais ou 

patológicas. E, para se chegar ao meio interno, diz o autor que é preciso decompor 

a matéria viva até que alcancemos os verdadeiros elementos ativos, ou seja, os 

histológicos: V 

Com efeito é o meio interno dos seres xivos que se encontra sempre 
em relação imediata com as manifestações vitais, normais ou patológicas 
dos elementos orgânicos. (...) Para se chegar à resolução destes diversos 

problemas, é preciso, de algtuna maneira, decompor sucessivamente o 
organismofz tal como se desmonta uma máquina para lhe reconhecer e 

estudar todos os mecanismos; (...) Os verdadeiros elementos ativos para 
o fisiologista são o que se chama os elementos anatôrnicos ou 
histológicos. Estes, assim como os princípios imediatos orgânicos, não 
são quimicamente simples, mas, considerados ñsiologicamente, estão 
tão reduzidos quanto possível, no sentido de que possuem as mais 
simples propriedades vitais que conhecemos, propriedades que 
desaparecem quando se destrói esta parte elementar organizada. De 
resto, todas as idéias que temos sobre esses elementos são relativas ao 
estado V atual, dos nossos conhecimentos; porque é certo que tais 

elementos histológicos, no estado de células ou fibras, são ainda mais 
complexos. É por isso que diversos naturalístas não lhes quiseram dar o 
nome de elementos e propuseram chamar-lhes organiswms ølømmmrøs. 
Esta denominação seria, com efeito, mais conveniente: (...) Quando se 
chega a analisar as complexas manifestações de um organismo, deve-se, 
-então, decompor esses fenômenos complexos e reduzi-los a um certo 
número de propriedades simples, pertencentes a organismos 

elementares, eem seguida, pelo pensamento, reconstituir sinteticamente 
o organismo total, por reunião e disposição de .tais organismos 

O procedimento de decomposição do organismo vivo é, por Claude Bernard, denominado, na 
Introdução, de vivíssecgão. Nos termos do autor: “La vivisection, considérée comme méthode 
analytique d”investigation sur le vivant, (...) Toutefois, il ne faudrait pas croire que la vivisection 

puisse constituer à elle seule route méthode expérimentale appliquée à l”etude des phénomènes de 

la vie. La vivisection n°est qu”une dissection anatomique sur le vivant; (...) En résmné, la 

vivisection est la dislocation de Forganisme vivant à~ l"aide d”instruments et de procédés qui 

peuvent en isoler les dilférentes parties” (BERNARD [1984] : 155/6). 

óz
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elementares, considerados primeiro isoladamente, depois, nas suas 
relações recíprocasós (BERNARD [1984] : 104/16).Õ4

, 

É oportuno assinalarmos que a citação precedente explica exatamente o 

motivo pelo qual o conceito de doença como anomalia refere-se à variação de 
elementos histológicos: o determinismo incide precisamente sobre essas matérias 

orgânicas. Claude Bernard acrescenta, ainda na Introdução, a idéia de que a ciência 

do meio interno do organismo vivo constitui-se como função da fisiologia porque 
esta é a ciência que tem por objeto estudar os fenômenos dos seres vivos e 

determinar as condições materiais de suas manifestações. Nos termos do autor: 

[A fisiologia] apenas se ocupa de uma coisa, das propriedades da 
matéria viva e do mecanismo da qualquer que seja a forma sob a 
qual ela se manifesta. (...) A fisiologia é a ciência vital ativa com o 
auxílio da qual o homem poderá agir sobre os animais e sobre o 

63 . . ,. . _, A identificaçao desses organismos elementares e de suas relaçoes recíprocas com os ouuos 
elementos vitais que totalizam o organismo vivo constitui mais uma originalidade da Introdução, 
pois, como comenta François Dagognet no prefácio à Introdução, Claude Bernard não se atém à 

anatomia, como era o usual de sua época, para explicar as manifestações dos organismos vivos; 
aliás, segundo esse comentador, Claude Bernard identifica a anatomia como a responsável 
imediata pela não-descoberta da glicogênese. E ainda, acrescenta Dagognet, a morfologia coloca 
uma venda entre o vivo e o observador, e que dessa forma nem a descrição dos órgãos separados, 
nem aquela dos tecidos à maneira de Müller e Virchow podem ensinar de fato o que descobriu 
Claude Bernard, ou seja, a dinâmica das funções bem além dos substratos (cf. id. : 14/5). 

64 “ En effet c”est le milieu intérieur des êtres vivants qui est toujours en rapport immédiat avec les 
manifestations vitales, normales ou pathologiques des éléments organiques. (...)Pour arriver ã 
resoudre ces divers problèmes, il faut en quelque sorte décomposer successivement Porganisme, 
comme on démonte une machine pour en reconnaitre et en étudier tous les rouages; (...)Les vrais 
éléments actifs pour le physiologiste sont ce qu”on appelle les éléments anatomiques ou 
histologiques. Ceux-ei, de même que les príncipes immédiats organiques, ne sont pas simples 
chimiquement, mais, considérés physiologiquement, ils sont aussi réduits que possible, en ce sens 
qu”ils possèdent les propriétés vitales les plus simples que nous connaissions, propriétés vitales qui 
s°évanouissent quand on vient à détruire cette partie élémentaire organisée. Du rest, toutes les 
idées que nous avons sur ces éléments son relatives ã l”etat actuel de nos connaissances; car il est 
certain que ces éléments histologiques, à Petar de cellules ou de fibres, sont encore complexes. 
C”est pourquoi divers naturalistes n”ont pas voulu leur donner le nom d“e'le'mmts, et ont proposé de 
les appeler or_gam' smøs élémentøires. Cette dénomination serait en effect plus convenable; (...)Quand 
on vient à analyser les manifestations complexes d°un organisme, on doit done décomposer ces 
phénomènes complexes et les ramener à un certain nombre des propriétés simples appartenant à 
des organismes élémentaires, et ensuite, par la pensée, reconstituer synthétiquement Porganisme 
total par les réunions et Pagencement de ces organismes élémentaires, considérés d”abord 
isolément, puis dans leurs rapports réciproques.”
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homem, quer no estado são, quer no estado de doença (id. : 164 e 

2os).°5 , 

Em suma, podemos afirmar que Claude Bemard tem a fisiologia como a 

ciência vital ativa, porque ela é o ramo do conhecimento que possui a função de 
- - r ÓÓ r - 
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de connole das manifestações vitais de saúde e de doença dos organismos vivos; a 

fisiologia é, então, para Claude Bernard, a ciência biológica fundamental.°7 Por 

conseguinte, alntrodução
' 

instituiu a fisiologia como base para a patologia e para a 

terapêutica. Assim sendo, Claude Bernard foi quem possibilitou, como bem 

assinala Dagognet (1984), a fusão vigente dessas três disciplinas: a fisiologia 

fundamental, a patologia e a terapêutica. A inseparabilidade dessas disciplinas 

representa, como indica Claude Bernard no trecho subseqüente, uma de suas 

contribuições originais: _ 

Durante o período empírico da medicina que, sem dúvida, deverá 
ainda prolongar-se por mais algum tempo, a fisiologia, a patologia e a 

terapêutica poderão caminhar separadamente porque, não estando 

constituídas, nem umas nem outras, não se encontram em condições de 
se prestar um mútuo apoio na prática médica. Mas na concepção da 
medicina científica isso não poderá suceder; e a base terá de ser a 

fisiologia. (...): a fisiologia é que é a base da medicina científica, porque 
a ela compete fornecer a explicação dos fenômenos mórbidos, 
mostrando as relações que mantêm com o estado normal. (...), para o 
sábio, não existem nem medicina nem fisiologia distintas, há apenas 

65 “ [La physiologie] ne s” occupe que d”une seule chose, des propriétés de la matière vivante et du 
mécanisme de la vie, sous quelque forme qu”elle se manifeste. La physiologie est la science 
vitale activa à l°a.ide de laquelle Phomme pourra agir sur les animaux et sur Phornme, soit ã l”état 
sain, soit à l”état malade.” V 

66 A referida atribuição da fisiologia geral é explicitada por Claude Bernard do seguinte modo: 
“Son problème consiste à déterminer la condition élémentaire des phénomènos de la vie” (id. : 

105). 
67 É o próprio Claude Bernardquem define a fisiologia como ciência biológica fundamental. Nos 
termos do autor: “La physiologie générale est la science biologique fondamentale vers laquelle 
toutes les autres convcrgent” (id. : 105).

B
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uma ciência da vida, fenômenos que é preciso explicar, tarfto no estado 
patológico quanto no estado fisiológico (id. : 26 e 205).” 

E a partir desse esclarecimento sobre a posição da fisiologia em relação a 

outras ciências, Claude Bernard prossegue explicitando onde se desenvolve essa 

ciência experimental ativa:
` 

Penso que importa muito dirigir desde cedo o espírito dos alunos 
para a ciência experimental ativa, fazendo-lhes compreender que ela se 
desenvolve nos laboratórios, em vez de lhes deixar acreditar que reside 
nos livros e na interpretação dos escritos dos antigos. Sabemos, pela 
história, da esterilidade da via escolásúca, e as ciências, só levantaram a 

cabeça quando se substituiu a autoridade dos livros pela autoridade dos 
fatos determinados na natureza, com o auxílio de meios de 
experimentação cada vez mais aperfeiçoados; o maior mérito de Bacon 
foi ter proclamado bem alto esta verdade (id. : 204).69 

- Ao identificar o laboratório como o local onde a fisiologia deve ser 

desenvolvida, Claude Bernard aponta mais uma conseqüência da aplicação do 

determinismo-mecanicista sobre os seres vivos. Essa doutrina implica, como pode 

ser visto na citação que se segue, um deslocamento da localização da doença: 

Toda a ciência experimental exige um laboratório. É aí que o sábio se 
isola para procurar compreender, por meio da análise experimental, os 
fenômenos que observou na natureza. (...) Mostramos já a insuficiência 
da anatomia quando se trata de conhecer os fenômenos da vida, e vimos 

68 “Pendant la période empirique de la médecine, qui sans doute devra se prolonger encore 

longtemps, la physiologie, la pathologie et la thérapeutique ont pu marcher séparément, parce que, 
n”etaiit constituées ni les unes ni les autres, elles n”avaient pas à se dormer un mutucl appui dans la 
pratique médicale. Mais dans la conception de la médecine scientifique, il ne saurait en être ainsi; 

sa base doit être la physiologie. (...): c”est la physiologie qui est la base de la médecine scientifiqiie, 

parce que c°est elle qui doit donner Pexplication des phénomènes morbides en montrant les 

rapports qu°ils ont avec Fétat normal. (...), pour le savarit, il n”y a ni médecine ni physiologie 

distinctes, il n°y a qu”une science de la vie, il n”y a que des phénomènes de la vie qu°il s”agit 

d°expliquer aussi bien à l”état pathologique qu”à l°état physiologique.” 

69 “Ie pense qu”il importe beaucoup de dirigir de bonne heure Pesprit des élèves vers la science 

active expérimentale, en leur faisant comprendre qu”elle se développe dans les laboratoires, au lieu 

de laisser croire qu”elle reside dans les livres et dans Pinterprétation des écrits des anciens. Nous 
savons par Phistoire la stérilité de cette voie scolastique, et les sciences n°ont pris leur essor que 

lorsqifon a substitué ã Pautorité des livres Fautorité des faits précisés dans la nature ã Paide de 

moyens d”expérimentation de plus en plus perfectionnes; le plus grand mérite de Bacon est 
d”avoir 

ptoclamé bien haut cette vérité.” -
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como se torna necessário acrescentar-lhe o estudo das condições físico- 
químicas que participam, como elementos necessários, nas 
manifestações vivas, normais ou patológicas. (...) O laboratório 
fisiológico deve, portanto, ser atualmente, o objeto culminante dos 
estudos médico-científicos. (...) O hospital, ou mais acertadamente, a 
enfermaria, não é, como freqüentemente se supõe, o laboratório do 
médico; limita-se a ser (...) o seu campo de observação; é aí que se deve 
fazer o que se chama a clínica, quer dizer, o estudo tão completo quanto 
possível da doença à cabeceira do doente. (...) a fisiologia é que é a base 
da medicina científica, porque a ela compete fornecer a explicação dos 
fenômenos mórbidos, mostrando as relações que mantêm com o estado 
normal. (...). Concebe-se que um médico observador ou empírico, que 
nunca sai do hospital, considere que a medicina se reduza 
completamente à clínica como uma ciência que é distinta da fisiologia, 
de que não sente necessidade. Porém, para o sábio, não existem nem 
medicina nem fisiologia distintas, apenas há Luna ciência da vida, 
fenômenos que exigem explicação, tanto no estado patológico como no 
estado fisiológico. (...) Em uma palavra, considero o hospital como o 
vestíbulo da medicina científica; é o primeiro campo de observação 
onde deve entrar o médico; porém, o laboratório é o verdadeiro 
santuário da ciência médica; somente aí 

, 
se procuram as explicações da 

vida, no estado normal e patológico, por meio da análise experimental 
(ia. z 199/2oó).7° 

Canguilhem, como citado no primeiro capítulo, contrapõe-se a Claude 
Bernard no que diz respeito à idéia da localização da doença. É na clínica, onde 

7° “ Toute science expérimentale exige un laboratoire. Oest là que le savant se retire pour chercher 
à comprendre, au moyen de Fanalyse expérimentale, les phénomènes qu”il a observés dans la 
nature. (...) Nous avons montré ailleurs Pinsuffisance de Fanatomie seule pour rendre compte des 
phénomènes de la vie, et nous avons vu qu”il faut encore y ajouter Fétude de toutes les conditions 
physico-chimiques qui entrent comme éléments nécessaires des manifestations vitale, normales ou 
pathologiques. L”hôpital ou plutôt la salle de maladcs n”est pas le laboratoire du médecin 
comme on le croit souvent; ce n°est, que son champ d'observatiom c”est là que doit se faire ce 
qu”on appelle la clinique, c”est-à-dire l°étude aussi complete que possible de la maladie au lit du 
malade. c”est la physiologie qui est la base de la médecine scientifique, parce que c°est elle qui 
doit donner Pexplication des phénomènes morbides en montrant les rapports qu°ils ontavec Fétat 
normal. (...) On conçoit qu°un médecin observateur ou empirique qui ne sort jamais de son 
hôpital, considere que la médecine s”y renferme tout entière comme une science qui est distincte 
de la physiologie, dont il ne sent pas le besoin. Mais, pour le savant, il n”y a ni médecine ni 
physiologie distinctes, il n”y a qu”une science de la vie, il n”§.' a que des phénomènes de la vie qu”il 
s”agit d”expliquer aussi bien à Fétat pathologique qu”à l”état physiologique. (...) En un mot, je 
considère Fhôpital seulement comme le vestibule de la médecine scientifique; c°est le premier 
champ d”observation dans lequel doit entrer le médecin, mais c”est le laboratoire qui est le vrai 
sanctuaire de la science médicale; c”est là seulernent qu”il cherche les explications de la vie à Pétat 
normal et pathologique au moyen de Panalyse expérimcntale.”
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ocorre a relação com o doente, que a doença se apresenta. Assim, Canguilhem 
indica: a) o laboratório, onde a fisiologia está presente, não é o local do 

patológico; com isso, assinala que não é a fisiologia que determina a qualificação 
do patológico o que constitui mais um argumento contra à adoção do 
determinismo-mecanicista para a compreensão da doença; b) não sendo a 

fisiologia, de acordo com Canguilhem, o que determina o patológico e como a 

fisiologia tem, em Claude Bernard, o papel de estudar as condições físico-químicas, 
que são os elementos necessários e suficientes das manifestações vitais, isso indica 

que, para Cangujlhem, essas condições são necessárias mas não suficientes para 
justificar o patológico; c) ao contrapor-se à idéia de Claude Bernard de situar no 
laboratório o local da doença, e ao indicar que é a clínica que justifica a qualificação 
de patológico, Canguilhem possibilita-nos compreender por qual motivo o 

conceito de doença como anomalia, como no caso da obesidade, permanece em 
vigência, mesmo diante da evidência da imprecisão clínica desta conceptualização 
da doença. “

' 

Resta-nos ainda esclarecer como, em decorrência do postulado determinista 
no estudo dos seres vivos, um fenômeno vital é qualificado como normal ou 
patológico. Perante o exposto, até o momento, podemos afirmar, de imediato, que, 
tanto no conceito de doença como variação não estatística do normal (Claude 
Bernard), quanto no conceito de patológico como variação estatística do normal 
(fisiologistas contemporâneos), é a fisiologia que qualifica um fenômeno vital 
como normal' ou patológico. 

Contudo, vale a pena ressaltar 
_ 
que Claude Bernard, ao dizer que toda 

ciência experimental exige um laboratório, e que é aí o local ondeo sábio se isola 
para procurar compreender, por meio da análise experimental, os fenômenos que 
observou na natureza, está revelando o que subjaz à fisiologia. Oculto nessa ciência 
está o próprio fisiologista que, através da sua escolha, introduz a norma do que é 

normal ou patológico na fisiologia. Assim, Claude Bernard ao rejeitar, como 
exposto na primeira parte desse capítulo, a estatística na biologia, escolhe, segundo
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Canguilhem, o normal como o resultado da erqaeriência que o fisiologista 

classificou como ideal em dadas condições experimentais: ` 

Em fisiologia não se deve jamais apresentar descrições médias de 
experiências porque as verdadeiras relações dos fenômenos desaparecem 
nessa média; quando estamos diante de experiências complexas e 
variáveis, devemos estudar as diversas circimstâncias em que elas se 
processam e, em seguida, apresentar a experiência mais perfeita como 
tipo que representará, sempre, um fato verdadeiro (id. : 192).71 

Em relação aos fisiologistas contemporâneos, diz Canguilhem que esses 
escolhem, no conceito de média, mn equivalente objetivo do conceito de normal 
(cf. CANGUILHEM [1978] : 118). 

‹ O patológico, em ambos os casos, é considerado como uma variação do 
normal. Esse desvio é estabelecido a partir dadecisão dos fisiologistas. A crítica 
que Prus em De L”z`m` tatíon et de la phlegmasia ou novelle domino médicale faz a esse 
conceito é que, ao ser determinado pela fisiologia experimental -ou, melhor 
dizendo, ao ser determinado pelo fisiologista experimental tanto “bernardiano” 

quanto “contemporâneo” - o patológico é, na verdade, um conceito artificial 

porque simulae cria doença (cf. id. : 115). Assim, por intermédio de Prus, aponta- 
se mais uma conseqüência da adoção do determinismo nas ciências dos seres vivos: 
a criação de um conceito artificial de doença. 

A análise de Prus possibilita-nos esclarecer três pontos: a) Bichat evidenciou 
que o determinismo-mecanicista é indiferente aos termos saúde e doença na medida 
em que se baseia na ciência do movimento fundamentada no princípio de inércia, 
que é indiferente à variação do movimento. Essa indiferença obrigou os 

fisiologistas a determinar o momento em que os fenômenos biológicos referem-se 

71 Esse trecho está no texto original da Introdução: “En physiologie il ne faut jamais donner des 
descriptions moyennes d”expérienccs, parce que les vrais rapports des phénomènes disparaissent 
dans cette moyenne; quand on a affaire à des experience complexes et variables, il faut en étudier 
les diverses circonstances ct ensuite donner l”exp‹-Êrience la plus parfaite comme type, mais qui 
représentera toujours un fait vrai.”
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à doença ou à saúde, já que diferentemente dos fenomenos dos corpos brutos, 

constituem-se desses dois polos. Logo, a extensão de um postulado da ciência dos 
corpos inertes para a ciência dos corpos vivos acrescentou a esse postulado um 
conteúdo normativo que não estava, de início, nele contido; b) Canguilhem, 

conforme já assinalamos, ao dizer que a vida esta bem longe da indiferença da 

inércia em relação as condições que lhe são impostas, reforça a tese de Prus da 

artificialidade do patológico: é artificial porque e a vida por si mesma, e não o 

fisiologista, que determina quando um fenômeno biológico é normal ou 

patológico; c) ao dizer que o patológico da fisiologia experimental é artificial 

porque simula e cria a doença, Prus remete-nos aos acontecimentos descritos nos 

casos clínicos expostos no primeiro capítulo desta dissertação, que diziam que o 

conceito de doença como anomalia pode induzir a erro de diagnóstico, ao 

identificar doença onde ela jamais esteve. 

' Atingimos, portanto, o objetivo desta seção: através da Introdução 

demonstrar tanto que o conceito de doença como anomalia, que afirmamos como 

clinicamente insuficiente, é derivado do conceito de doença em Claude Bernard, 
como esclarecer o equívoco da aplicação desse postulado aos seres vivos. 

Entendemos que um argumento forte para que o determinismo, no domínio do ser 
vivo, seja refutado é o apresentado por Canguilhem, que define a vida como 

diferente da inércia, já que ao contrário dessa, ela não é indiferente às condições 

que lhe são impostas.
` 

Ao finalizarmos esse capítulo, gostaríamos de sinalizar um problema: todo o 

esforço de Claude Bernard, aplicando o postulado determinista na medicina, é uma 
conseqüência da sua convicção do caráter científico desse campo do conhecimento. 

No entanto, se aceitarmos a impossibilidade do determinismo nos fenômenos da 
vida, devemos repor a questão da cientificidade da medicina. 

A análise do pensamento de Canguilhem ocupar-se-á norteada seja do 
conceito de doença, seja do status epistemológico da medicina.
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RESUMO: 

Neste capítulo pesquisamos as fontes históricas do conceito de doença como 

anomalia e, a partir daí, reconstituímos o postulado de onde esse conceito é 

derivado. 

Aproximamos determinismo e lei natural já que esta expressa as relações 

constantes observadas na natureza e o determinismo defineése exatamente como a 

doutrina segundo a qual todos e cada um dos acontecimentos do universo estão 
submetidos a leis naturais. O determinismo refere-se tanto a uma visão 

cosmológica, porque concebe a natureza como constituída de regularidade, quanto 

a um postulado científico, porque a ciência é definida como uma atividade que visa 
descobrir as leis regentes dos fenômenos. 

A convicção de Claude Bernard de que a medicina é uma ciência está 
expressa na Introdução. Esse texto versa sobre metodologia médica, estendendo 

uma certa concepção de ciência, até então restrita à compreensão dos corpos 

inertes, aos corpos vivos. 

Os fenômenos biológicos em Claude Bernard são, então, explicados por leis 
físico-mecânicas. No entanto, essas leis não dizem respeito ao meio externo do 

organismo, como é o caso das leis dos fenômenos dos corpos inertes e sim, ao 

meio interno do organismo vivo. 

A conseqüência da aplicação do postulado científico das ciências dos corpos 
inertes aos corpos vivos, segundo Canguilhem, é precisamente a identidade do 

normal e do patológico. Se o conceito de doença como anomalia refere-se apenas à 

variação de constituintes orgânicos do meio interno do organismo vivo em relação 
ao normal, é porque Claude Bernard aplicou na medicina o postulado 

determinista-mecanicista.
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O determinismo, ao referir-se às leis físico-mecânicas que estruturam a 

ciência do movimento, implica uma indiferença em relação à direção do 

movimento, porque a inércia é indiferente às condições que lhe são dadas. 

Claude Bernard, na Introdução, afasta dos corpos vivos o postulado vitalista, 

porque essa concepção sustenta que as manifestações desses organismos são 

decorrentes da a ão de uma for a articular - a forca vital. L 

Ç ç P 'J › 

O fato das forças gerais da natureza, fundamentadas no princípio da inércia, 
presidirem às manifestações do organismo vivo,. resultou na necessidade de uma 
manobra por parte dos fisiologistas para anular a indiferença desse princípio: 

estabeleceram a regra do normal e do patológico na fisiologia. Portanto, esse 

estabelecimento significa uma mudança no conteúdo originário do determinismo, 
já que acrescentou a esse postulado, quando aplicado ao ser vivo, o caráter 

normativo. Equivocada, esta estratégia dos fisiologistas desembocou num conceito 
artificial de patológico. 

No entanto, persistindo a idéia de que os fenômenos dos corpos vivos não 
permitem nenhum tipo de determinismo, surgirá a indagação se, de fato, a 

medicina pode ser uma ciência.

P
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TERcE1Ro CAPÍTULO 
O CONCEITO DE DOENÇA EZM GEORGES CANGUILHEM 

Este capítulo, dividido em três seções, objetiva o esclarecimento do conceito 
de patológico em Georges Canguilhem. A primeira seção apresenta o postulado do 
vitalismo fundador do conceito de patológico em Georges Canguilhem. Na 
segunda seção, analisamos o conceito de Vida em O Normal ô 0 Patolofgico. Em 
conseqüência, entender-se-á o motivo pelo qual o conceito de vida não pode ser 

compreendido a partir do determinismo, postulado que, como visto no capítulo 
precedente, sustenta o conceito de doença como anomalia. A última seção trata do 
conceito de patológico em Georges Canguilhem. Desse modo, à medida em que se 
desvela o significado do conceito de patológico nesse autor, pode ser esclarecida, 
ainda mais, a sua concepção filosófica a respeito da vida, bem como conhecer o 
status que a medicina adquire em conseqüência dessa concepção.

G 

SEÇÁOL 0 VI¶;‹1L1sMo 

O Normal ø o Patolo' iso ode ser considerado um livro de metodolo ia" .H P 8 
médica, porque ensina o médico a discernir se o estado do indivíduo que o procura 
é de saúde ou de doença. Para tanto, Canguilhem, no segundo capítulo da segunda 
parte desse livro, coloca-se imediatamente contra o postulado determinista- 

mecanicista.
A 

t

4 

72 É o próprio Canguilhem quem identifica O Normal e o Pmvológico como um texto metodológico. 
Essa qualificação pode ser vista, por exemplo, quando esse autor analisa os trabalhos do geógrafo 
SORRE. Citamos Canguilhem: “(...) já que todos esses problemas - Canguilhem faz referência 
aos problemas originados da relação entre as características fisiológicas e patológicas do homem de 
um lado, e os climas, os regimes alimentares, o meio biológico de outro - se resumem, afinal, em 
problemas de adaptação, compreende-se como os resultados de um geógrafo apresentam grande 
interesse para este ensaio metodológico sobre as normas biológicas” (id. : 134/5).



A contestação deste postulado fica evidente, por exemplo, no instante em 
que Canguilhem analisa o verbete “normal” . Tomando-o de acordo com a 

significação que lhe é dada pelo Wcabuløire technique ft critique de la philosophie, de 
Lalande, diz Canguilhem: 

(...) é normal aquilo que é como deve ser; e é normal, no sentido 
mais usual da palavra, o que se encontra na maior parte dos casos de 
uma espécie determinada ou o que constitui a média ou o módulo de 
uma característica mensurável. Na discussão destes sentidos, fizemos ver 
o quanto esse termo é equívoco, designando ao mesmo tempo um fato 
e “um valor atribuído a esse fato por aquele que fala, em virtude de um 
julgamento de apreciação que ele adota” . (...) O verbete do Vócabulaire 
philosophique parece supor que o valor só pode ser atribuído a um fato 

s biológico por “aquele que fala” 
, isto é, evidentemente, um homem. 

Achamos ao contrário, que, para um ser vivo, o fato de reagir por uma 
doença a uma lesão, a uma infestação, a uma anarquia funcional, traduz um fato fundamental: é que a vida não é indiferente às condições nas 
quais ela é possível; que a vida é polaridade e por isso mesmo, posição 
inconsciente de valor; em resumo, que a vida é, de fato, normativa. Em 
filosofia entende-se por normativo qualquer julgamento que aprecie e 
qualifique um fato em relação a uma norma, mas essa forma de 
julgamento está subordinada, no fmido, àquele que institui as normas. No pleno sentido da palavra, normativo é o que institui as normas. E é 
neste sentido que propomos falar sobre uma normatividade biológica 
(id. z 95/ó). 

Esta citação corrobora a hipótese de que Canguilhem, com O Nfrrmøl e 0 

Patológica, ao contrario de Claude Bernard com a Introdução, defende a idéia, 
negada por esse último, das manifestações de saúde e de doença como expressões 
da vida. Assim procedendo, Canguilhem rechaça o deterrninismo-mecanicista no 
estudo dos seres vivos, porque este postulado prescreve a fisiologia (mais 
precisamente, o fisiologista) e não a vida, como o qualificador das manifestações 
vitais. 

Lembremo-nos de que, sobre a vida, como citado no capítulo precedente, 
Canguilhem disse expressamente o seguinte: 

(...): a mecânica moderna, baseando a ciência do movimento no 
a princípio da inércia, tornava absurda, com efeito, a distinção entre os
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.movimentos naturais e os movimentos violentos, já que a inércia é 
precisamente a indiferença em relação às direções e às variações do 
movimento. (...) Ora, a vida está bem longe de uma tal indiferença em 
relação às condições que lhe são impostas; a vida é polaridade. (...) Não 
há indiferença biológica. Pode-se, portanto, falar em normatividade 
biológica (id. : 98/9). 

Pode-se perceber, aqui, mais uma vez, que o autor afasta o determinismo- 
mecanicista dos seres vivos sob o mesmo argumento anterior: o de exaltação da 
vida ao se tratar dos corpos vivos. Aqui a vida é defmida, precisamente, em 
oposição à inércia, que é o fundamento do postulado determinista-mecanicista. 

O interesse em basear a ciência do mowánento no princípio da inércia, 
segundo Canguilhem, está associado à garantia oferecida por esse princípio de que 

a matéria e o movimento tornam o objeto estável e idêntico a si mesmo, o que 
responde às exigências consideradas como constituintes do objeto de uma ciência 
(cf. id. : 164). Em outras palavras, as idéias de estabilidade e de identidade do 
objeto, satisfazem, portanto, a um só tempo, tanto as concepções de regularidade e 

de universalidade compreendidas no determinismo, quanto a de previsibilidade de 
um fenômeno, contida na tese positivista de Comte. Diz Canguilhem: 

A vida torna-se um objeto de ciência; e tornou-se, de fato, 
historicamente, já que nem sempre o foi. (...) Ao procurar determinar 
as constantes e invariantes que definem realmente os fenômenos da 
vida, a fisiologia faz uma autêntica obra de ciência. Mas, procurando 
qual é o sentido vital dessas constantes, qualificando umas como 
normais e outras como patológicas, o fisiologista faz mais - e não 
menos - do que uma obra de ciência, no sentido estrito. Não considera 
a vida apenas como uma realidade idêntica a si mesma, mas como um

' movimento polarizado. Sem o saber, o fisiologista deixa de ver a vida 
com um olhar indiferente, com o olhar do físico que estuda a matéria; 
ele considera a vida como um ser vivo que a vida atravessa, também, em 
certo sentido (id. : 181/2).

V 

Nesta citação, devemos examinar pelo menos três pontos. O primeiro indica 
que Canguilhem, ao reabrir e manter aberto o debate sobre o comportamento e 

supremacia da vida sobre os fenômenos vitais, - pensamento que havia sido 
banido por Claude Bernard com a Introduyão, - torna O Narmal e o Pøtoloyco um
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ensaio não só médico-metodológico, mas também. filosófico. Quanto ao segundo 
ponto, Newton, nos Princfiios Matemáticos da Filosqfia Natural, identifica a inércia 
como uma força inata (imita) da matéria (cf. NEWTON [1979] : 5). Entretanto, 

Canguilhem nos diz que o inato da matéria viva e' a vida, por mais que isto. se 
assemelhe a uma tautologia. Assim procedendo, Canguilhem afasta a identificação 
dos corpos vivos como corpos inertes, realizada por Claude Bernard na Introdução, 
porque, o que é imanente aos primeiros, é a vida, enquanto a inércia, o é aos 
segundos. Portanto, em O Narmal e 0 Patológica, Canguilhem revigora a vida, até 
então, meramente adjetiva. Sobre o terceiro ponto, Canguilhem, ao compreender a 

vida como movimento polarizado, concebe-a como uma atividade de oposição à 
inércia, porque essa, segundo o 

_ 

autor, é indiferença em relação às direções e 

variações do movimento. Porém, o termo polarizado não é suficiente para afastar da 
vida o princípio de inércia. Há também a necessidade de que a vida seja descrita 
como um movimento que não se constitui, como a inércia, numa resistência à 

modjficação do seuestado, mas sim, que exista apenas pelas suas alterações e suas 
distorções; e dessa variação do movimento é que se expressa seja o valor de 
patológico, seja o de saúde. Dessa maneira, a vidaseria, de fato, distinta do estado 
de inércia, por tratar-se também de mn movimento imprevisível, inédito, um vir-a- 
ser determinado a constituir-se de alguma forma. 

O determinismo; como citado no capítulo anterior, possui uma estrutura 
necessariamente fechada, porque defende a idéia de imutabilidade, de ausência de 
originalidade, a partir do momento em que sejam conhecidas as condições de 
existência dos fenômenos da natureza. Isso significa que o postulado determinista 
não é capaz de nortear a vida, porque ela escapa aos preceitos de imutabilidade e 

ausência de originalidade nele contidos.
9 

Lembremo-nos de que Canguilhem defme o vitalismo como o simples 
reconhecimento da originalidade do fato vital (cf. CANGUILHEM [1992] : 156). 
Essa defmição pode referir-se tanto à idéia de supremacia da vida sobre os 
fenômenos vitais, quanto à da própria originalidade proveniente do fato vital, o 
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que significa referir-se à própria originalidade da vida. Assim procedendo e 

qualificando de original a vida, Canguilhem afasta dos organismos vivos todo tipo 

de determinismo, ao mesmo tempo em que sustenta o vitalismo para a 

compreensão das manifestações vitais. 

" 

Pierre Macherey, no posfãcio da Sa. ed. d°O Normal e 0 Patoloyico, confirma e 

esclarece o vitalismo de Canguilhem: 

Na obra de G. Canguilhem, onde a fidelidade ao espírito do 
vitalismo é regularmente lembrada, se poderia distinguir dois tipos de 
vitalismo: o primeiro sem sombra de dúvida, forneceria a resposta à 
questão da fisiologia, ao mesmo tempo em que a fundamentaria; 
forneceria, porque esse vitalismo é logo criticado pela interpretação 
dada ao espírito do vitalismo, que lhe confere um lugar privilegiado em 
relação a todas as teorias possíveis: o de não ser teórica senão na 
aparência, o de não ser senão a preservação de um conceito, a vontade 
de perpetuar uma problemática. A resposta é, neste caso, apenas uma 
transposição da questão, e é o meio encontrado para conservá-la. “O 
animismo ou o vitalismo, ou seja, doutrinas que respondem a urna 
questão, incluindo-a na resposta.” Há, então, duas fidelidades possíveis: 
aquela que toma a questão por uma resposta, que se contenta com uma 
palavra, e se apressa em esquecer a questão repetindo incansavelmente a 
palavra. A outra, mais secreta e mais difícil, recupera a questão, 
reencontra-a, reconhece-a e não admite o vitalismo contra outras teorias 
senão pelo motivo de que ele não é uma teoria (ou preferentemente sua 
ilusão), e assim restitui à ciencia - no caso, à fisiologia - ao mesmo 
tempo urna história e um futuro. (...) Em resumo: retornar ao conceito 
significa exibir a questão original, e é esse 0 sentido da empreitada de 
uma arqueologia: na medida em que a questão não está amarrada às 
suas respostas por Luna relação de necessidade - permanecendo o 
conceito independente de um contexto teórico, _ a história descreve 
um verdadeiro vir-a-ser 

V 

determinado mas aberto, dedicando-se a 
restituir mutações verdadeiras; e essas não podem ser marcadas senão 
através de sua relação com um nascimento que só tem valor de medida 
no sentido de que ele não é o índice de uma imutabilidade” 
(CANGUILHEM [1990] : 296/7). 

Dessa forma, fica patente que Canguilhem, com O Normal e o Patoldgico, 
recupera o postulado vitalista - veementemente combatido por Claude Bernard- 
como o postulado das manifestações vitais. 
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No entanto, apesar do conhecimento de que o vitalismo é o postulado que 
Canguilhem adota para as manifestações dos organismos vivos, faz-se necessário, 

ainda, esclarecer três pontos: a) como Canguilhem descreve a vida, já que a 

concebemos, em decorrência do limite de nosso conhecimento, apenas' como 

objeto de um certo modelo de ciência, ou seja, como um objeto estável e idêntico a 

si; b) como esse conceito de vida origina o conceito de doença em Canguilhem, já 
que é precisamente esse conceito de morbidade que nos interessa; c) qual é a 

natureza da medicina, já que a não aceitação do determinismo pode irnplicar em 
negar à medicina o caráter de ciência. Segue-se, então, a análise desses pontos. 

SEÇÁOII. o CARÁTER NORMATIVO DA DOENÇA EM 
r cANGUH;H1-ZM 

Canguilhem, na segunda parte d°O Normal ô o Pøtolofiw, examina, 

historicamente, o conceito de normal ou de norma. Vê-se nesse conceito dois 

significados: o de Claude Bernard e o dos fisiologistas contemporâneos. 'Em 

rela ão ao rimeiro como 'aí e osto diz Can ` em: 
3 3 _ 

Claude Bernard confessa expressamente que a norma (ou o normal) 
não é deduzida da experiência de fisiologia. Ao contrário, é o próprio 
fisiologista que, através de sua escolha, introduz a norma na experiência 
de fisiologia (CANGUILHEM [197 8] : 120). 

_Quanto ao normal do fisiologista contemporâneo, como já visto, 

Canguilhem diz que esse conceito expressa o valor médio: 

Parece que o fisiologista enconna, no conceito de média, um 
equivalente objetivo e cientificamente válido do conceito de normal ou 
de norma. É certo que o fisiologista contemporâneo não partilha mais 
da aversão de Claude Bernard por qualquer resultado de análise ousde 
experiência biológica expresso em média. (...), o fisiologista que faz a 
crítica de seus conceitos de base, percebe muito bem que a norma e a 
média são, para ele, dois conceitos inseparáveis. O segundo, porém, 
parece-lhe imediatamente capaz de ter uma significação objetiva e é por 
isso que ele tenta reduzir o primeiro conceito ao segundo (id. : 

118/22).

79



›'

I 

������������������� 

Assim, em ambos os casos, sob a aparente diferença esse conceito é 

instituído- pelo homem. .

- 

No entanto, é precisamente através da análise do normal dos fisiologistas 
contemporâneos que Canguilhem, ao buscar o predecessor da junção do conceito 

demédia e norm diz ue é a vida e não a escolha humana ue institui as normas. as q 
Esse exame é iniciado com o estudo dos trabalhos de A. Mayer e H. Laugier. 

De acordo com Canguilhem, estes estudiosos identificam, em decorrência 

dos trabalhos de biometria, média e norma. Laugier, segundo Canguilhem, estuda 

Quêtelet por considera-lo um precursor dessa ciência. Diz Canguilhem: 

,Quêtelet, estudando sistematicamente as variações da estatura do 
homem, havia estabelecido, para mn determinado caráter médico em 
indivíduos de uma população homogênea e representada graficamente, a 

existência de Lun polígono de freqüência, que apresentava um máximo 
correspondente à ordenada máxima, e uma simetria em relação a essa 
ordenada. Sabe-se que o limite do polígono é uma curva, e é o próprio 
Quêtelet que mostrou que o polígono de freqüência tende para Luna 
curva chamada “curva em sino” , que é a curva binomial, ou ainda, curva 
de Gauss. Com essa comparação, Quêtelet fazia questão de afirmar 
expressamente que não reconhecia, à variação individual referente a um 
determinado caráter, nenhum outro sentido a não ser o de um acidente 
que confirma a lei do acaso, isto é, as leis que exprimem a influência de 
uma multiplicidade indeterminável de causas não sistematicamente 
orientadas, e cujos efeitos, por conseguinte, tendem a se anular por 
compensação progressiva. Ora, essa possibilidade de interpretar as 

flutuações biológicas pelo cálculo das probabilidades, parecia, a 

Quêtelet, da mais alta importância metafísica. Significava, segundo ele, 
que existe, para a espécie humana, “um tipo ou um módulo cujas 

A diversas proporções pode-se facihnente determinar.” (...) A esse tipo 
humano a partir do qual o desvio é tanto mais raro quanto maior for, 
Quêtelet da o nome de homem médio (id. : 122/3). 

Todavia Canguilhem retifica que, ao contrário do que pensam alguns 

fisiologistas, Quêtelet não iguala a média à norma; ao contrário, ele apresenta 

explicitamente a regularidade ontológica como algo que se expressa na média. Nos 

termos de Canguilhem:
p 
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O que geralmente esquecemos de dizer, quando citamos Quêtelet 
como antepassado da biometria, é que segundo ele, o homem médio 
não é absolutamente um “homem impossível” . A prova da existência do 
homem médio, num determinado clima, está na maneira pela qual os 
números obtidos para cada dimensão medida ( estatura, cabeça, braço, 
etc...) se agrupam em torno da média, obedecendo à lei das causas 
acidentais. A média de estatura num determinado grupo é tal, que o 
maior dos subgrupos formados por homens da mesma estatura, é o 
conjunto dos homens cuja estatura mais se aproxima da média. Isso 
torna a média típica completamente diferente da média aritmética. (...) 

Em resumo, segundo Quêtelet, a existência de uma média é sinal 
incontestável da existência de uma regularidade, interpretada num 
sentido expressamente ontológico: “A principal idéia, para mim, é fazer 
prevalecer a verdade e mosuar o quanto o homem, mesmo à sua revelia, 
está sujeito às leis divinas, e com que regularidade ele as cumpre. (...)” 
Não nos cabe discutir, aqui, o fundamento metafísico da tese de 
Quêtelet, mas simplesmente não esquecer que ele distingue duas 
espécies de médias: a média aritmética ou mediana e a média verdadeira; 
e que, de modo algtun, ele apresenta a média como fundamento 
empírico da norma, em matéria de caracteres físicos humanos; ao 
contrário, ele apresenta explicitamente a regularidade ontológica como 
algo que se expressa na média (id. : 123/4). 

Porém, não é só a retificação da análise da média usualmente apresentada 
por alguns fisiologistas que interessa a Canguilhem; também irá se voltar para uma 
outra interpretação, a de Halbwachs, aos trabalhos de Quêtelet. É a partir dessa 
reflexão de Halbwachs que Canguilhem explica a vida, através do conceito de 
norma, como atividade de oposição à inércia e à indiferença biológica. Citamos 
Canguilhem: 

Ora, se pode parecer discutível buscar na vontade de Deus a 
explicação para a estatura humana, isto não quer dizer que nenhuma 
norma transpareça através da média. E o que nos parece que se pode 
concluir do exame crítico ao qual Halbwachs submeteu as idéias de 
Quêtelet. (...) Segundo Halbwachs, (...) o caráter estudado por 
Quêtelet - a estatura - só seria um fato puramente biológico se fosse 
estudado no conjunto de indivíduos que constituem uma linhagem 
pura, animal ou vegetal. Nesse caso, as flutuações para um e outro lado 
do módulo específico seriam devidas unicamente à ação do meio. Mas, 
na espécie humana, a estatura é um fenômeno inseparavehnente 
biológico e social. Mesmo se for função do meio, é preciso considerar, 
em certo sentido, o meio geográfico como produto da atividade 
humana. O homem é um fator geográfico, e a geografia está 
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profundamente impregnada de história, sob a forma de técnicas 
coletivas. (...) No entanto, na nossa opinião, se Quêtelet se enganou ao 
atribuir à média de um caráter anatômico humano um valor de norma 
divina, ele errou apenas ao especificar a norma, mas não ao interpretar a 
média como signo de uma norma. Se é verdade que o corpo humano é, 
em certo sentido, produto da atividade social, não é absurdo supor que 
a constância de certos traços, revelados por uma média, dependa da 
fidelidade consciente e inconsciente a certas normas da vida. Por 
conseguinte, na espécie humana, a freqüência estatística não traduz 
apenas uma normatividade vital, mas também uma normatividade social 
(id. : 124/6). 

A análise do trecho precedente permite-nos inferir que Canguilhem, como 
Halbwachs, concebe as normas orgânicas humanas como um provável emaranhado 
de influências da natureza e do meio social: 

Em nosso Ensaio mencionamos observações que permitiam 
considerar como provável um emaranhado de influências da natureza e 
da cultura na determinação de normas orgânicas humanas, (...) (id. : 

244). 

Logo, este emaranhado explicita que as normas orgânicas são, elas próprias, 
condicionadas por um movimento fundamental: a história do meio ambiente, que 
também se constitui como história do organismo, na medida em que ela contribui 
para constituí-lo, assim, como os organismos vivos em geral contribuem para a 

história do ambiente. 

. Conseqüentemente, no parágrafo acima, pode ser vista mais uma 
divergência entre Canguilhem e Claude Bernard: para o primeiro, prevalece a idéia 
de que os fenômenos vitais não são condicionados, fundamental e exclusivamente, 
pelo meio interno do organismo vivo, como defende Claude Bernard na Introdução, 
e sim, fundamentalmente, pelo ambiente externo não físico em que esse organismo 
está inserido. 

Através do termo história, em relação ao meio ambiente, é que Canguilhem 
explica a variação contida nesse meio. Nos termos do autor:
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. (...) não será absurdo falar em infidelidade do meio? Isto ainda é 
admissível quanto ao meio social humano. em que as instituições são, 
no fimdo, precárias, as convenções revocáveis, as modas efêmeras como 
um relâmpago. Mas o meio cósmico, o meio do animal de modo geral, 
não será um sistema de constantes mecânicas, físicas e químicas, não 
será feito de invariantes? É claro que esse meio definido pela ciência é 
feito de leis, mas essas leis são abstrações teóricas. O ser vivo não vive 
entre leis, mas entre seres e acontecimentos que diversificam essas leis. 
(...) Pelo fato do ser vivo qualificado river no meio de mn mundo de 
objetos qualificados, ele vive no meio de um mundo de acidentes 
possíveis. Nada acontece por acaso, mas tudo ocorre sob a forma de 
acontecimentos. É nisso que o meio é infiel. Sua infidelidade é 
exatamente seu devir, sua história. (...) A vida não é, portanto, para o 
.ser vivo, uma dedução monótona, um movimento retilíneo; ela ignora a 
rigidez geométrica, ela é debate ou explicação (...) com um meio em 
que há fugas, vazios, esquivamentos e resistências inesperadas (id. : 

159/60). - 

Em síntese, Canguilhem, ao enunciar os termos que constituem a norma 
orgânica humana, acrescentando a idéia de normatividade social à idéia de natureza, 
incorporou ao conceito de norma a presença de um elemento instigador que coloca 
problemas de uma ordem imprevisível à natureza; e nesse encontro, a vitalidade se 
desenvolve, na ânsia de dominar o meio. Daí, afirma Pierre Macherey: “temos em 
Canguilhem uma noção biológica de luta” (CANGUILHEM [1990] : 303). 

Assim, o conceito de norma ou normal, em termos absolutos, por descrever um 
estado em modificação, apresenta a vida como um movimento oposto à inércia 
porque essa é, ao contrário daquela, apenas a manutenção de um estado. 

Ainda em relação ao normal: enquanto para Claude Bernard esse conceito é 

um objeto do determinismo da ciência moderna, ou seja, uma matéria imutável já 
que está regida pelo movimento de inércia, em Canguilhem é, no sentido absoluto, 
o próprio movimento de oposição à inércia; portanto, é o sujeito do 
conhecimento, sendo, por isso, um conceito essencialmente dinâmico que não 
contém uma forma paralisada de vida, mas condições para a invenção de novas 
formas. Além disso, o fato da vitalidade orgânica estar em debate com o meio, 
significa que a vida é, também, um movimento em busca de seu próprio meio, ou 
seja, o vir-a-ser determinado a constituir-se de alguma forma. 
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A ideia da vida, como um acontec

r
I 

~‹ E neste sentido (de uma razao determinada mas aberta) que entendemos: `
f
3 

1. a vida, em Canguilhem, não como urn acaso - porque a esse termo, 
segundo Quêtelet (cf. CANGUILI-IEM [1978] : 122) subjaz a idéia de 
leis que exprimem a influência de uma multiplicidade indeterminável de 
causas não sistematicamente orientadas _ mas sim, como Lun 
acontecimento, porque este conceito inclui a regra que expressa a 
influência de causas determjnáveis (por exemplo: da natureza e do meio 
social), sistematicamente orientadas na busca de ambientes que são 
apropriados à vida;

t 

` 

2. através desse conceito de vida, Canguilhem, de fato, afasta do corpo vivo 
qualquer tipo de determinismo porque, ao incluir o meio social no 
conceito de vida, utiliza, tanto de uma razão aberta - porque esse meio 
descreve-se como algo mutável, o que permite alteração das condições de 
existência de um fenômeno vital - 

, quanto de outro .elemento de tipo 
_ ontológico distinto do físico-químico, que constitui o meio interno dos 

organismo vivo. Em suma, o fato do sistema ser aberto e não restringir- 
se a um único ti o de realidade inviab` ` como 'á e osto no se do P , J XP gun 
capítulo, qualquer tipo de ,determinismo porque esse sistema tem, como 
pressuposto, ser fechado e ontologicamente restrito a um único 
elemento. 

.¬ .V 
»,-_,_'- ¬ ~_'_;; 

‹*
, 

¡ .

5

7I 

imento que visa à busca do meio que lhe é 
próprio, favorece, em Canguilhem, o aparecimento do conceito de normatividade 
biológica. Nos termos do autor: 

Se existem normas biológicas, é porque a vida, sendo não apenas submissão ao meio mas também instituição de seu meio ró rio P P › estabelece, por isso mesmo, valores, não apenas no meio mas também no próprio organismo. É o que chamamos de normatividade biológica 
(id. : 187).
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Em relação ao meio, sugere Canguilhem, citando Les fimdemmts bioloflquøs 
de la géogmplaie humøine de Sorte [1943], que as constantes fisiológicas indicam 

um estado fisiológico ideal em determinadas condições ambientais. Isto não 

implica, entretanto, seja na possibilidade ou na impossibilidade de uma eventual 
correção desses valores. Nos termos de Canguilhem, tomando como base o 

pensamento do geógrafo: 

[As constantes fisiológicas expressam] (...) assim, uma zona de 
povoamento em que n 

a uniformidade das características humanas traduz, 
não a inércia de um determinismo, mas a estabilidade de um resultado 
mantido por um esforço coletivo, inconsciente, porém real. (...) A 
constante fisiológica é a expressão de um estado fisiológico ideal em 
determinadas condições, (...) (id. : 135,/6). 

Entendemos, portanto, que as constantes fisiológicas expressam a 

normatividade da vida em relação ao meio ambiente. E mais, concluímos que a 

apreciação da vida, com relação ao meio, diz respeito à propriedade do ambiente, à 

sua existência ou não. Resta-nos, portanto, compreender como a vida estabelece 
valores nos indivíduos, porque o conceito de normatividade biológica indica que a 

vida estabelece valores não apenas no meio, mas, também, no próprio organismo. 
Conforme Canguilhem: 

Para julgar o normal e o patológico não se deve limitar a vida 
humana à vida vegetativa. (...) 

, 

Portanto, só se compreende bem que nos 
meios próprios do homem, o mesmo homem seja, em momentos 
diferentes, normal e anormal, tendo os mesmos órgãos, se 
compreendermos como a vitalidade orgânica se desenvolve em 
plasticidade técnica e em ânsia de dominar o meio (id. : 162). 

Os termos anormal e nonnal, aqui, significam respectivamente, a doença e a 

saúde. Conseqüentemente, os valores estabelecidos pela vida no próprio organismo 
são exatamente esses conceitos. Esses significados podem ser melhor reconhecidos 
na seguinte passagem: 

(...) a vida está bem longe de uma tal indiferença em relação às 

condições que lhe são impostas; a vida é polaridade. (...) Não há 
indiferença biológica. Pode-se, portanto, falar em normatividade 
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biológica. Há normas biológicas sãs e normas biológicas patológicas, 
(...) (id. : 98/9).

z 

De acordocom Canguilhem, para a compreensão da saúde e da doença, faz- 
se necessário apenas o reconhecimento pela razão humana de que o normal - no 
sentido de saúde - e o anormal _ no sentido de doença _ é fornecido pelo 
próprio organismo vivo, porque a normatividade que determina esses conceitos 
está contida na sua própria existência. Isto significa que o organismo vivo tem Luna 
norma intrínseca, e é esta que determina qual dos valores diante de determinado 
contexto se faz presente, em dado organismo, num instante definido. É por esse 
motivo que Canguilhem faz uma crítica severa à conduta apreciativa da fisiologia: 

Parece-nos que a fisiologia tem mais a fazer do que procurar defmir 
objetivamente 0 normal: deve reconhecer a normatividade original da 
vida (id. : 142).

. 

A doença e a saúde, em Canguilhem, estão relacionadas com 0 embate do 
organismo vivo com o meio ambiente em que esse se encontra inserido. No 
entanto, Canguilhem esclarece, em outra passagem, que não é tanto o enconno 
dessas duas séries causais que as determinam. O fato principal é assim explicitado : 

(...) o normal e o anormal são determinados não tanto pelo encontro 
de duas séries causais, independentes _ o organismo e o meio _ mas 
sobretudo pela quantidade de energia que o agenteorgânico dispõe para 
delimitar e esuuturar 0 meio ambiente (id. : 258/9). 

Faz-se necessário, então, esclarecermos como a vitalidade orgânica assinala 
para a consciência humana os valores de sua polaridade. 

SEÇÁOLU. A DOENÇA coMo VALOR NEGAIIVO 

Finalizamos a seção anterior com a afirmação de Canguilhem de que o 
normal (a saúde) e o anormal (a doença) são valores designados, sobretudo, pela 
quantidade de energia que o agente orgânico dispõe para delimitar e estruturar o
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meio arnbiente. Assim, é a variação da quantidade de energia que necessita ser 
seção, porque é por essa variação ue se tor '

l 

esclarecida nesta 
q na possive a apreensão 

dos valores da polaridade biológica. 

Quanto à medida da quantidade de energia de que dispõe o agente orgânico, 
Canguilhem diz o seguinte:

. 

Essa medida deve ser procuradaapenas na história de cada um de nós. Cada um de nós fixa suas normas ao escolher seus modelos de exe ' °
' ' ` rcicio. (...) Cada um de nos muda suas proprias normas em fun ” 

, çao da idade e de suas normas anteriores. A norma do antigo sprinter não éz 

,_, , 
z , 

9 1
`

z 
mais sua norma de campeao; E normal. isto e, conforme a lei biológica do envelhecimento, que a redução progressiva das margens de segurança acarrete a diminuição dos níveis de resistência às agressões do ` 

. As meio normas de um velho seriam consideradas como deficientes no mesmo homem, quando adulto. Esse reconhecimento da relatividade individual e cronológica das normas não representa um ceticismo diante da multiplicidade, e sim, tolerância diante da variedade. No Ensaio de 1943 ch ` ` 
` ` ` amamos de normatividade à capacidade biológica de uesti q onar as normas usuais por ocasião de situações críticas, (...) (id. : 259). 

Esta citação coloca umaquestão importante: notemos que Canguilhem diz 
ser a procura da medida da quantidade de energia de que dispõe o agente orgânico um empreendimento que deve ser executado tomando o indivíduo como 
referência. Conseqüentemente, os valores da polaridade biológica que são 
designados por essa variação quantitativa, somente poderão ser reconhecidos numa 
vida individual. 

Esta relação pode ser compreendida a partir da expressão “modelos de 
exercício” que indica a opção do organismo para o seu modo de viver, ou seja, em 
relação a seus desejos e vontades, quanto à escolha de seu contexto ambiental. 
Assim, os valores da polaridade biológica só poderão ser reconhecidos perante a 
relação do indivíduo com a sua opção _ consciente ou inconsciente - de 
ambiente. 

Os comentários anteriores ressaltam pontos iinportantes porque esboçam 
diferen si ifi ças gn cativas entre os conceitos de doença e de saúde de Canguilhem e 
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dos fisiologistas contemporâneos; Enquanto para o primeiro esses conceitos 

referem-se restritamente ao indivíduo, para os últimos tanto o conceito de saúde 
quanto o de doença são parâmetros que têm como base o coletivo, já que 
fundamentam-se na estatística. 

Vejamos a relação entre Canguilhem e Claude Bernard quanto aos conceitos 

de doença e de saúde. Como visto, em Claude Bernard tanto o conceito de saúde 
quanto o de doença, são deduzidos da experiência de fisiologia. Esclarece Vendryès, 
em Vie et probabilitá (onde, segundo Canguilhem, as idéias de Claude Bernard 

sobre a constância e as regulações do meio interno são sistematicamente retomadas 
e desenvolvidas), que a experiência de fisiologia refere-se ao componente orgânico 
de um único indivíduo (cf. id. : 119). Assim, o conceito de saúde e de doença, 
tanto em Claude Bernard quanto em Canguilhem, são restritos ao plano individual. 

Porém, enquanto em Canguilhem o plano individual diz respeito à relação 
do indivíduo com o seu meio ambiente externo _ o que descreve um movimento 
aberto para os dois componentes da polaridade biológica- , em Claude Bernard o 
plano individual diz respeito ao meio interno do organismo, que está contido num 
movimento fechado. Assim, em Claude Bernard, na verdade, o plano individual 
reflete 0 universal 'á ue o meio interno do indivíduo é idêntico ara a es écie › P 
humana. .

» 

Todavia, Canguilhem, apesar de dizer que a doença encontra-se integrada no 
mesmo movimento ao qual também está vinculada a saúde -ser vivo/ambiente-, 

não diz que a doença é uma variação da saúde; mas Claude Bernard e os 
fisiologistas contemporâneos, com o propósito de pensar a doença a partir do 
mesmo movimento que fundamenta a saúde, apagam a originalidade daquela, 
considerando-a como um modo de ser da saúde. Daí surgiu um contra-senso: a 

doença como um tipo de saúde.
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Que a doença é uma estrutura diferente da saúde não se c 
nenhuma novidade, sobretudo, no meio médico psiquiátrico. Nos próprios termos 

onstitui em 

de Canguilhem: 

É interessante observar que os psiquiatras ' contemporâneos operaram na sua própria disciplina uma retificação e uma atualização dos conceitos de normal e de patológico, da qual os médicos e fisiologistas não parecem ter tirado nenhum proveito, no que se refere às suas respectivas ciências. Talvez seia preciso procurar a razão deste fato nas relações geralmente mais estreitas que a psiquiatria mantém com a filosofia, por intermédio da psicologia. Na França, sobretudo, Ch. _ . . Blondel, D. Lagache e E. Minkowski contribuíram para definir a essência geral do fato psíquico mórbido ou anormal e suas rela ões comÇ o normal. No seu livro La Comcimce Morbide, Blondel havia descrito casos de alienação em que os doentes se apresentavam, ao mesmo tempo, como incompreensíveis para os outros e incompreensíveis para si próprios, casos em que o médico tem realmente a impressão de lidar com uma estrutura de mentalidade diferente; (...) Lagache acha que a desorganização mórbida não é o simétrico inverso da organização normal. 
` Na consciência patológica podem existir formas que não tenham equivalentes no estado normal, e com as quais a psicologia geral não deixa de se enriquecer: (...). [E. Minkowski] O alienado “não se enquadra” não tanto em relação aos outros homens mas em relação à própria vida; não é tanto desviado, mas sobretudo diferente (id. : 87/9).” 

Assim, entendemos que Canguilhem demonstra que o princípio da inércia não pode ser o fundamento da doença, porque esse princípio nega a particularidade 
desta manifestação, fato que a experiência' contradiz.” 

73 Ocorreu-nos que alguém possa objetar que a doença e a saúde sejam estruturas diferentes, mais no campo dos distúrbios psíquicos do que no campo dos distúrbios somáticos. Porém, o próprio Canguilhem pensou nessa possível objeção ao tema, afirmando que o exemplo da doença do
u 

neuroglioma, uma manifestação somática, parece perfeitamente apropriada para ilustrar a idéia de que a doença não é apenas 0 desaparecimento de Luna ordem fisiológica, mas o aparecimento de uma no d ' ` "
' va or em vital, ideia que, segundo o autor, e, tanto a de Leriche como a de Goldstein (cf. id. : 156). 

74 
- 1 - -

i E quanto à saúde: compreendemos que a mercia nao pod e ser igualmente o seu ponto de partida porque essa manifestação vital está inserida, no pensamento de Canguilhem, num movimento em alteração imprevisível, o que exclui a possibilidade de ser, a inércia, o postulado também desse conceito. Logo, aquela citação de Canguilhem, referente ao pensamento de Bichat, que notifica a ausência do conceito de doença nas ciências fisica, química e mecânica, seria ainda
W 
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Outro ponto a ser ressaltado, em relação à esta mesma citação refere-se ao 
elemento normativo nela implícito, porque esse assinala mais uma diferença entre o 
conceito de patológico defendido por Canguilhem e o defendido pelos fisiologistas 
bernardianos e contemporâneos; em Canguilhem, o conceito de doença, como 
exposto anteriormente, está contido na idéia de nda, isto é, na quantidade de 
ener ' 

a ue o in gi q divíduo, por intermédio do agente orgânico vital, dispõe para 
contrapor-se ao seu meio ambiente. Iá para os fisiologistas, a doença é um estado 
da matéria inerte em relação a um meio. Nos próprios termos de Canguilhem: 

insistimos ue as fun ões biológicas são ininteli ' 
veis do modo3 como são reveladas pela observação, quando só traduzem os estados de uma matéria passiva diante das transformações do meio. Achamos que a 'da d v1 e qualquer ser vivo, mesmo que seja uma ameba, não reconhece as cate o ` d ' ' g nas e saude e de doença, a nao ser no plano da experiência, que é, em primeiro lugar, provação no sentido afetivo do termo e não n _ , 0 plano da ciência. A ciência explica a experiência, mas nem por isso a anula (id. : 143). 

Ao pensar desta maneira, Canguilhem sugere que os fatos orgânicos em si 
nada podem dizer sobre as categorias de saúde e de doença, porque essas somente 
são reconhecidas em função do exercício de vida do organismo vivo. 
,Conseqüentemente, uma anomalia em si nada tem a dizer quanto às categorias de 
doença e de saúde. - 

, É fácil compreender o quanto uma tal visão de doença se afasta da 
concepção de Claude Bernard e distancia-se igualmente da concepção dos 
fisiologistas contemporâneos. Enquanto para Claude Bernard e para os fisiologistas 
contemporâneos a doença diz respeito a distúrbios anatômicos e fisiológicos 
parciais, para Canguilhem a doença - como também a saúde, por vincular-se à 
noção de comportamento do ser vivo- 

, é uma expressão que designa o organismo 
vivo como um todo e não partes dele. Nos termos de Goldstein: 

mais rica, se Bichat reconhecesse, também, que nessas ciências, não se coloca a primeira história, ou seja, a saúde. 
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(...) um comportamento desordenado representa sem re umP comportamento mais ou menos desordenado de todo o organismo (id. 
: 148). 4 

E mais, enquanto para Claude Bernard a doença é o anormal, para 
Canguilhem o patológico, no

' 

sentido absoluto, e' normal por tratar-se ainda de 
uma norma da vida. Assim se expressa Canguilhem: 

Se reconhecemos que a doença não deixa de ser Luna espécie de norma biológica, conseqüentemente o estado patológico não pode ser chamado de anormal no sentido absoluto '(...). Reciprocamente, ser sadio e ser normal não são fatos totalmente equivalentes, já que o patológico é uma espécie de normal (id. : 158).
, 

Em suma, a constatação de que, em Canguilhem, os movimentos internos 
dos componentes orgânicos humanos nada dizem em si sobre as categorias de 
saúde e de doença nos remete ao tema já exposto sobretudo no primeiro capítulo, 
onde indicamos que a obesidade concebida apenas como um tipo de anomalia não 
permite discernir se o estado biológico do indifiduo portador dessa anomalia é, 
efetivamente, de doença. Com isso, não estamos dizendo que a obesidade não é uma doença; porém, ao ser definida como anomalia, dissemos que a obesidade não 
é capaz de referir-se à condição de vida mórbida que lhe seria própria. 

Ao defender que a anomalia é uma expressão da normatividade biológica, 
Canguilhem ressalta que a vida indica a quantidade de energia que caracteriza os 
valores biológicos perante essa variação. Canguilhem acrescenta que não é 
anomalia que se constitui como expressão da normatividade biológica, mas 
também, e sobretudo, as normas coletivas de vida: 

����� 

Não são apenas as variações individuais - que ocorrem nos “temas” Í. . 1, . . . 
. . . . isio ogicos habituais do homem branco dito civilizado - que nos parecem interessantes como expressão da normatividade biológica humana; são, mais ainda, as variações dos próprios “temas” de grupo para grupo conforme os gêneros e os níveis de vida, em relação com as tomadas-de-posição éticas ou religiosas relativas à vida, em suma, às normas coletivas de vida (id. : 130). 

^91 

l.. 
i 

ii! 

1. 

.šl

2 

��������������������

E 

i'

E › 
;-: 

'~

e

Ê 

uz

ë
x
l
2

1 

*' 

-â 

.i 

��������������� 

f . 

._ 

.¡ 

ré

Fz 

��������������� 

.l 

���������������������������������������

Ê 

iz

› 
' *ai 

c . 

z ê

› 

������������ 

,¿_ z. 
1 

«~ 

.zz-: 

f .¬~ 

'f : 

‹.~ .. 
gi 

¡- .ê‹

z c



l 

Iniciemos pela análise das anomalias. Como esse conceito se refere a um 
desvio estatístico orgânico, é necessário indagar se devemos considerar como 
equivalentes os termos anomalia e monmuosidade (cf. id. : 103). 

Saint-Hilaire, de acordo com Canguilhem, declara-se a .favor da distinção 
entre anomalia e monstruosidade, porque considera o último termo, uma espécie 
do gênero anomalia. Isto significa que a distinção se baseia na idéia de que nem 
toda 

À 

anomalia é monstruosidade. Em conseqüência, surge a classificação das 

anomalias, ainda segundo Saint-I-Iilaire. Nos termos de Canguilhem: 

Daí [da diferença entre anomalia e monstmosidade] a divisão das 
anomalias simples, leves, que não colocam obstáculo à realização de 
nenhuma função e que não produzem deformidade; (...) As 
Heterotaxias, termo criado por I. Geoffroy Saint-Hilaire, são anomalias 
complexas, aparentemente graves do ponto de vista anatômico, mas que 
não impedem nenhuma função e. não são aparentes externamente; (...) 
As Monstruosidades, enfim, são anomalias muito complexas, muito 
graves, que tornam impossível ou difícil a realização de uma ou de 
várias funções, ou produzem, nos indivíduos afetados, uma 
conformação viciosa muito diferente da que sua espécie geralmente 
apresenta; (...) (id. : 103). 

O interesse de Canguilhem em expor tal classificação consiste no fato de 
que, através dela, o autor evidenciará que o recurso de distribuição em categorias, 
proposto por Saint-I-Iilaire para a anomalia, utiliza de dois princípios, complexidade 
e gravidade, os quais, em verdade, segundo Canguilhem, enunciam que o interesse 
por esse desvio orgânico é suscitado somente quando essa variação é sentida na 
consciência. Quanto a esses dois princípios de classificação, Canguilhem assim os 
analisa:

i

' 

A relação simplicidade~complexidade é puramente objetiva. (...) A 
relação benignidade-gravidade tem um caráter lógico menos nítido. Sem 
dúvida, a gravidade das anomalias é um fato anatômico; o critério da 
gravidade na anomalia é a impmancia do órgão quanto às suas conexões 
fisiológicas ou anatômicas. Ora, a importância é uma noção objetiva 

. para o naturalista mas é, no fundo, uma noção subjetiva, no sentido que 
inclui uma referência à vida do ser vivo, considerado como apto a 
qualificar essa mesma vida, segundo o que a favorece ou a prejudica.
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Isso é de tal modo verdadeiro que, aos dois primeiros princípios de sua 
classificação (complexidade, gravidade) I. Geofiroy Saint-Hilaire 
acrescenta um terceiro, que é propriamente fisiológico, a saber: a relação 
da anatomia com o exercício das funções (obstáculo), e um quarto, 
enfim, que é francamente psicológico- quando introduz a noção de 
influência nociva ou nefasta sobre o exercício das funções. (...) É o 
mesmo que dizer que a anomalia é ignorada na medida em que não tem 
expressão na ordem dos valores vitais. Assim, de acordo com a^própria 
confissão de um cientista, a anomalia só e' conhecida pela ciência se tiver 
sido, primeiro, sentida na consciência, sob a forma de obstáculo ao 
exercício das funções, sob a forma de perturbação ou de nocividade. (...) 

Enquanto a anomalia não tem incidência funcional experimentada pelo 
indivíduo e para o indivíduo - (...) ¬- a anomalia, ou é ignorada (é o 
caso das heterotaxias), ou é uma variedade indiferente, uma variação 
sobre um tema específico; é uma irregularidade como há irregularidades 
insignificantes em objetos moldados no mesmo molde (id. : 103/5). 

Canguilhem demonstra, então, que o normativo para o conhecimento é a 

sensação de obstáculo, de perturbação, ou de nocividade.75 Logo é a expressão de 
vida lirnitada (sob a forma de obstáculo para o indivíduo ao exercício das funções) 
que criou o interesse pelo estudo das anomalias: 

Se admitirmos, (...) que a história das anomalias e da teratologia 
constituem, nas ciências biológicas, um capítulo obrigatório que traduz 
a originalidade dessas ciências - pois não há uma ciência especial das 
anomalias físicas ou químicas - é porque um ponto de vista novo pode 
aparecer na biologia, para aí constituir um novo campo. Esse ponto de 
vista é o da mrrrmztívidade vital. (...)_ É porque existem anomalias 
experimentadas ou manifestadas como um mal orgânico que existe um 
interesse - afetivo, em primeiro lugar, e teórico, em seguida - pelas 
anomalias (CANGUILHEM [1978] : 105).

I 
O O 0 E por ter se tornado um mal que a anomalia suscitou o estudo científico.76 

E por ser 0 mal a expressão de vida limitada para o organismo portador dessa 

75 Pierre Macherey chama a atenção para o fato de que a teoria do conhecimento de Georges 
Canguilhem, implica uma retomadado erro no interior do próprio movimento da história da 
ciência. E mais, coloca em evidência que o anormal é que suscita o interesse pelo normal 
(CANGUILHEM [1990] z 304, irem 2). 
76 Não poderemos afirmar ser a obesidade uma doença se nos basearmos apenas na definição de 
anomalia. Com o objetivo de melhor esclarecer o leitor, gostaríamos de dizer que só a anomalia 
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5. 

lv 
.. 

Í; variação, pode-se afirmar, então, que o conceito de doença, para Canguilhem, não 
é uma descrição orgânica, _ como para Claude 'Bernard e os fisiologistas 

.z 

contemporâneos - e sim um conceito que enuncia uma regra cujo sentido é a 

expressão vida limitada.” Por pensar assim Canguilhem pode concluir que: 
,ç . 

(...) nem toda anomalia é patológica, mas só a existência de 
anomalias patológicas é que criou uma ciência especial das anomalias

: _ que tende normalmente - pelo fato de ser ciência - a banir, da 
defnição da anomalia, qualquer implicação normativa. Quando se fala 
de anomalias, não se pensa nas simples variedades que são apenas 
desvios estatísticos; mas nas deformidades nocivas ou mesmo 
incompatíveis com a vida, ao nos referirmos à forma viva ou ao 
comportamento do ser vivo, não como a um fato estatístico, mas como 
a mn V tipo normativo de vida. (...) No entanto, diversidade não é 
doença. O anormal não é o patológico. Patológico implica em pathos, 
sentimento direto e concreto de sofrimento e de impotência, sentimento 
de vida zonzzzzfizâzz . (id. z 1oó).7* l 

Canguilhem não exclui o uso do termo anormal para referir-se ao patológico 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

mas o emprega de modo distinto ao utilizado por Claude Bernard e pelos seus 
continuadores. O anormal, em Canguilhem, significa o patológico quando expressa 
a incapacidade humana de ser normativa diante de condições ambientais. Nos 
termos do autor:

L

r
. 

A doença é ainda uma norma de vida, mas é uma norma inferior, no 
sentido de que não tolera nenhum desvio das condições em que é válida, 
por ser incapaz de se tornar em outra norma. O ser vivo doente está 
normalizado em‹ condições bem definidas, e perdeu a capacidade 
normativa, a capacidade de instituir normas diferentes em condições 
diferentes. (...) o doente não é anormal por ausência de norma, e sim 

~ por incapacidade de ser normativo (id. : 146/8). 

_ experimentada como incompatível com a vida do indivíduo que a possui é que se coloca como
' questão a ser estudada. 

77 Há, portanto, convergência entre a definição geral de doença obtida dos casos clínicos citados 
no primeiro capítulo desta dissertação e a presente definição de Canguilhem. 
73 É conveniente enfatizarmos que, no pensamento de Canguilhem, há outra razão para não se 
confundir a anomalia com doença. Enquanto a anomalia se manifesta na multiplicidade espacial, a 
doença se manifesta na sucessão cronológica. Portanto, a pessoa é doente não apenas em relação

í aos outros, mas em relação a si mesma (cf. id. : 107/8). 
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A constatação da doença como norma reduzida de vida, agregada à idéia do ser vivo como incapaz de ser normativo em relação ao meio ambiente que lhe é _ ou melhor, que lhe deveria ser _ próprio, é endossada por Goldstein: 
O que Goldstein notou em seus doentes foi a instauração de novas normas de vida por uma redução do nivel de sua atividade, em relação com um meio novo, mais limitado. A redução do meio, nos doentes afetados por lesões cerebrais, corresponde à sua impossibilidade de responder às exigências do meio normal. isto é, anterior. Num meio que não seja extremamente protegido, esses doentes só teriam reações catastróficas; ora, não sucumbindo à doença, a preocupação do doente é escapar à angústia das reações catastróficas. Daí a mania de ordem, a meticulosidade desses doentes, seu gosto positivo pela monotonia, seu apego a situaçao que sabem poder dominar. O doente é doente por só poder admitir uma norma.. Como já dissemos muitas vezes, 0 doente nao e anormal por ausência de norma. e sim por incapacidade de ser normativo-(id. : 147/8). 

_ Citando Goldstein, Canguilhem esclarece que a incapacidade de ser normativo não significa exatamente, como talvez possa parecer, a exclusão da possibilidade humana de instituir outra norma de vida. Isto porque, para o indivíduo, a doença não deixa de ser uma vida nova, reformulada, no sentido da diminuição da atividade do indivíduo com um meio. Assim, a incapacidade de ser normativo significa a incapacidade htunana de instituir normas criativas de vida, no sentido de estarem, essas normas, acompanhadas por um aumento de atividade do organismo perante um meio, fato que possibilitaria ao indivíduo instituir mais normas de vida de igual valor. Em síntese, a incapacidade de ser normativo tem como sentido a redução de possibilidade de ação humana perante o meio que lhe é próprio. 

Compreende-se que o conceito de incapacidade normativa associa-se, então, ao conceito de doença, porque esse tem como sentido exatamente a idéia de “modo de vida reduzido” 
, sem generosidade criativa, já que exprime a ausência da 
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possibilidade de audácia humana perante' o meiow . É por isso que o doente é 

anormal. ~ 

Enfim, julgamos ter mostrado o significado dado por Canguilhem à 

quantidade de energia de que o agente orgânico dispõe para delimitar e estruturar 
0 meio ambiente. Esse significado diz respeito a normatividade biológica. Daí, 

quando a vida dispõe de uma quantidade de energia inferior, limitada perante o 
meio, isto significa a doença; ao contrário, ao dispor de uma quantidade de energia 
ilimitada para confrontar e estruturar o meio, tem-se o estado de saúde. 

A reunião de todas as informações esparsas nesta seção sobre o conceito de 
doença possibilita a seguinte conclusão: a anomalia pode transformar-se numa 
doença mas não é, por si mesma, doença. Ela sera discernida como patológica se a 

alteração indicar vida limitada, reconhecida através da incapacidade humana do 
indivíduo de ser normativo perante seu meio:

E

. 

A anomalia e a mutação não são, em si mesmas, patológicas. Elas 
exprimem outras normas de vida possíveis. Se essas normas forem 
inferiores - quanto à estabilidade, à fecundidade e à variabilidade da 
vida - as normas específicas anteriores, serão chamadas patológicas. Se 
eventualmente, se revelarem equivalentes - no mesmo meio - ou 
superiores - em outro meio - serão chamadas normais. Sua 
normalidade advirá de sua normatividade. O patológico não é a ausência 
de norma biológica, é uma norma diferente, mas comparativamente 
repelida pela vida (id. : 113). 

Ao distinguir anomalia de estado patológico, variedade biológica de valor 
negativo, Canguilhem atribuiu ao próprio ser vivo, considerado em sua polaridade 

79 Quanto à saúde, em seu sentido absoluto, Canguilhem a expressa como a indeterminação 
inicial da capacidade de instituição de novas normas biológicas (cf. id. : 158). Para melhor 
expressar esse conceito que constitui-se numa expressão de audácia justamente por incluir o termo 
“indeterminação” , o autor lembra a estampa contida no fronnspício do tomo VI da Encyclopídie 
Française “I/etrø Humøin” . Nos próprios termos do autor: “(...) 0 frontispício do tomo VI da 
Encyclopédie française 'L”etre Humøiff, publicado sob a forma de um atleta, lançador de peso. 
Esta simples imagem nos parece tão cheia de ensinamentos quanto todas as páginas seguintes 
dedicadas à descrição do homem normal” (id. : 158). 
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dinâmica, a responsabilidade de distinguir o ponto em que começa a doença. Assim, como o normal, no pensamento do autor, é uma flexibilização de uma norma que se transforma em contato com as condições ambientais' individuais, 
conclui-se que somente o indivíduo é quem sera de avaliar ou de demonstrar aos que lhe estão próximos,8° o significado dessa transformação; é ele quem sente 
as conseqüências de ser incapaz (doença) ou capaz (saúde) de realizar as tarefas que a nova situação lhe impõe, fato que se expressa através do comportamento humano: 

Sigerist insiste na relatividade individual do normal biológico. Se dermos crédito à tradição, Napoleão teria tido um pulso de 40, mesmo na época em que gozava de boa saúde. Portanto, se com quarenta contrações por minuto um organismo pode satisfazer às exigências que lhe são impostas, é porque é sadio o número de quarenta pulsações - apesar de aberrante em relação ao número médio de setenta pulsações - para esse organismo. “Não devemos, portanto,” conclui Sigerist, “nos limitarmos a estabelecer a comparação com uma norma resultante da média, e sim, na medida do possível, com as condições do indivíduo examinado.” No entanto, isso não nos leva, da continuidade de um normal e de um patológico idênticos em essência _ salvo quanto às variações quantitativas _ 
, a uma relatividade da saúde e da doença, bastante confusa, para que se ignore onde termina a saúde e onde começa a doença. A fronteira entre o normal e o patológico é imprecisa para diversos indivíduos considerados simultaneamente, mas é perfeitamente precisa para um único e mesmo indivíduo considerado sucessivamente (id. : 144/5). i

' 

Ou ainda: 

(...) quando alguém fala em patologia objetiva, quando alguém acha . que a observação anatômica e histológica, que o teste fisiológico, que o exame bacteriológico são métodos que permitem fazer cientificamente o diagnóstico da doença até mesmo _ segundo alguns - sem nenhum interrogatório nem exploração clínica, este alguém está sendo vítima, na 

8° 
Introduzimos a expressão “demonstrar àqueles que lhe estão próximos” por ter sido lembrado C 'ih por angui em, que nas doenças mentais, o desconhecimento da doença pelo doente, freqüentemente, constitui um aspecto essencial da doença (cf. id. : 186). No entanto, a presença d d ' 

^ '
' ' ' ` 

e oença e, com grande frequencia, percebida por aqueles que sao proximos ao possível doente mental, em decorrência da mudança de comportamento por parte desse último. 
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nossa opinião, da mais grave confusão d o ponto de vista filosófico e às vezes da `
' 

' 3 , mais perigosa, do ponto de t ^ ` 81 
_ vis a terapeutico. Um microscó `

E pio, um termômetro, um caldo de cultur_ 

a não podem conhecer uma medicina u '
` q e o médico porventura ignore Fornece . m apenas resultado. Este resultado n" `

` ao tem, por si, nenhum valor dia óstic gn o. Para fazer um diagnóstico é preciso observar o comportamento do doente. D - "
` 

' ' escobre se entao que determinado indi 'd _ vi uo, que hospeda na sua far' b " “ ' 
' ' 

mge acilos de Loeffler, nao esta com difter In ia. versamente, em outro indivíduo ' ` 
` ` , um exame clinico minucioso conduzido d d , e mo o perfeitamente correto faria ` , pensar na doença de Hodgkin ao , passo que o exame anatomopatoló ' co d " ` gi e uma biopsia revela a existência de um neoplasma da tireóide (id. : 185). 

Em síntese, temos no organismo viv d 
doen ' desc 

preocupação da conservação e da retração' outro a saúde fun , , , pro damente oposto à esta preocupação. Essa idéia deriva-se da concepção de vida como atividade polarizada em conflito com o meio que conforme se sinta em posição normativa sente-se normal: 

É a própria vida, pela diferença que estabelece entre seus comportamentos propulsivos e seus comportamentos repulsivos, que introduz na consciência humana as categorias de saúde e de doença. Essas categorias ` são biologicamente técnicas e sub` etiv 1 as e não biologicamente científicas e objetivas (id. : 182). 
Ora, quando a vida se expressa pela incapacidade de ser normativa, ou seja, de apresentar o comportamento propulsivo, com grande freqüência o doente apela ao médico. Assim, entende-se que o homem, de ,maneira geral, optou por Luna maneira de abordar a sua existência mantendo-a como capaz de seguir novas normas de vida porque se assiin não fosse não existiria a medicina como a compreendem os: Luna técnica de instauração ou de restauração da normatividade. 

81 A colocação de Canguilhem, que se refere ao risco do equívoco terapêutico em decorrência da aceitaçao da definição de doença como observação de variação de componentes orgânicos, nos faz 
lembrar o caso clinico de n° 2, (mais precisamente, na conclusão da terceira análise desse caso), 
onde foi relatado que essa definição de doença incidiu, com grande probabilidade, em erro de diagnóstico; e esse equívoco, via adoção de procedimentos terapêuticos, resultou, para o 
organismo vivo em questão, numa condição de vida limitada. 
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o ois tipos de comportamento: um, a ça, rito por normas de vida profundamente fundamentadas na 
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Logo, a medicina em si representa uma opção pela vida, mais claramente, opção pela forma de vida normativa; sob esse sentido, ela optou pela saúde. Canguilhem 
utiliza ainda um outro argumento para comprovar a opção humana de manter a 
existência como saúde. Recorte à própria composição corpórea humana para opor- 
se à idéia de conservação, de monotonia, de fxidez 

, 
implícita no conceito de vida 

vegetativa. E, a partir desse argumento,,Canguilhem apresenta a medicina como uma técnica que visa a saúde, por ter tomado o partido da escolha do ser vivo: 
Não foi, evidentemente, com a intenção expressa de dar aos homens essa impressão que a natureza fez seus organismos 

V 

com tal procligalidade: rim demais, pulmão demais, paratireóides demais, pâncreas demais, até mesmo cérebro demais, se limitássemos a vida humana à vida vegetativa. Um tal modo de pensar expressa o mais ingênuo fmalismo. No entanto, a verdade é que, sendo feito assim, o homem se sente garantido por uma superabundância de meios dos quais lhe parece normal abusar. (...) São os insucessos da vida que chamam_ e que sempre chamaram ~ a atenção para a vida. (...) Os seres vivos preferem a saúde à doença. O médico tomou, explicitamente, o partido do ser vivo; ele está a serviço da vida, (...) (id. : 161/2 e 182). 
A tese de Canguilhem sobre a tendência à saúde, decorrente da distinção entre anomalia e estado patológico, é importante porque, através dela, podemos perceber a intenção do autor em demonstrar a riqueza da interlocução entre medicina e filosofia. A medicina inclui um suporte filosófico, dispõe de uma base antropológica: diante da doença, nós sabemos, auxiliados por uma filosofia, quei a tendência fundamental do ser vivo é a expansão. Segundo Canguilhem:

i 

Os filósofosfdiscutem para saber se a tendência fimdamental do ser . vivo é a conservação ou a expansão. Parece que a experiência médica poderia trazer um argumento de peso para este debate. Goldstein observa que a preocupação mórbida em evitar as situações eventualmente geradoras de reações catastróficas exprime o instinto de conservação. Esse instinto, segundo ele, não é a lei geral da vida, e sim a lei da vida limitada. O organismo sadio procura sobretudo realizar sua natureza, mais do que se manter em seu estado e em seus meios atuais. (...) Mas e a vida? A vida não é justamente evolução, variação de formas, invenção de comportamentos? (id. : lól/4). 
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Assim, compreende-se que o pensamento de Canguilhem ensine que a 
doença pode ser vista numa perspectiva fnalista já que a limitação dessa finalidade, 
a expressão da doença, é que nos possibilita reconhecer que a vida visa o modo 
normativo de ser: S 

Ora, isso exige que o organismo, enfrentando riscos, aceite a eventualidade de reações catastróficas. O homem sadio não foge diante de problemas causados pelas alterações - às vezes súbitas - de seus hábitos, mesmo em termos fisiológicos; ele mede sua saúde pela capacidade de superar as crises orgânicas para instaurar uma nova ordem. (...) Sempre se invocou, contra a finalidade, os derrotados, a desarmonia dos organismos ou a rivalidade entre as espécies vivas, macroscópicas ou microscópicas. Mas, apesar desses fatos constituírem objeções a uma finalidade real, ontológica, eles são, pelo contrário, argumentos a favor de uma finalidade possível, operacional. Se existisse uma finalidade perfeita, consumada, um sistema completo de relações de conveniência orgânica, o próprio conceito de fmalidade não teria nenhiun sentido como conceito, como projeto e modelo para pensar a vida, pela sirnples razão de que não haveria motivo para pensar nem razão para o pensamento, não havendo nenhuma defasagem entre a organização possível
_ 
e a organização real. O pensamento da fmalidade exprime a limitação de fmalidade da vida. Se esse conceito tem um sentido, é porque ele é o conceito de um sentido, o conceito de uma organização possível, e portanto, não garantido (id. : 161 e 255/6). 

A presença desta ordem racional finalista na base do conceito de doença é 
mais uma diferença entre os pensamentos de Canguilhem e Claude Bernardi já que 
esse último afirma que não podemos conhecer o fim das coisas. 

No entanto, talvez essa diferença não se apresente sempre, conforme pode 
ser visto em Claude Bernard:

, 

Os fenômenos vitais têm suas condições físico-químicas rigorosamente determinadas; porém, ao mesmo tempo, se subordinam e sucedem conjuntamente e segundo uma lei pré-fixada; repetem-se eternamente, com ordem, regularidade, constância e se harmonizam 
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com vista a um resultado que é a organiza ã `_ ç o e o crescimento do mdivíduo, seja animal ou vegetal (BERNARD [1947] z 174).” E mais forte do que parece a primeira xista a presença da consideração teleoló i ' g ca para o conhecimento dos fenômenos vitais. O próprio Claude B ernard, que teve a pretensão de afastar esse tipo de causa para a ciência dos fenômenos da vida, não conseguiu, na verdade, exclui'-la. A razão finalista seria condição necessária para a compreensão das manifestações fitais? Canguilhem reforça ainda mais a adequação desse tipo de razão, citando nomes de outros pesquisadores que a ad t ` o am para o conhecimento dos fenômenos biológicos: 
(...) são inúmeros os patologistas que respondem afrmativamente ao problema de saber se o aspecto teleológico dos fenômenos biológicos deve ser levado em consideração, e entre eles, contam-se especialmente os nomes de Aschofif 

, Lubarsch, Ziehen, Bier, Hering, R. Meyer, Beitzke, B. Fischer, Hueck, Roessle, Schwarz. (...) Em resumo, em patologia, uma maneira de ver teleológica não é mais rejeitada, em princípio, pela maioria dos cientistas atuais, ao passo que sempre foram empregados, sem que o percebêssemos. termos de conteúdo teleológico. É claro que o fato de se levar em consideração os fms biológicos não deve nos dispensar de procurar uma explicação de tipo causal (CANGUILHEM [1978] : 176/8). 
Canguilhem chama a atenção para o fato de que os fns b' l' ` ' io ogicos nao dispensam tambe' m a procura de uma explicação da causa eficiente por ue é , q essa explicaçãoque atende, na nossa interpretação, a segunda finalidade da medicina: s b ' a er em que consiste Luna doença, porque os elementos empíricos ` 

di in cam o tipo de doença e sua condição de possibilidade:
z 

(...) existe medicina, em primeiro lugar porque os homens se sentem doentes. É apenas em segundo lugar que os homens, pelo fato de existir uma medicina, sabem em que consiste sua doença. Qualquer conceito empírico de doença, conserva ' uma relaçao com o conceito axiológico de doença (id. : 189). 

82 “Los phenómenos vitales tienen las condiciónes physico-químicas rigutosamente determinadas; 
todavia, al mismo tiempo, si subordinan e suceden ligarnente y según una ley pre' -establecidas; si 
repeten eternamente, con orden, regularidad, constancia y si harmonizan con vista a un resultado 
que es la organización y lo crecimiento de lo individuo, animal o vegetal” 
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Como já registramos, Canguilhem afirma que não são apenas as variações 
individuais que lhe parecem interessantes como expressão da normatividade 

biológica, mas sim, e sobretudo, as. normas coletivas de vida (cf. id. : 130). Através 

dessas normas o autor deseja enfatizar a coerência da idéia de que o homem tem- 
e aqui nos valemos dos próprios termos de Canguilhem quando analisa os 

trabalhos de Pales e Monglond, com referência à taxa de glicemia nos negros 
africanos - os meios fisiológicos apropriados à vida que leva (id. : 136). 

Conseqüentemente, Canguilhem deseja de fato comprovar a coerência, seja da 

relatividade das normas anatomofisiológicas em função da relação “ser vivo e seu 
meio” 

, seja da coerência dessa mesma relação para a explicação de certos distúrbios 
patológicos. O que pode ser analisado a partir de alguns exemplos apontados por 
Canguilhem com o firn de comprovar a relatividade das ' normas 

anatomofisiológicas, como uma conseqüência da interação ser vivo/meio ambiente: 

Laubry e Th. Brosse estudaram, graças às mais modernas técnicas de 
registro, os efeitos fisiológicos da disciplina religiosa que permite aos 
iogues hindus o domínio quase integral das funções da vida vegetativa. 
(...) Esse domínio consegue abolir a autonomia relativa da vida 
vegetativa. O registro simultâneo do pulso, da respiração, do 
eletrocardiograma, a medida do metabolismo basal permitiram constatar 
que a concentração mental, tendendo à fusão do indivíduo com o 
objeto tmiversal, produz os efeitos seguintes: ritmo cardíaco acelerado, 
modificação do ritmo e da tensão do pulso, modificação do 
eletrocardiograma: baixa voltagem generalizada, desaparecimento das 
ondas, ínfima fibrilação na linha isoelétrica, metabolismo basal 
reduzido. (...) Laubry e Th. Brosse concluem que, tendo em vista tais 
fatos, estamos diante de uma fisiologia humana bastante diferente da 
simples fisiologia animal: SA vontade parece agir como prova 
farmacodinâmica e, entrevemos, assim, para nossas faculdades 
superiores um poder infinito de regulação e de ordem.” (...) Sorre 
compreendeu muito bem a importância do cosmopolitismo da espécie 
humana para uma teoria da labilidade relativa das constantes fisiológicas 
(...) Em conclusão, Sorre se obstina em mostrar que o homem 
considerado coletivamente está à procura de seus “ideais funcionais” , isto 
é, dos valores de cada um dos elementos do ambiente para os quais uma 
função determinada se realiza melhor. (...) As condições ideais 
determinam, (...) uma zona de povoamento em que a uniformidade das 
características humanas traduz não a inércia de um determinismo mas a 
estabilidade de um resultado mantido por um esforço coletivo, 
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inconsciente, porém real. É necessário dizer que nos agrada ver um geógrafo apoiar, com a seriedade dos resultados de suas analises, a 
interpretação das constantes biológicas por nós proposta (id. : 130/5). 

Através destes exemplos, é possível constatar que Canguilhem, com as 
normas coletivas de vida, não deseja apenas comprovar a resposta orgânica de 
capacidade à plasticidade relacionada com os gêneros de vida, mas, e sobretudo, 
comprovar a coerência da idéia do finalismo operacional, mantido sob o 
argumento de que, o organismo vivo, considerado coletivamente, opta pela saúde. 
Isto não poderia ser diferente porque a vida, o imita desse organismo, visa a 
realiza ão de ç sua natureza, ou seja, a de ser norrnativa em relação ao meio. E por 
isso então, que o organismo vivo, - humano _ considerado coletivamente, está à 
procura dos valores de cada um dos elementos do ambiente para os quais uma 
função orgânica determinada se realiza melhor. Assim sendo, podemos ver o 
motivo pelo qual o autor considera que as normas coletivas de vida é que 
exprimem a normatividade biológica no homem. 

Passemos a outra análise, a que diz respeito à relação das normas coletivas de 
vida com a doença. Ao considerar no homem, coletivamente, a presença da 
atividade vital em busca da posição normativa, o que induz, de modo geral, o 
homem, à escolha de elementos do ambiente para os quais uma função orgânica se 
realiza melhor perante um determinado meio, Canguilhem indica a possibilidade da 
doença ser concebida como um problema de educação, no sentido de uma 
transmissão mal-feita ou não-feita entre os homens de determinado g1:“P°› em 
relação aos elementos que, de forma geral, proporcionam, num dado ambiente, 
modos de vida humana normativa. Conseqüentemente, esse problema de 
transmissão coloca limites, nos indivíduos, à capacidade de correção _e 

aperfeiçoamento das próprias normas de vida. 

É Canguilhem quem relaciona educação e patologia: V 

Eis a razão das observaçoes de Th. Bross sobre o problema do patológico: “Considerado sob esse ângulo da atividade consciente em relação aos níveis psicofisiológicos que ela utiliza, o problema da
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patologia parece intimamente ligado ao problema da educação. 
Conseqüência de uma educação sensorial ativa, emocional, malfeita ou 
não-feita, esse problema pede, instantaneamente, uma reeducação. Cada 
vez mais, a idéia de saúde ou de normalidade deixa de se apresentar 
como a idéia de conformidade a um ideal externo (atleta para o corpo, 
bacharel para a inteligência). (...) Porak, que procurou através do estudo 
de ritmos funcionais e de suas perturbações um caminho para o 
conhecimento do início das doenças, mostrou a relação entre os gêneros 
de vida e as curvas da diurese e da temperatura (ritmos lentos), do pulso 
e da respiração (ritmos rápidos). Os jovens chineses de 18 a 25 anos 
têm um débito urinário médio de 0,5 cmg' por minuto, com oscilações 
de 0,2 a 0,7; ao passo que esse débito é de l cms nos europeus, com 
oscilações de 0,8 a 1,5. Porak interpreta esse fato fisiológico a partir de 
influências geográficas e históricas combinadas na civilização chinesa. 
Dessa massa de influências ele escolhe duas, que, segundo ele, são 
capitais: a natureza da alimentação (chá, arroz, vegetais, germes de 
trigo) e os ritmos nutritivos determinados pela experiência ancestral; o 
modo de atividade que respeita, na China mais que no Ocidente, o 
desenvolvimento periódico da atividade neuromuscular. A 
sedentariedade dos hábitos ocidentais tem uma repercussão nociva sobre 
0 ritmo dos líquidos. Essa desregulaçâo não existe na China, onde as 
pessoas conservaram o gosto pelos passeios a pé “no desejo ardente de se 
confundir com a natureza.” (...) de se esperar que as observações de 
Porak o levassem a propor indicações terapêuticas e higiênicas. É 
realmente o que acontece. (...) Marcel Labblé chega a conclusões 
análogas quando estuda_-- principalmente a respeito do diabetes -- a 
etiologia das doenças da nutrição. “As doenças da nutrição não são 
doenças de órgãos, e sim doenças de fimções... Os vícios de alimentação 
desempenham um papel capital na gênese dos distúrbios da nutrição... 
A obesidade é a mais freqüente e a mais simples dessas doenças criadas 
pela educação mórbida dada pelos pais... A maioria das doenças da 
nutrição são evitáveis. Falo, sobretudo, dos hábitos viciosos de vida e de 
alimentação que os indivíduos devem evitar e que os pais já afetados por 
distúrbios de nutrição devem ter cuidado para não transmitir a seus 
fi11z0s=*”(iâ. z 131/4). 

83 Canguilhem, neste momento, faz menção à terapêutica da obesidade. Para êle, as técnicas que 
visam medidas de reeducação, ou seja, restabelecer no indivíduo a capacidade de escolha de 
elementos ambientais que propiciem melhores resultados também orgânicos são as terapêuticas 
eficazes. Melhor dizendo, a terapêutica deve mudar o comportamento do indivíduo com o meio, 
propiciando-lhe desenvolver a capacidade para aquisição de elementos ambientais favoráveis. 

Logo, técnicas que visam a cura dessa doença a partir da intervenção exclusiva no meio interior 
orgânico, de acordo com o pensamento de Canguilhem, são mecanismos insatisfatórios para a 
terapêutica dessa doença.
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-Esta longa citação é, para nós, surpreendentemente e, ao mesmo tempo, 
instigante porque Canguilhem, ao citar Marcel Labblé, afirma estar a obesidade, ou 

melhor, estarem as doenças de nutrição, relacionadas à educação, o que demonstra 

que essas doenças têm como postulado um movimento descrito pela relação 

“natureza versus meio ambiente°; movimento que, conforme visto, refere-se à vida. 

Dizendo isso de outra maneira: as doenças da nutriçao indicam a inadequação do 

postulado determinista.
V 

O fato de se ter a clínica de nutrição como objeto de estudo talvez tenha 
contribuído, de forma prioritária, para a nossa percepção do limite do conceito de 

doença como anomalia, já que, primeiro, como sugere»Cangui1hem, as doençasida 

nutrição, possivehnente mais do que outros tipos de doenças, tornam evidente a 

normatividade biológica; segundo, pelo fato deste estudo privilegiar a clínica, e não 

o laboratório, como o local do patológico, procedimento que, segundo 

Canguilhem, e correto (cf. id. : 185). ~ 

Ainda, é surpreendente o resultado de nosso estudo porque, de certa forma, 

os casos clínicos do capítulo primeiro desta dissertação indicam a propriedade da 

idéia de Canguilhem no que diz respeito tanto à normatividade biológica para o ser 

vivo, quanto ao próprio conceito de doença expresso como -vida' limitada. 

4 
A aceitação da normatividade biológica como o princípio dos fenômenos 

dos organismos vivos indica a aprovação do vitalismo como o pressuposto 

adequado para a compreensão desses organismos. 

No segundo capítulo, o determinismo foi identificado como o postulado 
central da ciência.84 Então, ao se limitar a validade do determinismo para a 

medicina fica evidente pelo menos uma conseqüência: ou a medicina é uma ciência, 

84 
, O determinismo como postulado da ciência pode ser percebido na Introdução: “ 

_“Il faut être 

inébrantable sur les príncipes de la science expérimentale (déterminisme), et ne pas croire 

absolument aux théories” (BERNARD [1984] : 234). 
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e essa definição mostra que a idéia de um único postulado científico é equivocada, 
ou a medicina não é uma ciência por não admitir para si o uso desse postulado. De 
acordo com Canguilhemz . 

A medicina nos parecia, e nos parece ainda, uma técnica ou uma arte 
situada na confluência de várias ciências. (...). 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 da vida, são apreendidos sob forma de valores negativos. (...) 
Ocorre com a medicina o mesmo com todas as técnicas. É uma 
atividade que tem raízes no esforço espontâneo do ser vivo para 
dominar o meio e organiza-lo segundo seus valores de ser vivo. É nesse 
esforço espontâneo que a medicina encontra seu sentido, mesmo não 
tendo encontrado, antes, toda a lucidez crítica que a tornaria infalível. 
Eis por que, sem ser ela própria uma ciência., a medicina utiliza os 
resultados de todas as ciências a serviço das normas da vida 
(CANGUILHEM [1978] : 16; 96 e 188/9). 

RESUMO 

O Normal fz' 0 Pøtoloyico mostra a inadequação do determinismo comoo 
postulado das manifestações de saúde e de doença. A negação do uso deste 
postulado para os corpos vivos baseia-se no argumento de que a vida é oposição à 
inércia porque: 1. ao contrário desta, a vida se defne como um movimento em 
modificação, quer dizer, um movimento aberto e não fechado como *a inércia, já 
que esta se define enquanto oposição à variação de um estado. O que faz a vida ser, 
um movimento aberto é, sobretudo, o meio ambiente externo que a constitui, 
porque ele é feito de variantes por constituir-.se de acontecimentos que diversificam 
as suas leis. Assim, a vida refere-se a elementosaontológicos distintos: os do meio 
interno do organismo vivo e os do meio externo onde vive esse organismo. Osfato 
da vida ser um movimento aberto e não restringir-se a um único. tipo de realidade 
inviabiliza qualquer tipo de determinismo porque essa doutrina tem como 
pressuposto ser fechado e ontologicamente restrito a um único elemento; 2. a vida 
não é, como a inércia, indiferente às condições ambientais que lhe são impostas, 
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porque a vitalidade orgânica manifest
ç perante essas condições. 

, Desses pontos extraímos as seguintes conseqüências: a) Canguilhem torna 
evidente a idéia de que é a vida, e não a inércia, a força insira dos organismos vivos. 

que o autor reacende o postulado vitali t 
Por isso, afirmamos 

s a para a compreensão 
das manifestações vitais. É pela analise histórica conceitual do verbete normal que Canguilhem acentua a vida no ser vivo; b) O Normal e o Pøtolofgico, ao conter o argumento de que é a vida que determina os valores ou d 
organismo vivo perante as condições de ambiente que lhe são impostas, defende Luna noção de vida em luta para esse organismo. A instituição pela vida desses valores no ser vivo constitui o conceito de normatividade biológica. 

a saúde ou da doença no 

Segundo Canguilhem o sujeito orgânico assinala para a consciência humana sobre os valores desaúde e de doença a partir da quantidade de energia de que dispõe para contrapor-se ao meio ambiente. Assim quando se pensa em anomalias, não se ensa nas sim les variedades ue são a enas desvios estatísticos. Pensa-se na 
P 9 

expressão de um tipo normativo de vida, a vida limitada do ser vivo normalizado em condições bem defnidas. Logo, uma anomalia nada pode dizer em relação à doen a 'á ue um desvio or ânico somente refere-se a essa cate oria uando em
J 

Cl conexão com a idéia de quantidade de energia reduzida É essa uantidade de - Cl energia que significa doença. 

Em relação ainda à quantidade de energia de que dispõe o agente orgânico para delimitar e estruturar o meio ambiente, Canguilhem indica que ,essa 
procurada na história de cada um de ' 

nos, porque cada um tem as suas normas orgânicas em função do seu ambiente externo de escolha e de suas normas anteriores. Esse conhecimento apenas pode ser adquirido através da abordagem do indi d ví uo em relação ao seu exercício de vida, compreensão que não se decífra a partir da b o servação laboratorial e sim atra ' d 
próprios da clínica. 

quantidade deve ser 

, , ves os procedimentos 
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A vida, ao assinalar para a consciência humana sua incapacidade de ser 
normativa em relação ao meio, leva o homem, com grande freqüência, à procura do 

\ _ 

médico. Assim, o homem opta por uma maneira de abordar a sua existência, 
mantendo-a na normatividade. Não fosse assim, não existiria a medicina como a 

compreendemos: a técnica humana de instauração ou restauração da 

normatividade. 

É por isto que o patológico associa-se à educação, o que pode ser visto, por 
exemplo, nas patologias da nutrição. Enfim, é o tipo de saber que é a medicina que 
Canguilhem busca estabelecer. 
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coNcLUsÁo 

Na primeira parte desta dissertação apresentamos o problema teórico e 

clínico gerado pelo conceito de doença como anomalia. Esse problema foi trazido à 

tona através do estudo da obesidade. A obesidade, definida como excesso de 

panículo adiposo, implica nmna incerteza teórica em relação ao fenômeno de 
obesidade porque, ao aplicarmos diversos tipos de definição de obesidade sobre um 
mesmo indivíduo, obtivemos um resultado ambíguo. 

A citada ambigüidade foi, inicialmente, pensada como uma conseqüência do 
uso de diversas modalidades técnicas, propostas por estudiosos do tema obesidade 

para a determinação do excesso de panículo adiposo corpóreo. Por isso, chegamos a 

pensar que o conhecimento da técnica exata para a estimativa do excesso de tecido 

gorduroso corpóreo levaria à solução da incapacidade de identificação do fenômeno 

obesidade. 

Bray foi o estudioso que apresentou, entre os diferentes pesquisadores de 

obesidade por nós estudados, a técnica precisa para a apreensão desse fenômeno, 

porque excluiu, da técnica por ele proposta, o caráter retrospectivo das medidas 

antropométricas. 

A obesidade, por definir-se como excesso em relação ao mais 

freqüentemente observado da quantidade de panículo adiposo nos indivíduos é, 

por isso, um tipo de anomalia, já que entendemos por anomalia qualquer variação 
estatística em relação à quantidade mais freqüentemente observada de determinado 
componente corpóreo nos indivíduos. No entanto, por assim definir-se, a 

obesidade é, igualmente, doença, considerando que, pelo menos desde o século 

XVIII, anomalia significa doença. Assim, com o propósito de testar a eficácia da 
definição de obesidade de Brayg aplicamo-la na clínica de Nutrição. - 
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À luz dos casos clínicos apresentados, concluímos que a defmição de 
obesidade de Bray é insuficiente, já que essa definição refere-se especificamente à 

anomalia, e não necessariamente à doença. Essa evidência clínica indicou que 0 
problema em torno do fenômeno da obesidade não era, como nos parecia, uma 
questão de ordem técnica, e sim, de ordem teórica. Mais precisamente, a concepção 
de anomalia como doença é uma concepção equivocada, porque os casos clínicos 
por nós estudados revelam que, somente existe obesidade, portanto doença, 
quando a descrição contida nesse conceito está associada a um valor negativo de 
vida. Assim, os casos clínicos expostos no 'primeiro capítulo indicaram a 

necessidade de um exame da concepção geral que iguala doença e anomalia. 

No segundo capítulo estudamos as fontes da concepção de doença como 
anomalia e nos defrontamos com Luna certa idéia de doença, presente no campo da 
medicina. 

O conceito de doença como anomalia tem como pressuposto o 
determinismo, segundo o qual todos e cada um dos acontecimentos do tmiverso 
estão submetidos às leis naturais; assim, ao entendermos a ciência como mn modo 
de conhecimento que aspira unicamente a conhecer as leis que regem os 

fenômenos, estamos aceitando o determinismo. 

A aplicação do postulado determinista-mecanicista aos fenômenos tem, em 
Claude Bernard, um de seus responsáveis. Esse estudioso é, segundo Canguilhem, 
influenciado por Magendie, que integra as idéias de Newton-Laplace ao estudo dos 
fenômenos biológicos (cf. id. : 82/3]. O propósito de Claude Bernard ao defender 

,_ o determinismo na medicina e, como Julgamos ter deixado claro no segundo 
capítulo, transformar essa atividade numa ciência. 

Uma das conseqüências da aplicação do determinismo nos fenômenos 
biológicos é, segundo Canguilhem, o estado mórbido no ser vivo ser considerado 
uma simples variação quantitativa dos fenômenos fisiológicos (cf. id. : 83]. 
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A aplicação do determinismo nos organismos vivos é efetuada através do 
meio interno da máquina viva. Isso significa que as condições que expressam a 

regularidade mecânica no organismo vivo são, exclusivamente, as condições físico- 

químicas internas.
_ 

Outra conseqüência da aplicação do determinismo nos organismos vivos é a 

visão de que a fisiologia é a ciência vital primordial, já que é ela que auxilia o 

homem a determinar as condições materiais de suas manifestações. ' 

De acordo com Canguilhem é a clínica, e nao o laboratório, o lugar que 
permite a aferição do patológico. 

Quando Canguilhem diz que é a relação com o doente, por intermédio da 
clínica, que permite aferir o patológico, permite-nos pensar o conceito* de condição 

de vida limitada. Isto abriu-nos, então, a perspectiva de pensar na inviabilidade do 

determinismo nos organismos vivos já que, como vimos, ele reduz as manifestações 
vitais a mn único dado, os elementos internos orgânicos. 

Em seguida, indicamos que o trabalho do fisiologista, mesmo na esteira de 
Claude Bernard implica uma normatividade artificial e-externa; artificial porque é a 

vida, por si mesma, e não o fisiologista, que determina quando um fenômeno 
biológico é normal ou patológico. 

V Abandonando o determinismo, ainda assim a medicina pode ser considerada 
ciência?

' 

O terceiro capítulo da dissertação mostra que Canguilhem afasta o 
determinismo como sendo o pressuposto dos organismos vivos substituindo-o 
pelo vitalismo.

1 

A vida ao constituir-se, em Canguilhem, como um emaranhado da natureza 
e da cultura, é, segundo .Pierre Macherey também, para o ser vivo, uma noção 
biológica de luta, porque a vitalidade orgânica manifesta, no organismo vivo, os 
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pólos de saúde ou de doença perante a sua confrontação com o meio externo 
(CANGUEHÉM [1990] : 303). O agente orgânico, ao dispor de pequena 
quantidade de energia para delimitar e estruturar o meio ambiente, assinala para a 

consciência humana o seu estado de doença, isto é o estado de vida limitada. 

Canguilhem sugere que o motivo do fisiologista ter concebido a anomalia 
como doença deve-se ao fato de que as anomalias, na maioria das vezes, vinculam- 
se à condição de vida limitada nos organismos onde incidem. Em outras palavras, o 
fisiologista só se interessou pelas anomalias que são sentidas na consciência 
humana sob a forma de obstáculo ao exercício das funções do organismo vivo. Ao 
instituir a anomalia como doença o fisiologista esqueceu-se, então, de que não se 
interessou apenas pelas variedades orgânicas que são desvios estatísticos e sim pelos 
desvios nocivos ou mesmo incompatíveis com a vida. É então sob o ponto de vista 
da normatividade vital, e não da normatividade do homem-fisiologista, que a 
anomalia despertou um interesse teórico (CANGUILHÉM [1978]: 105). 

A vida, ao revelar para o organismo iivo a sua incapacidade de ser 

normativo, ou seja, de não apresentar-se como um movimento propulsivo em 
rela ão ao meio ambiente induz o indivíduo a rocurar o médico.3 

É, então, através da relação do indivíduo com seu meio ambiente que o 
organismo vivo discerne o seu estado de doença ou de saúde. É por recorrer à 
medicina, após ter constatado por si ou pelos outros que há um limite em sua vida, 
que o organismo vivo, por meio da clínica, sabe a sua doença. Assim, a medicina é 
uma atividade a favor da vida porque busca, através da terapêutica, a restituição da 
finalidade da vida ao organismo vivo que demanda por ela. 

A medicina migra, através d°O Normal e o Patológica, 
_ 

do status 

epistemológico de ciência, adquirido por meio da Iøzrrodução, ao de não ciência, 
porque a vidêg a base conceitual da medicina, rechaça de si o determinismo. É 0 
determinismo o ostulado da ciência.P 
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RESUMO ç 

Esta dissertação visa o estudo do conceito de doença como anomalia e vida 

limitada. Esses conceitos de doença foram esclarecidos a partir da obesidade 

definida como anomalia. A visão da obesidade como; ;¡:_1;Lomalia é equivocada porque 
somente será considerada d\oe_nça, se 9 excesso.-›-. de ,panículo adiposo estiver 

vinculado a condição de vida limitada. Através da análise histórica conceitual 

buscamos as raízes do conceito de doença como anomalia e vida limitada. 

Identificamos o determinismo de Claude Bernard e o vitalismo de Georges 

Canguilhem, respectivamente, como o postulado desses conceitos de doença. Esta 

dissertação reacende, então, o debate: o postulado das manifestações dos 

organismos vivos é o determinismo ou o vitalismo? A dissertação finaliza-se a favor 
do vimlimzo de Canguilhem. 
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