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RESUMO 

Por que se prescreve tanto para idosos? Foi baseado nesse questionamento que se 
desdobra minha prática clínica como enfermeiro, na qual fui confrontado com seus 
desdobramentos negativos – as iatrogenias medicamentosas – que me senti motivado a 
realizar esta pesquisa. Assim, se definiu meu objetivo geral: trazer à luz a problemática que 
envolve, nas sociedades atuais, o crescente uso de medicamentos por idosos e, em 
especial, discutir os determinantes de seus efeitos iatrogênicos. Para isso, parti da hipótese 
de que havia alguma relação entre esse fato e o de vivermos em sociedades medicalizadas, 
marcada pela exacerbação de uma cultura prescritiva. Nessa perspectiva, meus objetivos 
específicos foram: (1) resgatar o modo de constituição das dinâmicas que responderam, na 
contemporaneidade, pela medicalização da vida humana; (2) identificar o modo como na 
literatura pertinente ao tema se tem discutido o uso inapropriado de medicamentos por 
idosos, abordando especificamente seus efeitos iatrogênicos; (3) realizar uma pesquisa de 
campo com profissionais médicos para escutá-los relativamente à questão-problema que 
esta dissertação levanta, abrindo espaço para que se possa compreender melhor a 
articulação entre teoria e prática clínica com idosos. Do ponto de vista metodológico, esta 
dissertação conta com revisão bibliográfica do tema (capítulos 1 e 2) que lhe é pertinente e 
sua articulação com a análise/interpretação de dados coletados em uma pesquisa de campo 
(capítulo 3). A abordagem metodológica qualitativa, de caráter exploratório, contou com a 
realização de entrevista semiestruturada, realizada com sete médicos de diferentes perfis 
que atuam com pacientes idosos. Os resultados da análise indicam que há um gap na 
formação, não apenas relativamente ao ensino da Farmacologia, mas também das 
disciplinas de Geriatria e Gerontologia. Outro ponto relevante diz respeito ao 
reconhecimento de que a iatrogenia medicamentosa pode ter como um de seus 
determinantes o afastamento, na Medicina moderna, do médico da palavra do doente. 
Nessa medida, a pesquisa indicou que é preciso reconhecer a importância da escuta, tanto 
quanto da ausculta, na prevenção das iatrogenias medicamentosas em idosos (o que se 
denomina prevenção quaternária). Por fim, pude compreender como na cultura 
medicalizada, cada um de nós, leigos ou profissionais da saúde, podemos nos tornar 
indutores de iatrogenia. Para que isso não ocorra, uma mudança cultural se faz necessária. 
Em sua base está o reconhecimento de que a vida humana é fruto de uma mestiçagem 
entre o biológico, o psicológico e o social. Nessa perspectiva, abre-se a possibilidade para 
que uma visão mais integral/integrativa se apresente como base para evitar o excesso de 
prescrições em qualquer etapa da vida e, mais especialmente, na velhice.  

Palavras-chave: Prevenção quaternária; Sociedade medicalizada; Gerontologia; Iatrogenia 
Medicamentosa; Velhice. 

  



 

 

ABSTRACT   

Why is it prescribed so much for the elderly? It was based on this questioning that unfolds 
from my clinical practice as a nurse, in which I was confronted with its negative 
consequences – the drug iatrogenies – that I was motivated to carry out this research. Thus, 
my general objective was defined: to bring to light the problematic that involves, in the 
present societies, the growing use of drugs by the elderly, and in particular, to discuss the 
determinants of their iatrogenic effects. I proceeded from the hypothesis that there was some 
relation between this fact and that of living in medicalized societies, marked by the 
exacerbation of a prescriptive culture. In this perspective, my specific objectives were: (1) to 
rescue the way of constitution of the dynamics that responded, in the contemporaneity, by 
the medicalization of human life; (2) to identify the way in which pertinent literature has 
discussed the inappropriate use of drugs by the elderly, specifically addressing their 
iatrogenic effects; (3) to carry out field research with medical professionals to listen to them 
about the problem issue that this dissertation raises, opening space for a better 
understanding of the articulation between theory and clinical practice with the elderly. From a 
methodological point of view, this dissertation has a bibliographic review of the theme 
(chapter 1 and 2) that is pertinent to it and its articulation with the analysis / interpretation of 
data collected in a field research (chapter 3). The qualitative methodological approach, with 
an exploratory character, counted on the accomplishment of a semi-structured interview, 
carried out with seven physicians of different profiles that work with elderly patients. The 
results of the analysis indicate that there is a gap in training, not only in the teaching of 
Pharmacology, but also in the subjects of Geriatrics and Gerontology. Another relevant point 
concerns the recognition that drug iatrogeny may have as one of its determinants the 
removal, in modern medicine, of the doctor of the sick person's word. To this extent, the 
research indicated that it is necessary to recognize the importance of listening, as well as 
auscultation, in the prevention of drug iatrogenies in the elderly (what is called quaternary 
prevention). Finally, I was able to understand how in the medicalized culture, each one of us, 
laymen or health professionals, can become inducers of iatrogeny. If this does not happen, a 
cultural change is necessary. At its foundation is the recognition that human life is the fruit of 
a miscegenation between the biological, the psychological and the social. From this 
perspective, the possibility opens up for a more integral / integrative vision to be presented 
as a basis for avoiding excessive prescriptions at any stage of life and, especially, in old age. 

Keywords: Quaternary Prevention; Medicalized society; Gerontology; Iatrogenia 
Medicamentosa; Elderly. 
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“A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. 

A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça 

aparecer. 

Os filhos vão crescendo, e o tempo vai dizendo que agora é 

pra valer. 

Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. 

Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser 

envelhecer, 

eu quero é viver pra ver qual é e dizer venha pra o que vai 

acontecer” 

Arnaldo Antunes – Envelhecer 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Não diferente dos outros seres biológicos, os humanos nascem, crescem, 

morrem, e a vida segue seu ciclo implacável e contínuo: estamos todos 

envelhecendo. Contudo, diferentemente dos demais, a vida deles se desenrola 

sempre no âmbito de uma cultura. Sobre isso, Beauvoir (1990, p. 15) menciona que 

“o homem não vive nunca em estado natural; na sua velhice, como em qualquer 

idade, seu estatuto lhe é imposto pela sociedade à qual pertence”. Implicada nessa 

afirmação está, para além da dimensão biológica, a dimensão existencial em outras 

vertentes da vida humana.  

Entende-se, assim, o motivo pelo qual a temática que envolve o 

envelhecimento, e consequentemente a etapa vital/existencial denominada “velhice”, 

seja alvo de reflexão em campos diversos, tais como, Medicina, Psicologia, Biologia, 

Ciências Sociais, entre outros. Entretanto, é preciso assinalar que foi no campo 

interdisciplinar da Gerontologia que a velhice recebeu o estatuto de objeto 

privilegiado de investigação. É necessário que um pesquisador, ao realizar um 

estudo nesse campo, também reflita sobre sua própria experiência de vida. Vale 

assinalar, nessa perspectiva, que desde tempos antigos (pré-científicos) até 

momentos atuais, envelhecer e se tornar velho são fenômenos que têm instigado 

muitos homens na direção da busca de explicação para alguns dos acontecimentos 

que o marcam (SANTOS et al, 2013). 

Nota-se o aumento progressivo da longevidade em escala mundial. Isso, 

sem dúvida, tem sido alvo de preocupação para o campo da Saúde e entendido 

como um grande desafio para gestores e pesquisadores. Assegurar qualidade de 

vida e funcionamento adequado da Saúde Pública internacional (BRASIL, 2010; 

BALDONI e PEREIRA, 2011; SANTOS et al, 2013) requer lidar, do ponto de vista 

teórico e prático, com as múltiplas faces (biopsicossocial) que se entrecruzam no 

processo de envelhecimento humano, ainda que a tendência seja atualmente 
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enfatizar o constante aumento de custos (BRITO et al, 2013) implicados na atenção 

à saúde de idosos. 

Nessa linha de pensamento, vale particularizar o envelhecimento 

populacional brasileiro e o fato de que a constante mudança demográfica que marca 

tal processo resulta de ações preventivas que, a partir da década de 1950, 

contribuíram para o aumento da expectativa de vida em nosso país (BRASIL, 2010; 

BALDONI e PEREIRA, 2011; SANTOS et al, 2013). Não se pode marginalizar o fato 

de que, embora tratado como um desafio para o setor da Saúde, como já assinalei, 

o envelhecimento populacional brasileiro é também uma grande conquista, refletindo 

uma melhor qualidade de vida de seus habitantes.  

Há ainda que se levar em conta que, em meio a essa mudança demográfica, 

tem se assistido a uma importante transição epidemiológica, marcada pela evolução 

progressiva de um perfil de alta mortalidade por doenças infecciosas para outro em 

que os óbitos são resultantes de doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças 

crônico-degenerativas, entre outras. Isso quer dizer que o aumento da população 

idosa em curso tem provocado um significativo aumento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) que, por sua vez, tem contribuído para o crescimento do 

consumo de medicamentos utilizados para o seu tratamento e controle. Dados 

epidemiológicos mostram que idosos são responsáveis por 25% do consumo de 

medicamentos no Brasil (BRASIL 2010; SANTOS et al, 2013). 

Segundo Medeiros e Feijó (2011), além das DCNT, a profunda desigualdade 

socioeconômica no Brasil torna a questão em pauta ainda mais complexa. Para as 

autoras, ainda não evoluímos o bastante como sociedade no sentido de nos 

comprometer com o bem-estar de nossos idosos nas diferentes classes sociais, 

valorizando, no conjunto, toda sua contribuição a uma dinâmica que possa 

contemplar especificidades, levando em conta o geral. Esse ponto é importante no 

âmbito da reflexão que encaminho neste trabalho, pois entendo que, quando no 

discurso social predomina uma visão estigmatizante da velhice, ela própria se 

oferece como obstáculo ao enfrentamento dos possíveis problemas que suscita. 

Cabe ressaltar, nessa medida, que o processo do envelhecimento acarreta 

mudanças importantes na fisiologia humana, tornando a faixa etária que se 

denomina velhice bastante diferenciada sob a ótica dos efeitos medicamentosos 
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(SANTOS et al, 2013), questão-problema desta dissertação. Fechine e Trompiere 

(2012) assinalam que, mesmo do ponto de vista biológico, tal processo é 

heterogêneo, já que cada indivíduo é único e envelhece de forma particular, 

dependendo de diversos fatores, tais como estilo de vida adotado, fatores 

socioeconômicos, culturais e doenças preexistentes. Muito embora o 

envelhecimento assuma diversas formas, algumas alterações fisiológicas não são 

apenas esperadas em determinadas faixas etárias, como também entendidas como 

normais. Entre elas, destacam-se as que se apresentam nos sistemas cardíaco-

circulatório, respiratório, músculo-esquelético e nervoso1. Assim, há diferentes 

modos, do ponto de vista orgânico, de envelhecer e de ser velho. 

Nessa discussão, ainda há que se levar em conta a enorme diversidade 

etária dentro de um mesmo grupo: segundo o Ministério da Saúde, existem, por 

exemplo, no Brasil, tanto idosos com 60 anos, como aqueles que têm idade superior 

a 100 anos. Por essa razão, tem se adotado classificações em subgrupos que 

referem respectivamente à idade de seus componentes, quais sejam: meia idade (45 

a 64 anos); velhice (65 a 74 anos); velhice avançada (75 a 85 anos); velhice muito 

avançada (acima de 85 anos).  

Nota-se que abordar o processo de envelhecimento e a velhice exige que 

diferenças sejam contempladas na abordagem de questões orgânicas específicas. 

Assim, se não marginalizamos critérios cronológicos, igualmente precisamos levar 

em conta questões físicas e funcionais muito particulares, determinantes de certa 

condição de saúde de um ser. No interior desse estudo há que se considerar que 

alterações normais fisiológicas, somadas ao grande consumo de drogas 

farmacológicas, incluindo a automedicação, confrontam-nos com propostas 

terapêuticas alarmantes – e até mesmo fatais – para o segmento populacional idoso 

(SANTOS et al, 2013).  

                                                           
1 A título de ilustração, constam, como exemplos, algumas das alterações referidas: no miocário há o 
aumento do sistema colagênico e elástico, aumentando o depósito de gordura e substâncias 
amilóides. As artérias perdem seus componentes elásticos e as suas paredes se tornam mais rígidas 
(arterioesclerose). Há um aumento progressivo da pressão sistólica, o que pode contribuir para a 
incidencia de hipotensão postural; no sistema respiratório há uma diminuição progressiva da função 
pulmonar, com prejuízo da elasticidade pulmonar, da força da musculatura respiratória, da 
capacidade aeróbica, etc; no sistema musculo esquelético há perda de massa muscular continua 
(episódio conhecido como Sarcopenia), o que acarreta diminuição da força muscular, maior ganho de 
gordura (substituição da massa muscular perdida); no sistema nervoso há a redução dos números de 
neorônios, redução na velocidade de condução nervosa, redução dos reflexos, além da restrição das 
respostas motoras e da coordenação. 
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Isso ocorre porque, em alguns casos, pode estar em causa uma associação 

perigosa e digna de grande atenção de todos, inclusive dos próprios idosos, visto 

que o envelhecimento acarreta alterações importantes no corpo humano e, 

independente da presença de doenças, alteram a sua fisiologia e o a dinâmica de 

seu funcionamento. Aliado a isso, doenças podem surgir no decorrer da vida e, 

inevitavelmente, com a evolução das ciências médicas, medicamentos podem 

apresentar o mesmo crescimento.  

Uma grande problemática surge dessa associação: as alterações fisiológicas 

do envelhecimento interferem diretamente nas ações farmacológicas das 

medicações, podendo comprometer o resultado esperado em termos de eficiência. 

Assim é que se deve abordar os efeitos adversos (SANTOS et al, 2013) do uso de 

medicamentos por idosos. Novaes et al. (2017) caracterizam esses efeitos adversos, 

atentando para o que se denomina “tríade iatrogênica”: polifarmácia (o que se 

caracteriza pelo uso de cinco ou mais medicamentos simultaneamente), interação 

medicamentosa (relação de um fármaco com outro e efeitos não esperados nessa 

associação) e prescrições inapropriadas (no caso de idosos, remédios que 

causam ação diferente do esperado no organismo envelhecido). Entende-se por isso 

o que se define como iatrogenia, isto é, “qualquer dano, direto ou indireto, 

decorrente de ações ou omissões de médicos e/ou outros profissionais da saúde, 

em qualquer tipo de prática diagnóstica ou terapêutica” (Manso, 2018, p. 88). 

Tendo em vista essa breve introdução, o objetivo geral que fundamentou a 

investigação que realizei e a reflexão que encaminho nesta dissertação é trazer à luz 

a problemática que envolve, nas sociedades atuais, o crescente uso de 

medicamentos por idosos e, em especial, discutir os determinantes de seus efeitos 

iatrogênicos. Nesse âmbito, é importante abordar o fato de que vivemos em 

sociedades medicalizadas, marcada pela exacerbação de uma cultura prescritiva. 

Tal excesso é entendido como um dos principais determinantes da iatrogenia 

medicamentosa.  

Entre os objetivos específicos, destaco os seguintes: 

1. resgatar o modo de constituição das dinâmicas que responderam, na 

contemporaneidade, pela medicalização da vida humana. Para isso, 

tomo como ponto de partida alguns dos estudos de Foucault (1961, 
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1963, 1999, 2010), em cujo foco está implicada essa temática e os 

coloco em diálogo com questões complementares lançadas por 

Canguilhem (1966) e Clavreul (1978), essenciais para o debate que 

realizo. Esclareço que os resultados desse empreendimento deram 

forma ao Capítulo 1 que também conta com uma discussão sobre os 

desdobramentos do discurso médico no campo da Gerontologia;  

2. identificar o modo como, na literatura pertinente ao tema, tem se 

discutido o uso inapropriado de medicamentos por idosos, abordando 

especificamente seus efeitos iatrogênicos, conforme discussão teórica 

apresentada no Capítulo 2, no qual meu olhar também esteve voltado 

para o modo como se tem encaminhado proposições para enfrentar tal 

problema, entre as quais, a de que se realize “prevenção quaternária”, 

ou seja, que se identifique “indivíduos em risco de tratamento 

excessivo para os proteger de novas intervenções médicas 

inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis” 

(DICIONÁRIO DE WONCA, 2003 apud MELO, 2007, p. 289); 

3. realizar uma pesquisa de campo com profissionais médicos e escutá-

los acerca da questão-problema que esta dissertação levanta, abrindo 

espaço para que se possa compreender melhor a articulação entre 

teoria e prática clínica com idosos. A opção metodológica foi realizar 

uma entrevista semi-diretiva em que a questão da iatrogenia 

medicamentosa, bem como da prevenção quaternária constituíssem 

pontos-chave para abordar a própria formação e atuação profissional, 

com o objetivo de recolher elementos que me auxiliassem a 

compreender melhor os determinantes da primeira (medicalização da 

vida humana), sendo eles: desatualização de conhecimentos? Pressão 

da indústria farmacêutica? Excesso de diagnósticos? Incerteza 

médica? Medicina defensiva? E os obstáculos para a realização da 

segunda (prevenção quaternária). Tal objetivo respondeu pela reflexão 

encaminhada no Capítulo 3, em que os dados coletados foram 

interpretados à luz dos conceitos introduzidos e discutidos nos 

capítulos anteriores;  

4. divulgar os resultados obtidos com o intuito de promover maior 

conscientização social sobre o tema. O primeiro passo nessa direção é 
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a defesa desse trabalho para, em seguida, publicá-lo, integralmente ou 

no formato de artigos,  em revistas científicas e/ou de divulgação.  

Note-se que, do ponto de vista metodológico, esta dissertação conta com 

revisão bibliográfica do tema que lhe é pertinente e sua articulação com os dados 

coletados em uma pesquisa de campo. A abordagem metodológica qualitativa, de 

caráter exploratório, foi tomada como fundamento porque, tal como Chizzotti (2003), 

entendo que tal método, elaborado para extrair significados visíveis e latentes sobre 

o assunto estudado, busca encontrar o sentido do fenômeno na interpretação dos 

significados que as pessoas dão a ele.  

Na mesma perspectiva, Silveira e Córdova (2009) explicam que a pesquisa 

qualitativa não se preocupa com representatividades numéricas, mas com o 

aprofundamento da temática em um determinado grupo social. Dentre seus 

aspectos, o autor destaca que há maior enfoque na interpretação do objeto, maior 

importância do contexto no qual ele se encontra, maior proximidade do pesquisador 

em relação aos fenômenos estudados e um maior alcance do estudo se considerado 

o intervalo de tempo (menos instantâneo) de sua permanência. Quanto ao caráter 

exploratório, cabe esclarecer que o estudo se caracteriza como uma modalidade que 

proporciona maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito ou 

construindo hipóteses sobre sua análise. 

Por fim, destaco que a realização da pesquisa de campo teve um papel 

fundamental nessa dissertação, pois ela não apenas ratificou o ponto de vista da 

literatura que encaminha uma reflexao crítica sobre a temática, como também trouxe 

novos elementos que contribuiram para ampliar o olhar que dou ao tema desse 

estudo. Em maiores detalhes, o desenrolar dessa análise está presente tanto no 

capítulo 3 quanto nas considerações finais.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

A MEDICALIZAÇÃO DA VIDA:  

SEUS EFEITOS NA CIÊNCIA E NA EXPERIÊNCIA 

 

 

De início, neste capítulo, trarei para o centro da reflexão o modo como, ao 

longo do tempo, o efeito do desenvolvimento científico da Medicina foi se 

estabelecendo nas sociedades, principalmente ocidentais, o que se denomina 

medicalização da vida. Para isso, Foucault (1961, 1963, 1999 e 2010) será o meu 

interlocutor privilegiado, já que uma crítica a tal estado de coisas ocupa esse autor. 

Sua reflexão é de fundamental importância e me auxilia no enfrentamento de 

algumas questões que, mais adiante, colocarei sobre uma tendência ainda 

dominante – a do determinismo biológico – em algumas das vertentes que compõem 

o campo da Gerontologia. É certo que não há, de minha parte, a pretensão de 

esgotar a matéria, pois meu compromisso é, na verdade, o de propor uma reflexão 

sobre os reais ganhos (e perdas) para os viventes de um modo geral e 

particularmente para os idosos. 

Conforme consta da nota presente no prefácio da obra de Foucault, O 

nascimento da clínica (1963), não se trata de colocar a Medicina como uma “não 

ciência” ou mesmo criticá-la na tentativa de desestabilizar o seu saber; muito pelo 

contrário, caso um idoso, ou qualquer outra pessoa, necessite de cuidados ou 

intervenção médica/medicamentosa, é exatamente na Medicina que ele deve 

procurar soluções para os seus problemas de saúde. O que eu procuro é entender 

seus fundamentos e sua centralidade determinante na vida dos sujeitos, em especial 

dos idosos nas sociedades em que eles vivem. 
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1.1   O saber médico: um discurso sobre a doença 

Em seu livro História da loucura na idade clássica, publicado originalmente 

em 19611, Foucault (2009, p. 297) afirma que “nos séculos XVII e XVIII, o 

pensamento e a prática da medicina não têm a unidade ou pelo menos a coerência 

que nela conhecemos agora”. É o que vem à luz na reflexão que ele encaminha em 

O nascimento da clínica (1963) e procura “determinar as condições de possibilidade 

da experiência médica, tal como a época moderna a conheceu” (FOUCAULT, 1977, 

p. XVIII). O autor ocupa-se em analisar histórica e criticamente as transformações 

que ocorreram no saber médico na passagem entre esses dois séculos, 

transformações que teriam permitido à Medicina moderna fixar sua data de 

nascimento no fim do século XVIII. 

Acompanhemos sua análise, partindo da seguinte afirmação: “a coincidência 

exata do ‘corpo’ da doença com o corpo do homem doente é um dado histórico e 

transitório” (p. 1). O primeiro ponto a ser destacado diz respeito ao modo como, ao 

longo do tempo, foi se tecendo um discurso racional sobre o objeto eleito da 

Medicina: a doença. Foucault faz-nos perceber que “cada grande pensamento do 

domínio da patologia prescreve à doença uma configuração” (idem, ibidem). Cada 

configuração diz respeito a diferentes modos desse campo de espacializar a doença: 

à espacialização primária corresponde o saber da Medicina Classificatória ou 

Medicina das Espécies; à secundária, o da Medicina das Sedes e à terciária, o da 

Medicina Social. As transformações que as caracterizam, muito embora exista uma 

disposição cronológica para entendê-las, entrecruzam-se de tal forma que não 

apenas se deve ter em conta que resultam de um processo cumulativo, como 

também que se oferecem como pontos de resistência para uma historicização linear. 

Isso será esclarecido ao longo dessa discussão, para isso detenho-me, a seguir, em 

cada uma das configurações mencionadas anteriormente.  

 

 

 

                                                           
1 Esse livro foi primeiramente publicado pela Editora Plon, sob o título Folie et Déraison, como 
resultado de sua tese de doutoramento na Sorbonne, sob orientação do filósofo e médico George 
Canguilhem. Em 1972, com o prefácio reescrito, em razão de uma intensa discussão com o filósofo 
Jacques Derrida, a Editora Gallimard publicou-o com o título de História da loucura na idade clássica. 
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1.1.1   A espacialização primária da doença ou a medicina das espécies  

A adoção do modelo botânico constituiu a base primeira sobre a qual se 

alicerçou o saber médico no início do século XVIII. Isso ocorre porque 

[...] a clínica pede ao olhar tanto quanto a história natural. Tanto e até 
certo ponto, a mesma coisa: ver, isolar traços, reconhecer os que são 
idênticos e os que são diferentes, reagrupá-los, classificá-los por 
espécies ou famílias. (FOUCAULT, 1963/2011, p. 100) 

 

Vale dizer que o diálogo entre o médico e o paciente, nesse momento 

histórico, era iniciado pela indagação “o que é que você tem?”, feita pelo médico, 

sendo um jogo entre falar e escutar. Nessa medida, o paciente, tendo em vista sua 

experiência de sofrimento e mal-estar, informava ao médico o que lhe ocorria, ou 

seja, o modo como sucessivamente mudanças em sua condição de saúde foram se 

manifestando. Tais acontecimentos – tomados inicialmente como significantes – 

eram registrados e/em sua sequência temporal pelo médico, que atentamente 

escutava o relato do doente.  

Nesse registro, articulavam-se manifestação (sinais visíveis de “certa” 

essência patológica) e tempo (sucessão cronológica do desdobramento 

sintomático): dois eixos fundamentais para o raciocínio do médico de então, que 

compara o resultado de tal associação a outras que já haviam se apresentado em 

sua experiência, ou mesmo relatadas por outros médicos. Tal operação levou ao 

agrupamento das doenças em classes, ordens, gêneros e espécies, dando origem 

ao que ainda hoje se denomina “quadro nosológico”2. Nele, cada doença recebe um 

nome específico e um lugar determinado pelo grau de parentesco que entretém com 

outras doenças (classificação). Esse lugar é, portanto, um lugar (espaço) situado 

num plano racional, ou seja, sem a profundidade no corpo físico.  

Cada uma das doenças é definida, nesse contexto histórico, como uma 

“coleção de sintomas”. Uma vez nomeada e conhecida a ordem temporal de sua 

manifestação sintomática, torna-se possível, para o médico que detém esse saber, 

antecipar o que está por vir: operação que transforma o significante em significado 

da doença: 

                                                           
2 Nosologia é a parte da medicina que descreve, estuda e classifica doenças (FERREIRA, 2010). 
Quadro ou perfil nosológico, segundo o ministério da saúde, é o conjunto de doenças prevalentes 
e/ou incidentes em uma determinada comunidade. 
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A formação do método clínico está ligada à emergência do olhar do 
médico no campo dos signos e dos sintomas. O reconhecimento de 
seus direitos constituintes acarreta do desaparecimento de sua 
distinção absoluta e o postulado de que doravante o significante 
(signo e sintoma) será inteiramente transparente ao significado que 
aparece, sem ocultação ou residual, em sua própria realidade, e que, 
o ser do significado – o coração da doença – se esgotara 
inteiramente na sintaxe inteligível do significante. (FERREIRA, 2010, 
p. 99) 

  

Essa “sintaxe” diz respeito à estrutura de relações estabelecidas e 

representadas no quadro nosológico. Como resultado de tais relações é que uma 

doença é significada, do que depende a intervenção do médico tentar debelar a 

propagação do mal. Diagnosticar envolve, então, em certa medida, prognosticar. 

Isso depende, é preciso que se diga, de outro movimento realizado pela Medicina do 

século XVIII que incorporou, ao seu saber, o conhecimento matemático, mais 

especificamente o cálculo de probabilidades. Sobre isso, Foucault menciona que: 

Esta mudança conceitual foi decisiva: abriu para a investigação um 
domínio em que cada fato constatado, isolado e em seguida 
confrontado a um conjunto pode tomar lugar em uma série de 
acontecimentos cuja convergência ou divergência eram em princípio 
mensuráveis. Fazia de cada elemento percebido um acontecimento 
registrado e da evolução incerta em que se encontra colocado uma 
série aleatória. Dava ao campo clínico uma nova estrutura, em que o 
indivíduo posto em questão é menos a pessoa doente do que o fato 
patológico indefinidamente reprodutível em todos os doentes 
igualmente afetados [...] com a importação do saber probabilístico, a 
medicina renovava inteiramente os valores perceptivos de seu 
domínio. (FOUCAULT, 1963/2011, p. 110) (grifo meu)  

 

Com o olhar voltado para o observável e o mensurável, o discurso médico 

vai enunciando uma verdade (a verdade sobre a doença) sustentada na 

objetividade. Nele, o doente vai ficando “entre parênteses”, e o foco dessa ciencia 

enfatiza a doença, o que expõe um paradoxo: o doente, como vimos, foi a condição 

de possibilidade primeira para que se pudesse sistematizar um saber sobre a 

doença.  

Vale ressaltar que, com os sintomas classificados, é possível entender o 

aparecimento das doenças e, pautado na história de sua manifestação e articulado à 

sua observação objetiva, um campo vai se abrir para o estudo e a identificação de 

doenças em diferentes espaços sociais, pois agora elas podem ser identificadas e 
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catalogadas nesse espaço. Será esse o passo para a espacialização terciária da 

doença, como veremos um pouco mais adiante.  

A prática clínica, orientada por esse raciocínio, que nada mais é do que uma 

configuração primeira da Medicina moderna, vai se modificando aos poucos. Ela 

ainda se assenta sobre a palavra, mas o médico já pode tomá-la do paciente 

porque, em razão do saber nosológico, antecipa-lhe o dizer. Esse distanciamento – 

da palavra e do doente – vai se recrudescer com uma nova reorganização desse 

saber. Reorganização que colocará em cena “corpos mudos e atemporais” 

(FOUCAULT, 1963/2011, p. 144). É do que se trata o item que se segue. Por hora, 

podemos concluir com a seguinte afirmação de Branco (2018, p. 46) sobre a 

configuração primária da doença:  

O paciente devia ser abstraído, como um acidente na expressão da 
doença a ser decifrada; e o médico dirigia a sua atenção não ao 
corpo concreto do doente, mas a rede de combinações que ficava 
diante dele e ao seu histórico, para reconhecer a configuração 
essencial da doença e saber a hora certa de agir, nem cedo, nem 
tarde. 

 

1.1.2   A espacialização secundária da doença ou a medicina das sedes 

No final do século XVIII, o privilégio da escuta cedeu lugar ao predomínio do 

olhar3 que buscava desvendar, no corpo do cadáver, a causa (antes invisível) da 

doença em sua manifestação visível no doente. Como diz Foucault (1963/2011): 

 
[...] nessa nova imagem que se dá de si mesma, a experiência clínica 
se arma de explorar um novo espaço: o espaço tangível do corpo, 
que é ao mesmo tempo uma massa opaca em que se ocultam 
segredos, invisíveis lesões e o próprio mistério das origens (p. 135). 
 

Vale ressaltar que a ideia de encontrar uma sede por meio da qual se 

irradiava a doença no espaço físico do corpo do doente encontrou, naquela época, 

algumas resistências na sociedade. Contudo, elas foram vencidas e, ao saber 

                                                           
3 Foucault denuncia que tal linearidade cronológica é “historicamente falsa” (1963/2011, p. 142). Isso 
porque as transformações que, ao longo do tempo, reorganizaram o saber médico não podem ser 
assim dispostas. Por exemplo: no que diz respeito à abertura de cadáveres, nenhum obstáculo moral 
ou religioso impediu, muito antes do final do século XVIII, que experiências dessa natureza tivessem 
sido feitas em hospitais ou em outros espaços clínicos (ele cita a Clínica de Viena que tinha uma sala 
de dissecação). A história oficial, contudo, toma a cronologia como marco para explicar a passagem 
da Medicina das espécies para a medicina das sedes.  
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nosológico, articulou-se o saber anatomopatológico ou nosográfico. Esse último, que 

se “tece onde cresce a larva” (p. 142), vai responder pela aproximação cada vez 

maior da Medicina com o ideal positivista de ciência que, como se sabe, estabelece 

como condição para a enunciação de uma verdade a observação objetiva de um 

dado fenômeno. Objetividade que está implicada na máxima comtiana “ver para 

prever”. Ora, com a abertura dos cadáveres, a Medicina tornou visível o que antes 

estava no domínio do invisível: o interno do corpo (o mundo dentro da pele) passou 

a ser tomado como lugar de explicação para a manifestação patológica.  

 Nessa perspectiva, o olhar médico trabalhou para discernir, tendo em vista 

alterações anatômicas, o fisiológico do patológico. O desafio primeiro para 

correlacionar o que se via de um órgão alterado com os sintomas observados era 

justificar porque a alteração respondia pelos acontecimentos da vida e não pela 

causa da morte. Em seu enfrentamento é que se chegou ao estabelecimento de 

correlações positivas e irrefutáveis4 entre as doenças estabelecidas no quadro 

nosológico com as alterações anatômicas que, a partir de então, passaram a 

constituir o saber nosográfico:  

A doença, referenciável no quadro, aparece através do corpo. Neste, 
ela encontra um espaço cuja configuração é inteiramente diferente: 
espaço dos volumes e das massas. Suas regras definem as formas 
visíveis que o mal assume em um organismo doente: o modo como 
ele aí se reparte, se manifesta, progride alterando os sólidos, os 
movimentos ou as funções, provoca lesões visíveis na autópsia, 
desencadeia, em um ponto ou outro, o jogo dos sintomas, provoca 
reações e, com isso, se orienta para uma saída fatal ou favorável. 
(Foucault, 1963/2011, p. 9)  

 

Assim, à história da manifestação sintomática, articulou-se, nesse passo, a 

geografia das sedes. O corpo humano passou a ser entendido como território onde a 

doença, a partir de um ponto fixo, distribuía-se, sendo explorado, encontrou sua 

representação em mapas, constituindo um atlas, o atlas anatômico. Tal 

reorganização no domínio do saber médico acarretou consequências para a prática 

clínica e, uma delas, diz respeito à relação médico-paciente. O encontro entre eles 

                                                           
4 São positivas e irrefutáveis porque, corroboradas por inúmeros estudos, a questão da verdade 
científica é baseada na frequência com que um dado fenômeno é observado por um grande número 
de pesquisadores, chegando a resultados semelhantes que, enfim, corroborava a hipótese inicial 
lançada por um deles. 
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passou a ser orientado pela pergunta “onde lhe dói?” e, assim, o “auscultar”5 se 

sobrepôs ao escutar. Note-se que o saber ganha potência e poder, antecipando e 

dirigindo o encontro do médico com o doente6. 

 

1.1.3     A espacialização terciária da doença ou a medicina social 

Outro movimento de transformação teve lugar no saber médico ainda no 

século XVIII e diz respeito ao “conjunto de gestos pelos quais a doença, em uma 

sociedade, é envolvida, medicamente investida, isolada, repartida em regiões 

privilegiadas e fechadas, ou distribuída pelos meios de cura, organizados para 

serem favoráveis” (FOUCAULT, 1963/2011, p. 16).  

Esse movimento corresponde ao que o autor denomina “espacialização 

terciária da doença”, tendo o mesmo peso e importância que os anteriormente 

discutidos, pois está intrinsecamente relacionado ao modo como o saber sobre a 

doença se transformou e se articulou às dinâmicas do funcionamento social, o que 

implicou vários arranjos em que grupos de sujeitos, para “se manter e se proteger, 

pratica exclusão, estabelece as formas de assistência, reage ao medo da morte, 

recalca ou alivia a miséria, intervém nas doenças ou as abandona a seu curso 

natural” (idem, ibidem, p. 16).  

Ao focar cada um dos pontos indicados por Foucault nessa última afirmação, 

note que, na base da espacialização terciária estão, principalmente, dois 

acontecimentos: (1) a desnaturalização da doença e; (2) as relações de poder que, 

agora, envolvem o “corpo” das práticas e instituições médicas e sua relação com 

lutas políticas, pressões econômicas e todo o tipo de afrontamentos sociais.  

No que diz respeito à desnaturalização da doença, vale retomar a distinção 

feita pelo filósofo entre as naturezas “selvagem” e “social” da doença. A “selvagem” 

                                                           
5 

No sentido médico, “ouvir os sons produzidos por órgão no interior do corpo do paciente” 
(FERREIRA, 2010). 
6 Houve também, nesse segundo movimento, melhor compreensão da morte, da vida e da doença. 
Essa tríade passou a ter uma forte relação com a ciência, e os médicos começaram a entender a 
morte como uma oportunidade de ciência e não mais como um fracasso em relação à cura do doente. 
Dessa forma, a morte teve uma relação fundamental com a ciência medica, pois propôs uma inversão 
que antes tinha maior força nos sintomas e permitiu olhar o fracasso como uma oportunidade de 
ciência. Não é à toa que a abertura de cadáveres e o método anatomoclinico é colocado, até os dias 
atuais, como um marco histórico na medicina. 
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seria aquela que se apresenta quando ela se encontra “livre de intervenção, ou seja, 

sem artificio médico” (FOUCAULT, 1963/2011, p. 16-17) e a “social”, a que “perde 

seu aspecto essencial” exatamente por efeito desta intervenção. Tal transformação 

foi potencializada nos espaços sociais principalmente quando os hospitais deixaram 

de ser instituições de caridade e se transformaram em espaços de exercício da 

Medicina. As febres dos hospitais7 seriam, diz Foucault, bons exemplos de 

complicações que se desenvolvem justamente em razão do longo período em que 

pacientes ficam ali trancafiados para tratar medicamente suas doenças essenciais.  

Nessa perspectiva, o autor afirma que “nenhuma doença de hospital é pura”, 

justamente pela alteração que esse espaço provoca nela. Há, então, em se tratando 

de hospitais, que se considerar sua “representatividade social invertida”, visto que 

acumular os doentes em um lugar fechado contribuiu para disseminação e 

transformação da doença. Contudo, ao mesmo tempo, acumular material, no caso 

os ndoentes, em um só lugar, foi também o que ampliou numericamente o suporte 

perceptivo dos médicos, fato que permitiu uma rápida guinada científica da 

Medicina, cada vez mais próxima dos ideais positivistas de ciência. Ideais 

estenografados na máxima “ver para prever”, mencionada anteriormente. Convém 

destacar que um dos efeitos da medicalização dos hospitais foi o surgimento da 

“medicina das epidemias” que, segundo a ótica foucaultiana:  

[...] se opõe a uma medicina das classes, como a percepção coletiva 
de um fenômeno global, mas único e repetido, [e que] pode se opor à 
percepção individual daquilo que uma essência pode constantemente 
revelar de si mesma e de sua identidade na multiplicidade dos 
fenômenos. (1963/2011, p. 28)  

  

O olhar do médico se volta, então, para uma série infinita e variável de 

acontecimentos em que:  

[...] seu suporte não é a percepção do doente em sua singularidade, 
é uma consciência coletiva de todas as informações que se cruzam, 
crescendo em uma ramagem complexa e sempre abundante, 
ampliada finalmente até as dimensões de uma história, de uma 
geografia, de um Estado. (1963/2011, p. 32) 

 

                                                           
7 Foucault descreve essa febre com alguns sintomas da época, como: Astenia muscular, língua seca, 
saburra, opressão das vias respiratórias, rosto lívido, pele pegajosa, diarreia, urina descorada, que 
levavam à morte no 8º ou 11º dia ou, no mais tardar, no 13º. 
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Assim configurada, a medicina das epidemias abriu espaço para o controle 

do médico nas estruturas sociais, fato que nos leva às “relações de poder” como 

segundo acontecimento subjacente à espacialização terciária da doença. Para 

problematizá-las, começo pela consideração de que foi no final do século XVIII que a 

medicina se institucionalizou com o auxílio estatal. Criaram-se, nesse período, 

estudos territoriais que estabeleciam os regulamentos de saúde para cada província. 

Nesse mesmo caminho, Foucault menciona que “seria desejável que o Estado se 

encarregasse de valorizar estes médicos físicos e lhe poupasse os gastos que o 

gosto de fazer descobertas acarreta” (1963/2011, p. 27). Assim, o saber médico 

institucionalizado passou a interferir e coincidir com o espaço social:  

[...] o olhar médico circula, em um movimento autônomo, no interior 
de um espaço em que se desdobra e se controla; distribui 
soberanamente para a experiência cotidiana o saber que há muito 
tempo dela recebeu e de que se fez, ao mesmo tempo, o ponto de 
convergência e o centro de difusão. (Idem, ibidem, p. 34) 

 

 Em resumo, o que se assiste é o início da disseminação de uma ideia: a de 

que os resultados dos estudos médicos eram necessários e indispensáveis para o 

bom funcionamento da sociedade, havendo o início de um tempo em que a 

presença do médico era necessária nos mais diversos espaços para assegurar, por 

meio da “vigilância” douta, a saúde dos cidadãos. O seu controle estatístico passou 

a se realizar, por exemplo, “graças ao registro do nascimento e das mortes (que 

deveria mencionar as doenças, o gênero de vida e a causa da morte, tornando-se 

assim um estado civil da patologia)” (Idem, ibidem, p. 34).  

Vale destacar que vários foram os lugares institucionais que legitimaram o 

discurso e a prática da Medicina nesse tempo histórico: “o hospital, o laboratório, a 

prática privada e o campo documentário [...]. É, portanto, através desses locais, 

principalmente do hospital, que a doença se transforma em um meio para a atuação 

das práticas discursivas” (BRANCO, 2018, p. 40). Articulado à implantação social de 

médicos em espaços públicos, propagou-se a ideia de que seria preciso criar uma 

consciência individual medicamente ativa, informando cada cidadão sobre assuntos 

médicos para que eles buscassem a melhor maneira de evitar que doenças se 

instalassem e/ou se propagassem. Essa consciência médica generalizada 

respondeu pelas origens do que hoje se denomina “sociedade medicalizada” em 

que:  
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[...] a medicina não deve mais ser apenas o corpus de técnicas de 
cura e do saber que elas requerem; envolverá, também, um 
conhecimento do homem saudável, isso é, ao mesmo tempo, uma 
experiência do homem não doente e uma definição do homem 
modelo. Na gestão da existência humana, toma uma postura 
normativa que não a autoriza apenas a distribuir conselhos de vida 
equilibrada, mas a reger as relações físicas e morais do indivíduo e 
da sociedade em que vive. (FOUCAULT, 1963/2011, p. 37) 

 

Como se vê, um enorme poder – o da gestão da existência humana – será 

atribuído aos médicos. Poder comparável ao do clero relativamente ao que esse 

detinha sobre a alma. De acordo com Foucault, estamos diante de dois grandes 

mitos, cujos sonhos são isomorfos:  

Um, narrando de maneira positiva a medicalização rigorosa, militante 
e dogmática da sociedade, por uma conversão quase religiosa, e a 
implantação de um clero da terapêutica; o outro, relatando esta 
mesma medicalização, mas de modo triunfante e negativo, isto é, a 
volatilização da doença em um meio corrigido, organizado e 
incessantemente vigiado, em que, finalmente, a própria medicina 
desapareceria com seu objeto e sua razão de ser. (Idem, ibidem,  
p. 35)  
 
  

Os médicos tornaram-se, então, “padres do corpo”, eles eram venerados e, 

como os membros do clero, passaram a receber, do Estado, um salário que lhes 

garantia uma subsistência digna, tornando-se uma atividade pública, desinteressada 

e controlada, a Medicina reencontrou, no alívio das misérias físicas, a velha vocação 

espiritual da Igreja. Há ainda que se levar em conta, nessa reflexão, uma mudança 

cultural que ocorre entre os séculos XVIII e XIX:  

De um modo geral, pode-se dizer que até o final do século XVIII, a 
medicina referiu-se muito mais à saúde do que à normalidade [...] 
referia-se mais às qualidades de vigor, flexibilidade e fluidez que a 
doença faria perder e que se deveria restaurar. [...] a medicina do 
século XIX regula-se mais, em compensação, pela normalidade do 
que pela saúde; é em relação a um tipo de funcionamento ou de 
estrutura orgânica que ela forma seus conceitos e prescreve suas 
intervenções. (Idem, ibidem, p. 39) 

 

Observe que “vigilância”, “prescrição” e “normatização” da vida são termos-

chave do discurso médico que ganharam, a partir do século XIX, sentido renovado 

porque passou a ser aplicado ao corpo físico e, nessa perspectiva, ganha incidência 

e circulação social, o que nos dias de hoje é potencializado pela rápida propagação 
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midiática da ideologia médica relativa à saúde e ao bem-estar. Seus efeitos se 

fazem sentir para além do corpo físico. Entre eles, o que é destacado por Ayres 

(2007, p. 155) na seguinte afirmação:  

[...] no ímpeto moderno de dominarmos o adoecimento, deixamos de 
habitar o mistério da nossa própria existência. Assim, seja como 
apreensão e explicação dos fenômenos de saúde, seja como 
prescrição do “que fazer” frente a eles, a narrativa midiática do risco 
patrocina um autoexílio de nossa ocupação cotidiana com saúde em 
um território de existência virtual, onde uma permanente e 
generalizada quase-doença, que só podemos surpreender na 
singularidade do que cada um de nós faz, pensa e sente, nos 
mantém ocupados em vigilantes cálculos sobre como alcançar a boa 
vida. Enquanto isso, a vida, boa ou não, acontece. 

 

 
Vale, portanto, indagar, segundo a expressão de Clavreul (1978), por que 

nos submetemos cada vez mais à “ordem médica”? Uma resposta logo vem à tona, 

uma vez que reconhecermos nela algo que nos diz respeito: o compromisso do 

médico com o alívio do nosso sofrimento e, porque não dizer, com o prolongamento 

de nossa vida. Diante disso, talvez seja mesmo pertinente dizer que “não se pode 

resistir a ela [à Medicina], porque não se tem nenhuma ‘razão’ a lhe opor” (p. 47). 

Contudo, há que se continuar indagando sobre se há apenas “ganho” nessa 

alienação discursiva: questão implicada nas palavras de Ayres e que tomo como 

mote para a reflexão que encaminho no próximo item.  

 
1.2        Foucault, Canguilhem e Clavreul em diálogo 

No discurso médico, é a partição normal versus patológico que estabelece 

um lugar de pertinência para os seres vivos, inclusive os humanos. Talvez seja bem 

a hora de considerar a seguinte afirmação do médico e filósofo Canguilhem 

(1966/2009, p. 162): “o homem, mesmo sob o aspecto físico, não se limita a seu 

organismo”. Tal proposição tem íntima relação com a seguinte afirmação de 

Foucault (1999, p. 487): “[o homem] é esse ser vivo que, do interior da vida à qual 

pertence inteiramente e pela qual é atravessado em todo o seu ser, constitui 

representações graças às quais ele vive e a partir das quais detém esta estranha 

capacidade de poder se representar justamente a vida”.  
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O discurso médico é, sem dúvida, uma dessas representações da vida, só 

que seu compromisso com a objetividade científica implica um reducionismo 

relativamente ao que é a vida humana porque a noção de homem que nele se 

apresenta é condicionada pelo que se diz do objeto eleito no campo da Medicina: a 

doença. Para que tal conclusão ganhe maior explicitação, recorro às seguintes 

palavras de Clavreul (1978, p. 73):  

[...] o doente, na ordem médica, se define pela soma de dois 
elementos: o homem mais a doença. Ou melhor, o homem se define 
como constituído pelo doente do qual a doença teria sido retirada: 
homem = doente – doença. Curando os doentes, separando-os da 
doença, o médico procede, então, como o escultor que extrai da 
pedra informe a imagem do Homem, o homem ideal.  

 

Como se vê, é mesmo sob a égide da polaridade saúde versus doença que 

a Medicina se pronuncia sobre o homem. Com razão, afirma o autor, “o discurso 

médico não é um discurso sobre o homem, mas sobre a doença” (idem, ibidem, p. 

75), tal qual como vimos em Foucault. Trata-se, portanto, de um discurso que 

ontologiza a doença8 e, por isso, perde de vista o modo de ser do humano: 

Eliminando qualquer outro discurso, e consequentemente o do 
próprio doente, o discurso médico afasta, pois, um certo número de 
elementos que não deixam de ter interesse em si mesmos. É da 
visada totalitária do discurso médico (como de todo discurso) nada 
querer nem poder saber do que não lhe pertence, porque é 
inarticulável em seu sistema conceitual, e não pode resultar em 
nenhuma prática que fosse médica. Esses elementos, estranhos ao 
discurso médico e, no entanto, singularmente insistentes, uma vez 
que é continuamente que os doentes os apresentam ao médico, são 
verdadeiramente “não fatos” em relação à medicina. (p. 84) 

 

Considerando-se os estudos de Clavreul, reitera-se a conclusão de que o 

aprofundamento do saber “científico” sobre a doença afastou o médico da palavra do 

doente e do próprio doente. Eu me arriscaria a dizer que mais do que afastamento, 

tal discurso promove silenciamento e apagamento subjetivo porque ele é “um 

discurso de mestre sem partilha” (1978, p. 93). É nessa direção que caminha a 

reflexão do autor ao mencionar que: 

 

                                                           
8 Isso quer dizer que “para poder constituir a doença como objeto de estudo foi preciso entificá-la, 
constituí-la como um ser, reconhecível em suas manifestações ‘semelhantes’ de um doente a outro” 
(CLAVREUL, 1978, p. 121). 
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[...] a afirmação de que o doente permanece livre para se deixar ou 
não examinar, para aceitar ou não um tratamento, não ultrapassa a 
uma afirmação de princípio. Esta liberdade não se exerce, de fato, a 
não ser nas circunstâncias em que o saber médico permanece muito 
incerto. O discurso médico visa essencialmente despossuir o doente 
de sua doença e, se possível, livrá-lo dela. (Idem, ibidem, p. 134)  
 

 

Até então, o foco do debate esteve voltado a considerações sobre a relação 

médico-doente, em que não se pode verdadeiramente deixar de compreender a 

causa da alienação e, consequentemente, de dominação desse último ao saber 

suposto ao primeiro: o desejo de cura. Mas, meu objetivo neste item é tentar 

desvendar porque a medicalização da vida se impõe como ideologia inclusive 

àqueles que não estão doentes. Parece-me que tenho encaminhado uma primeira 

conclusão que deriva da que acabo de enunciar, qual seja: tal ideologia é 

hegemônica porque o vivente é, via de regra, alguém que luta contra a doença e a 

morte. 

Para Ayres (2007), pode haver certo ganho nessa evitação, com a ressalva 

de que, em última instância, não se pode evitar a morte, a posição de quase-doente 

(ou doente potencial) tende a ser permanente e, tendo em vista a reflexão 

encaminhada até então, uma não-posição, do ponto de vista subjetivo. Isso resulta 

da marginalização, no discurso médico, de tudo que está “além” do orgânico, como 

propõe Canguilhem, e que, nas palavras de Foucault, refere-se à ordem simbólica: 

instância na qual se tecem as significações ou as representações.  

Resgatar a dimensão subjetiva e a sociocultural no debate ético introduzido 

por Canguilhem (1966), acerca do poder da ciência sobre a vida humana, parece-me 

essencial neste trabalho, uma vez que, no que diz respeito ao humano, o simbólico 

fundamenta uma ética da existência que, sem excluir o orgânico, traz à cena o 

psicológico e o sociocultural.  

Fazer ciência sem marginalizar a articulação entre tais dimensões implica 

necessariamente problematizar o modo próprio – ou específico – de ser do humano. 

E para isso, há que se retomar a sua palavra e, consequentemente, o campo de 

significações que se tece, tendo em vista sua experiência de vida. Fazer ciência 

abrindo espaço para a experiência é algo que, como vimos, respondeu 

decisivamente pela configuração primeira da Medicina. Retomar a potência desse 
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encontro se impõe ao campo da Gerontologia. Afinal, o seu objeto é o 

envelhecimento humano, incluído aí a etapa vital/existencial denominada velhice. 

Sem abrir a escuta para a experiência, corre-se o risco do distanciamento daquele 

que é protagonista da vida humana, o que teremos oportunidade de constatar mais 

concretamente no capítulo 3 desta Dissertação.  

Isso significa que outras polaridades estão em jogo na dinâmica vital, além 

da saúde versus doença, tais como: alegria versus tristeza, potência versus 

fragilidade, aquisições versus perdas, bem versus mal-estar, investimento versus 

desinvestimento, equilíbrio versus desequilíbrio, saber versus não saber, querer 

versus não querer etc. Outra lição aprendida com Canguilhem é a de que elas são 

duas faces da mesma moeda (a vida).  

Há ainda um raciocínio do tipo disjuntivo (“ou isso ou aquilo”) em que não se 

lê a essência do que é a experiência humana. Por mais paradoxal que pareça, 

podemos experimentar simultaneidade nesses pares de opostos. Há, contudo, que 

se levar em conta que, em pontos cronológicos específicos, a vida pode tender mais 

para um polo do que para o outro. Além disso, pode se considerar a simultaneidade 

entre esses opostos pode garantir a manutenção de qualidade ao viver quando, por 

exemplo, o polo da doença se apresenta com mais força.  

Clavreul (1978), ao trazer à luz a problemática que envolve sofrimento na 

esfera do humano nos faz ver que, sem dúvida alguma, ele é parte do que se produz 

na doença, mas não é específico dela. Por essa razão e em desacordo com o que 

pensa Foucault, ao mencionar que “a medicina não é constituída da totalidade do 

que se pode dizer de verdadeiro sobre a doença” (Clavreul, 1978, p. 83)”, ele 

enfatiza que:  

A medicina não é constituída da totalidade do que se pode dizer 
sobre o sofrimento, pois o sofrimento remete ao sujeito que o 
experimenta à sua fantasia e ao que constitui essa fantasia, isto é, à 
sua própria história e ao discurso que ele pode manter sobre sua 
história. (CLAVREUL, 1978, p. 83) 
 
 

Se, para o médico, esse sofrimento se traduz como dor, febre e outros 

signos inerentes à doença, para o sujeito, ele é algo que transcende o mal-estar 

físico e está intrinsecamente vinculado à narrativa na qual ele se fez e atua como tal. 

Se o médico e/ou o próprio vivente não se dá conta dessa não coincidência, 



30 
 

impasses são criados até mesmo no âmbito da clínica médica, já que, alienado num 

discurso totalizante e totalizador, esse último pode não querer importunar o primeiro 

com detalhes inúteis de sua história. De alguma maneira, essa posição é 

determinada pela máxima de que “o doente raciocina com sua sensibilidade e sua 

emoção, logo raciocina errado” (p. 84).  

A esse respeito, gostaria de elucidar a reflexão de Clavreul (1978) acerca de 

um relato de caso clínico feito por Ayres (2004) e que nos permite vislumbrar as 

similaridades da teoria de um autor com a prática do outro, além de evocar a 

contemporaneidade do tema, destacando a visão de um médico que percebeu a 

importância de incluir a subjetividade do sujeito em sua prática clínica:  

Saí do consultório e caminhei pelo corredor lateral até a sala de 
espera, cartão de identificação à mão, para chamar a próxima 
paciente. Já era final de uma exaustiva manhã de atendimento no 
Setor de Atenção à Saúde do Adulto da unidade básica. Ao longo do 
percurso fiquei imaginando como estaria o humor da paciente 
naquele dia – o meu, àquela hora, já estava péssimo. Assim que a 
chamei, Dona Violeta veio, uma vez mais, reclamando da longa 
espera, do desconforto, do atraso de vida que era esperar tanto 
tempo. Eu, que usualmente nesse momento, sempre repetido, 
buscava compreender a situação da paciente, acolher sua 
impaciência e responder com uma planejada serenidade, por alguma 
razão nesse dia meu sentimento foi outro. Num lapso de segundo 
tive vontade de revidar, nesse primeiro contato, o tom rude e 
agressivo de que sempre era alvo. Quase no mesmo lapso, senti-me 
surpreso e decepcionado com esse impulso, que me pareceu a 
antítese do que sempre acreditei ser a atitude de um verdadeiro 
terapeuta, seja lá de que profissão ou especialidade for. Essa 
vertigem produziu em mim muitos efeitos. Um deles, porém, foi o que 
marcou a cena. Ao invés da calculada e técnica paciência habitual, 
fui invadido por uma produtiva inquietude, um inconformismo cheio 
de uma energia construtora. Após entrar no consultório com Dona 
Violeta, me sentar e esperar que ela também se acomodasse, fechei 
o prontuário sobre a mesa, que pouco antes estivera consultando, e 
pensei: “Isto não vai ser muito útil. Hoje farei com Dona Violeta um 
contato inteiramente diferente”. Sim, porque me espantava como 
podíamos ter repetido tantas vezes aquela mesma cena de encontro 
(encontro?), com os mesmos desdobramentos, sem nunca conseguir 
dar um passo além. Inclusive do ponto de vista terapêutico, pois era 
sempre a mesma hipertensa descompensada, aquela que, não 
importa quais drogas, dietas ou exercícios eu prescrevesse, surgia 
diante de mim a intervalos regulares. Sempre a mesma hipertensão, 
o mesmo risco cardiovascular, sempre o mesmo mau humor, sempre 
a mesma queixa sobre a falta de sentido daquela longa espera. A 
diferença hoje era a súbita perda do meu habitual autocontrole; 
lamentável por um lado, mas, por outro lado, condição para que uma 
relação inédita se estabelecesse. 
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Para espanto da minha aborrecida paciente não comecei com o 
tradicional: “Como passou desde a última consulta?”. Ao invés disso, 
prontuário fechado, caneta de volta ao bolso, olhei bem em seus 
olhos e disse: “Hoje eu quero que a senhora fale um pouco de si 
mesma, da sua vida, das coisas de que gosta, ou de que não gosta 
[...] enfim, do que estiver com vontade de falar”. Minha aturdida 
interlocutora me olhou de um modo como jamais me havia olhado. 
Foi vencendo aos poucos o espanto, tateando o terreno, talvez para 
se certificar de que não entendera mal, talvez para, também ela, 
encontrar outra possibilidade de ser diante de mim. Dentro de pouco 
tempo, aquela mulher já idosa, de ar cansado – que o característico 
humor acentuava, iluminou-se e pôs-se a me contar sua saga de 
imigrante. Falou-me de toda ordem de dificuldades que encontrara 
na vida no novo continente, ao lado do seu companheiro, também 
imigrante. Como ligação de cada parte com o todo de sua história, 
destacava-se uma casa, sua casa – o grande sonho, seu e do marido 
– construída com o labor de ambos: engenheiros e arquitetos 
autodidatas. Depois de muitos anos, a casa ficou finalmente pronta e, 
então, quando poderiam usufruir juntos do sonho realizado, seu 
marido faleceu. A vida de Dona Violeta tornara-se subitamente vazia, 
inútil – a casa, o esforço, a migração. Impressionado com a história e 
com o modo muito “literário” como a havia narrado para mim, 
perguntei, em tom de sugestão, se ela nunca havia pensado em 
escrever sua história, ainda que fosse apenas para si mesma. Ela 
entendeu perfeitamente a sugestão, à qual aderiu pronta e 
decididamente. Não me recordo mais se ela ainda voltou a reclamar 
alguma vez de demoras, atrasos etc. Sei que uma consulta nunca 
mais foi igual a outra, e eram de fato “encontros”, o que acontecia a 
cada vinda sua ao serviço. Juntos, durante o curto tempo em que, 
por qualquer razão, continuamos em contato, uma delicada e bem-
sucedida relação de cuidado aconteceu. Receitas, dietas e exercícios 
continuaram presentes; eu e ela é que éramos a novidade ali. 
(AYRES, 2004, p. 17-18) 

 

O caso de Dona Violeta escancara o fato de que, via de regra, o médico não 

escutará o que a fantasia do paciente tece em sua narrativa e que, inclusive, pode 

ser provocada e/ou atualizada pela ocorrência da doença. No máximo, ele a levará 

em conta apenas para suspeitar de coisas que possam atrapalhar a intervenção 

prevista. Ayres fugiu dessa regra justamente por se colocar em uma posição 

diferente daquela de uma cultura que medicaliza a vida: não basta ouvir uma história 

– a do paciente –, pois “não é a escuta exatamente que faz a diferença, mas a 

qualidade da escuta” (p. 23), de modo que, agindo dessa forma, cada atendimento 

se tornará único, e o profissional médico orientará sua decisão terapêutica diante 

não só do que é escutado como sintoma, mas também de todos os ruídos que antes 

não eram levados em consideração por ele e podem ter papel determinante no 

desdobramento terapêutico.  
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Reitero, com Clavreul, que uma cultura pautada pelo/no discurso médico não 

abre espaço para o exercício da subjetividade: seja do médico, seja do doente. Esse 

engessamento continua em causa na contemporaneidade. Fatos colocados por um 

grande número de autores persistem e ratificam esse ponto de vista quando se leva 

em conta o grande avanço tecnológico (BIROLINI, 2001) que marca o exercício da 

Medicina, em que a análise das estruturas corpóreas já não precisa aguardar a 

morte para serem realizadas.  

Pessoas assintomáticas são diagnosticadas com doenças por médicos que, 

por meio de exames de imagem, por exemplo, apontam-lhes algo que ainda não se 

registrou para elas no campo da experiência. Se, incontestavelmente, um ganho aí 

se coloca (o de se antecipar a progressão da doença), uma perda também está em 

causa: a tecnologia pode, de vez, matar a palavra e o encontro na cena médica. O 

que a reflexão encaminhada por Ayres (2004) sugere é que essa perda tem efeito 

iatrogênico: proposição que será aprofundada no capítulo 2.  

No próximo item, analiso outro modo de desdobramento dessa perda de 

escuta/visão para o corpo habitado e seu reflexo no campo da Gerontologia. Indico 

que ele contribui para o recrudescimento de uma imagem estigmatizada da velhice e 

que a sua circulação social crescente responde, em parte, pelo fato de que sujeitos 

tentem (em vão, é preciso que se diga) evitar a velhice (no sentido de falar sobre 

ela, reconhecer-se nela). Fonte de sofrimento, essa alienação discursiva reclama 

problematização, o que tem sido feito por gerontólogos clínicos e pesquisadores 

cujos trabalhos contribuem para desmistificá-la. Por isso, privilegio alguns deles no 

encaminhamento do debate a seguir.   

  

1.3        A Medicalização da Velhice: limites e encruzilhadas  

Como apresentado anteriormente, a hegemonia de uma abordagem 

determinista de viés biologizante obscurece, quando não apaga, discursos que 

tendem a reconhecer a mutualidade constitutiva – biopsicossocial – do ser humano. 

No campo da Gerontologia, o trabalho de Beauvoir (1990, p. 15) pode ser tomado 

como pioneiro no que diz respeito a tal reconhecimento. Nessa perspectiva, a autora 

assinala que a velhice não é algo fácil de circunscrever porque 
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[...] ela é um fenômeno biológico: o organismo do homem idoso 
apresenta certas singularidades. [...] como todas as situações 
humanas, ela tem uma dimensão existencial: modifica a relação do 
indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e com 
a sua própria história. Por outro lado, o homem não vive nunca em 
estado natural, seu estatuto lhe é imposto pela sociedade a qual 
pertence.  

 

É certo que nessa afirmação se pode ler o desdobramento do discurso 

médico na primeira frase que a compõe. De todo modo, Beauvoir trata de esclarecer 

que “certos médicos chegam a associar a velhice a uma doença [...]. Eu não creio 

que essa confusão seja legítima: a doença é um acidente; a velhice é a própria lei da 

vida” (p. 37). Mas, qual é a lei da vida? Segundo ela, “crescer, amadurecer, 

envelhecer, morrer: a passagem do tempo é uma fatalidade” (p. 661). Inspirada em 

Canguilhem (1966), o que se coloca como questão na recusa da autora à sinonímia 

proposta pelos médicos é o fato de que a doença, como manifestação de luta do 

organismo contra a destruição, pode se apresentar em qualquer ponto cronológico 

da vida humana. Portanto, ela não é específica da velhice. Assim, a velhice seria, do 

ponto de vista da autora, “um momento da existência diferente da juventude e da 

maturidade, mas possuindo seu próprio equilíbrio” (p. 664).  

A autora toca na especificidade de tal equilíbrio quando faz a seguinte 

consideração: “quando se fala de “bela velhice” e de “velhice vigorosa” significa que 

o homem idoso encontrou seu equilíbrio moral e físico, e não que seu organismo, 

sua memória, suas capacidades de adaptação psicomotora sejam os de um homem 

jovem” (p. 46). Ela entende que a velhice é um estado normalmente anormal. Isso 

ocorre porque “conforme a lei biológica do envelhecimento, a redução progressiva 

das margens de segurança acarrete a baixa dos limiares de resistência às 

agressões do meio”. A esse respeito, Beauvoir (1990, p. 350) acrescenta que: 

[...] as normas de um velho teriam sido consideradas deficiências no 
mesmo homem adulto. Quando as pessoas idosas se dizem doentes 
– mesmo sem sê-lo – sublinham essa anomalia; adotam um ponto de 
vista de homem ainda jovem, que acharia inquietante ser um pouco 
surdo, presbita, ter indisposições, cansar-se rapidamente. 

 

Então é lícito reconhecer que a velhice, enquanto destino biológico, implica 

normalmente declínio de capacidades, o que não autoriza pensá-la como uma 

doença. Ela insere-se na “essencial verdade da vida [...] sistema instável no qual, a 
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cada instante, o equilíbrio se perde e se reconquista” (BEAUVOIR, 1990, p. 17). Há 

uma estreita interdependência entre o biológico, o psicológico e o social implicada 

na referida dinâmica vital:  

Enfim, a sociedade destina ao velho seu lugar e seu papel levando 
em conta sua idiossincrasia individual: sua impotência, sua 
experiência; reciprocamente, o indivíduo é condicionado pela atitude 
prática e ideológica da sociedade em relação a ele. Não basta, 
portanto, descrever de maneira analítica os diversos aspectos da 
velhice: cada um deles reage sobre todos os outros e é afetado por 
eles; é no movimento indefinido dessa circularidade que é preciso 
apreendê-la. (Idem, ibidem, p. 16)  
 

  

É nessa mesma linha de pensamento que Minayo (2011) atenta para o fato 

de que a área da Gerontologia necessita, cada dia mais, de análises fundamentadas 

numa racionalidade que privilegie o modo complexo por meio do qual se 

entrecruzam o biológico, o psicológico e o social. Sobre isso, a pesquisadora 

menciona que:  

Como muitas questões da vida, na sociedade ocidental o assunto da 
velhice foi “medicalizado”, seja para ser regulado por normas, seja 
para ser pensado de forma preventiva, seja para ser assumido nos 
seus aspectos de disfunções e distúrbios que, se todos padecem, 
são muito mais acentuados com a idade. Em torno da gerontologia 
se estabeleceu um grande mercado consumidor, refinando os 
instrumentos e as medidas que rotulam o cotidiano da existência dos 
idosos. Nem tanto ao céu nem tanto à terra! [...] se de um lado, existe 
uma dinâmica biológica do envelhecimento da qual ninguém pode se 
livrar, de outro, a maioria dos problemas vem da dificuldade dos 
próprios idosos em aceitar os limites da idade: o envelhecimento 
psíquico não se relaciona apenas com a idade cronológica. [...] a 
velhice não constitui uma propriedade substancial que os indivíduos 
adquirem com o avanço do tempo biológico. As marcas do tempo 
são reais e podem ser reconhecidas por sinais externos do corpo. 
Mas tais sinais são apropriados e elaborados simbolicamente por 
todas as sociedades e pelos próprios sujeitos, em rituais que 
definem, nas fronteiras etárias, um sentido político organizador do 
sistema social. (Minayo, 2011, p. 11)  
 
 

Para além de oferecer uma interpretação mais ampla do processo de 

envelhecimento, note que Minayo nos confronta com a abrangência da questão da 

medicalização da velhice, quando assinala o seu desdobramento normativo: 

regulador da vida de velhos com ou sem distúrbios patológicos. Cabe destacar, 

ainda, a sua referência ao “grande mercado consumidor” que em torno dela orbita. 
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Arrisco-me a dizer que ele tem várias faces e, entre elas, na lógica da “velhice = 

doença”, a do consumo de medicamentos. Essa situação é consequente da adesão 

a “um ideal de corpo que funcione bem, não adoeça, mostre-se sempre sadio, 

“sarado”, belo e preparado para ser exibido” (MUCIDA, 2009, p. 75). 

Parece-me necessária a problematização da noção de corpo e seus 

desdobramentos, tornando pertinente que se indague: o que mais é julgado e/ou 

marcado pelo passar dos anos se não o corpo físico? Com a criação de uma 

imagem de corpo ideal, dependendo da cultura em que ele está inserido, as marcas 

do envelhecimento podem enquadrar o sujeito e submetê-lo ao rótulo “doente” e/ou 

“frágil”. Sabe-se que a medicina busca auxiliar as pessoas a esconderem essas 

marcas. Sobre isso, Mucida entende que “[...] tenta-se apagar os traços da velhice 

deixados no corpo e na imagem [...] e ‘acolhe-se’ esse corpo, suposto a adoecer” (p. 

75), tornando-o o centro de cuidados de médicos e aumentando a demanda de 

atenção de cuidadores e familiares. Entretanto, a fragilidade colocada em discussão 

tem uma outra interpretação, que foge a mera análise da condição orgânica de um 

ser: 

Observo nos idosos escutados em análise, ou na supervisão de 
casos clínicos, o papel também da família sobre os destinos do corpo 
na velhice. Aqueles que mais se agarram aos sintomas físicos e 
muitas vezes restringem a vida à vivência do corpo doente, tornando 
difícil outra intervenção que não seja pelas diferentes prescrições 
médicas, multiplicidade de exames e tratamentos, são também 
aqueles que mais padecem do abandono afetivo da família e de 
outros laços sociais.(MUCIDA, 2009, p. 76) 

 

As alterações físicas do corpo são reflexos da complexidade humana, de 

forma que aspectos sociais, emocionais e outros suportam o corpo envelhecido 

fisicamente. A resiliência e o apoio social tornam-se necessárias, caso contrário “o 

sujeito fica reduzido ao mal-estar dos sintomas” (idem, ibidem, p. 76). Vejo que a 

imagem do corpo velho, por apresentar-se diferente dos adolescentes ou adultos, 

perde seu valor social, inclusive para o próprio idoso. Fica claro que se não há 

valorização da própria imagem, não há toque, pelo menos quando se está sadio, ou 

até mesmo sexualidade na velhice, a vida perde o sentido e então a fragilidade, 

como fora colocada, instaura-se de uma forma profunda, pois apenas restou ao 

sujeito o mal-estar no corpo. 
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Iacub (2007), outro autor que aborda as consequências de uma ótica 

reducionista na abordagem do processo de envelhecimento e velhice, traz à luz os 

resultados da adesão irrefletida da Gerontologia ao que ele denomina “concepção 

médico-moral da velhice”. Sua reflexão insere-se no rol da perspectiva assumida 

pelos autores já discutidos até então nesse trabalho. Por isso, permito-me pincelar 

alguns pontos que considero importantes, mas que ainda não foram discutidos e são 

destacados por ele. Desse modo, apresentarei, a seguir, esses assuntos separados 

em três temáticas abrangendo os referidos aspectos médico-morais, religiosos e de 

trabalho/produção no envelhecimento.  

O primeiro deles é a associação entre o discurso médico e a moral 

vitoriana9. Como vimos, o envelhecimento, visto pela ótica de uma cultura 

medicalizada, implica inevitavelmente a sinonímia velhice = doença e, logicamente, 

sob ela a identificação do velho como um doente. Iacub possibilita perceber que 

essa visão se recrudesce quando a ela se associam alguns dos fundamentos da 

moral vitoriana que, entre outros, preconiza “estereótipos positivos e negativos, 

saudável ou doente, como resultado de maior ou menor autocontrole ao longo da 

vida” (p. 73).  

A questão do autocontrole envolve, como se pode antecipar, a do 

autocuidado, abrindo um flanco para que se pense, principalmente a partir do final 

do século XIX, que os sujeitos que “envelhecem mal”, seja por possuírem doenças, 

ou simplesmente por apresentarem alterações que diminuam sua funcionalidade, 

colhem os resultados de sua negligência com o próprio corpo nas etapas vitais que 

precedem a velhice. 

Esses sujeitos são culpabilizados pelo declínio que experimentam. Com 

isso, a história natural da doença e da morte foi perdendo seu real sentido e, em seu 

lugar, emergiu a valorização do corpo ideal, com o crescente empoderamento do 

discurso e da prática médicas como forma de evitar o envelhecimento e a finitude. 

Prosseguindo nessa construção, passo para a segunda temática, pois ela se 

relaciona intrinsicamente com a primeira: o atravessamento do discurso 

normatizador médico-moral pelo discurso religioso. Se falei em um primeiro 

                                                           
9 O termo “moral vitoriana” reflete ao clima moral do Reino Unido no século XIX, na época da rainha 
Vitória. Nesse período, a cultura moral social era mais restritiva, com pouca tolerância à criminalidade 
à criação de códigos de conduta, tanto no aspecto moral quanto no religioso (MERRIMAN, 2004). 
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momento que a noção de vida no século XIX foi modulada pela cultura de sua 

época, a religião teve aí um papel crucial, já que potente motor na lógica da 

culpabilização do sujeito pelo declínio inerente ao envelhecimento humano. Isso 

ocorre porque, do mesmo modo que a moral vitoriana, o plano religioso entendia a 

boa velhice como um prêmio ante uma vida virtuosa e a má como um castigo, o que 

contribuiu imensamente para maior controle social do homem e do processo de 

envelhecer pela igreja: 

Foi assim que em diversas Igrejas norte-americanas surgiram 
sermões que incluíam a noção de desgaste como uma sequência de 
um uso inadequado do próprio corpo. O pastor Phillips Brooks dizia 
aos jovens, em suas prédicas sobre “o incerto futuro”, que os velhos 
cujas mentes careciam de força eram responsáveis do fato, devido a 
tudo de negativo que tinham feito com seus corpos em sua 
juventude. [...] o pastor Henry Ward Bécher chegou a imaginar Deus 
como um banqueiro, e o envelhecimento, como a acumulação de 
capital físico, em que cada gasto exagerado das paixões ou dos 
apetites seria cobrado na velhice e conduziria a sentença bíblica 
sendo a qual os pecadores viverão a metade de seus dias. (IACUB, 
2007, p. 74) 
 
 

A articulação lógica entre o discurso médico, a moral vitoriana e a religião 

foram um eixo importante para veiculação de um olhar negativo sobre o processo de 

envelhecimento e a velhice. Como se não bastasse, outro discurso vai aí se somar! 

Trata-se do terceiro aspecto referido por Iacub, a metáfora do corpo-máquina, 

introduzida em razão do modo capitalista de pensar. Nela, a capacidade física do 

corpo humano é tomada como inerente à produção de capital para uma sociedade. 

Se envelhecer bem já era algo ligado à ideia de uma vida regrada (deveres morais e 

religiosos), carregada de restrições, com o advento do sistema capitalista, o corpo 

passou a ser entendido como “uma propriedade, um capital, que devia ser mantido e 

cuidado” (IACUB, 2007, p. 75).  

Isso ocorre porque interessava ao sistema que ele fosse produtivo. O 

desgaste natural imputado ao corpo que envelhece tornava-se, portanto, antagônico 

às condições necessárias para a manutenção das relações de empregabilidade. 

Note-se aí a extensão da sinonímia velhice = doença = declínio = improdutividade 

(inatividade). Entende-se porque 

[...] os ideais estéticos assumiram nessa época [séc. XIX] um 
significado ligado ao bem-estar físico, por tal motivo o valor da cor 
rosada, do frescor, do ar juvenil e da musculatura. A beleza 
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incorporou o funcional e, portanto, valorizou a força. O objetivo era 
mostrar atividade e louçania, razão pela qual o esporte adquiriu um 
particular significado para definir o estético e também simbolizar os 
valores nacionais e o autocontrole. (Idem, ibidem, p. 76) 
 

 
No mesmo caminho, mas numa análise que refere mais a imagem da velhice 

no século XX, Pellissier (2013)10 assinala que ela é, via de regra, vista por meio de 

três óticas dominantes: números, corpos e custos. A primeira coloca em destaque o 

fato de que tem havido um aumento exponencial do número de idosos no mundo e 

que é preciso planejamento para que a conquista da longevidade não se traduza 

como um problema para as diferentes sociedades.  

Nessa medida, a alteração demográfica inevitável em curso tem sido 

abordada como um fato preocupante; a segunda, volta o foco quase que 

exclusivamente para os determinantes biológicos do processo de envelhecimento e, 

portanto, dá ênfase aos problemas (doenças) que decorrem do declínio biológico 

dos corpos; a terceira, como se pode antecipar, tende a colorir com cores escuras o 

provável aumento exorbitante dos custos estatais decorrentes do envelhecimento 

populacional. Entende-se porque, seguindo o que se preconiza nessas três 

vertentes, o aumento de idosos tende a ser referido como um “tsunami prateado”. 

A seguinte afirmação de Camarano (2004) ratifica e complementa essa 

visada estigmatizante sobre a velhice que, alicerçada no discurso médico (os 

“corpos”), produz ecos que se espraiam em diversos discursos que privilegiam 

números e gastos, bem ao gosto do modo capitalista de pensar:  

Embora se observe a heterogeneidade do grupo estudado [idosos], 
pergunta-se o que faz esse grupo ser diferente dos demais, que o 
torna objeto específico de estudos acadêmicos, de políticas etc. 
Como já se mencionou, não existe um corte exato separando a vida 
adulta da última fase da vida. Pode-se dizer que as principais 
características do grupo são o crescimento, proporcional à idade, das 
suas vulnerabilidades físicas e mentais e a proximidade da morte. 
(CAMARANO, 2004, p. 3) 
 
 

Muito embora a autora admita que exista heterogeneidade no grupo 

denominado “idoso”, transformá-lo em números é necessário para que se formulem 

                                                           
10 Disponível em https://diplomatique.org.br/com-que-idade-nos-tornamos-velhos/. (Acesso em 
15.12.2018). 
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políticas públicas, o que também facilitaria o planejamento estatal. Além disso, olhar 

o envelhecimento pelo viés corpos, números e gastos contribuiu para generalizar a 

visão negativa sobre os idosos, inclusive disseminando a ideia de que eles 

constituem um peso e uma ameaça para as sociedades, algo que me atrevo a 

chamar de “crise do envelhecimento”.  

 Ainda que não se deve ignorar o que de relevante e verdadeiro há nos 

dados objetivos levantados pelas três abordagens, entendo, tal como Pelissier 

(2013), que outras questões – igualmente relevantes e verdadeiras – devem ser 

pautadas para que se possa chegar um pouco mais perto do que significa 

envelhecer nas sociedades atuais, bem como vislumbrar um futuro menos sombrio, 

no qual idosos contribuam para a riqueza (em todos os sentidos!) das sociedades 

em que vivem.  

O referido “tsunami”, em uma análise mais aprofundada, e as óticas 

dominantes citadas por Pelissier (2013), nada mais são do que um reflexo da 

sociedade medicalizada em que vivemos. Tanto o aumento do número de idosos, 

quanto o aumento do custo econômico do envelhecimento estão relacionados a uma 

visão médica da velhice, seja por uma constante melhora na qualidade de vida dos 

sujeitos e consequente aumento exponencial dos anos de vida ou pelo surgimento 

de doenças nessa faixa etária.  

Pelissier não nos deixa enganar sobre outra face da velhice que se esconde 

sobre esse discurso ainda hegemônico na contemporaneidade. A autora volta o 

foco, por exemplo, à  heterogeneidade inerente ao processo de envelhecimento, 

quando afirma que: 

[...] as pessoas não se tornam de repente velhas com a mesma 
idade, assim como não se tornam adultas. A velhice também varia 
segundo categorias socioprofissionais: se a expectativa de vida ao 
nascer é a mesma para todos, aos 35 anos, ela é de mais 41 anos 
para um trabalhador braçal contra mais 47 anos para um 
funcionário de escritório. Se, em geral, não somos mais como 
aqueles velhos cantados por Jacques Brel, “estragados aos 15 
anos”, alguns continuam a sofrer envelhecimento precoce; quase 
30% dos homens morrem antes dos 65 anos. O trabalho conserva 
aqueles que ele não matou. (PELISSIER, 2013) 
 
 

Ao se considerar tal afirmação, a questão da culpabilização do sujeito pelo 

envelhecimento malsucedido – eixo do discurso médico-moral – é deslocada para 
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um plano mais complexo, que inclui o meio social e seus determinantes: condições 

de trabalho e estilos de vida são fatores que se entrecruzam. No que diz respeito 

especificamente à correlação velhice versus doença, esse autor atenta para o fato 

de que:  

[...] nem todos os velhos são “dependentes”. E nem todos os 
velhos estão doentes, mas, como as pessoas ficam doentes cada 
vez mais tarde, é comum associar velhice com doença. Na França 
do século XVIII, por exemplo, quando as crianças morriam mais 
que aqueles de outras faixas etárias (uma em cada duas morria 
antes de 5 anos) e onde havia muito poucos “velhos”, estes últimos 
eram considerados, portanto, excepcionais: haviam sobrevivido às 
doenças, escapado da morte. Agora, a maioria dos falecimentos 
acontece em idades mais avançadas, o que agrava a confusão 
entre velhice e morte. (PELISSIER, 2013) 
 
 

Contudo, quando a doença se impõe no curso da vida, o termo da 

dependência e da incapacidade se colocam: 

O número de pessoas de todas as idades que vivem com doenças 
crônicas e incapacitantes, em situação de invalidez e em perda de 
autonomia aumentou e vai continuar a crescer nas próximas 
décadas. De 65 milhões de pessoas na França, cerca de 7 milhões 
sofrem de uma afecção de longa duração (ALD); 1,3 milhão estão 
enfrentando perda de autonomia e recebem benefícios (2,4 
milhões previstos em 2060). Portanto, é essencial refletir sobre a 
maneira como a sociedade deve cuidar deles e acompanhá-los, 
independentemente da idade. (PELISSIER, 2013) 
 
 

A última frase da citação anterior é especialmente importante para o 

encaminhamento da reflexão proposta nesta Dissertação, tendo em vista que a 

temática que lhe dá vida – iatrogenia medicamentosa na velhice e prevenção 

quaternária – necessita de reconhecimento relativamente ao modo como a questão 

do cuidado e do acompanhamento de tais sujeitos pode influenciar diretamente em 

sua qualidade de vida para que, ao invés de peso, eles possam ser cidadãos que 

contribuem para uma sociedade que dá valor à vida em qualquer idade, sendo a 

prevenção quaternária, segundo o que entendo, alinhada a tal ponto de vista. É o 

que se encaminha na discussão que realizo no capítulo 2.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

IATROGENIA MEDICAMENTOSA 

E PREVENÇÃO QUATERNÁRIA 

 

 

No capítulo 1, apresentei as transformações que caracterizaram a 

configuração do discurso médico e as razões de sua hegemonia entre aqueles que 

circulam nas sociedades atuais, principalmente as sociedades ocidentais, passo a 

discutir os efeitos da tendência prescritiva, própria do campo clínico da Medicina, na 

problematização da qualidade de vida de idosos. O foco deste capítulo recai sobre 

as iatrogenias medicamentosas provocadas pelo uso inadequado de medicações 

que pode, em casos específicos, ocorrer no âmbito do cuidado médico. Nessa 

perspectiva, tratarei também do que se denomina “prevenção quaternária”, um 

conjunto de ações voltadas à minimização dos danos decorrentes de ações médicas 

assim caracterizadas.  

 

2.1        Sobre epidemia de diagnósticos e iatrogenia medicamentosa 

No capítulo anterior, atentei para o fato de que, com o avanço tecnológico da 

Medicina, produziu-se um distanciamento das ações da ciência médica da palavra 

do doente. Agora, passo a discutir outros desdobramentos que considero igualmente 

oportunos para que se chegue ao cerne da questão acerca da iatrogenia 

medicamentosa em idosos. Para isso, entendo ser preciso articular o que se tem 

denominado “epidemia de diagnósticos” e sua relação com o uso inadequado e 

excessivo de medicamentos. 

Meu ponto de partida é o artigo publicado pelo jornal New York Times em 

02.01.2007, de autoria dos médicos Welch, Schwartz e Woloshin, cujo título é “O 
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que está nos deixando doentes é um excesso de diagnósticos”, que, sem dúvida, dá 

um passo além da reflexão encaminhada por Ayres (2007), quando denunciou que, 

sob a égide da submissão ao discurso médico, vivemos permanentemente como 

“quase-doentes”. Segundo esses médicos americanos, na contemporaneidade, 

estamos nos afundando não numa epidemia de doenças, mas numa epidemia de 

diagnósticos. Para discutir sobre isso, abordarei detalhadamente duas fontes 

distintas: a medicalização da vida e o anseio da ciência médica para descobrir 

doenças o quanto antes. 

Tal como tratei no primeiro capítulo sobre o nascimento e alguns dos 

desdobramentos de uma cultura que medicaliza a vida humana, levando em 

consideração o que afirmam autores representativos da reflexão sobre o tema, 

Welch, Schwartz e Woloshin (2007) também atentam, neste capítulo, para o fato de 

que, sob influência do discurso médico1, situações que antes eram consideradas 

naturais foram enquadradas como patologias a serem tratadas pela Medicina: 

[...] a maioria de nós passa por sensações físicas ou psicológicas 
desagradáveis que, no passado, eram consideradas como parte da 
vida. No entanto, hoje tais sensações são consideradas, cada vez 
mais, como sintomas de doenças. 

 

Partindo do princípio de que a complexidade da vida humana, incluindo a 

ocorrência de doenças, reclama um olhar mais abrangente que, no mínimo, ao 

articular fatores biológicos a psicológicos e sociais, abra espaço para que se 

indague, como fazem Welch, Schwartz e Woloshin, sobre o porquê, nos dias atuais, 

de eventos como insônia, tristeza, inquietação de pernas e diminuição do apetite 

sexual transformarem-se em diagnósticos: distúrbio do sono, depressão, síndrome 

de pernas inquietas e disfunção sexual, penso que, na raiz desse movimento, está o 

compromisso de curar ou de livrar alguém do mal-estar produzido por tais 

acontecimentos. Contudo, como ressaltam esses autores, há que se levar em conta, 

por exemplo, que “se, por um lado, esses diagnósticos podem beneficiar algumas 

pessoas com sintomas graves, por outro, é necessário ponderar o real efeito de tais 

sintomas que, em muitos casos, são brandos, intermitentes ou transitórios” (idem, 

ibidem).  
                                                           
1 Vale ressaltar que o discurso médico aqui referido percorre não apenas as ações dos profissionais 
médicos, mas também dos pacientes e outros profissionais de saúde que estão inseridos nessa 
cultura medicalizada.  
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Somado a isso, está o empenho dos médicos pesquisadores para descobrir 

doenças cada vez mais precocemente:  

Diagnósticos eram usualmente restritos a moléstias graves. Hoje, no 
entanto, nós diagnosticamos doenças em pessoas que 
absolutamente não apresentam sintomas, os famosos “grupos de 
risco” e pessoas com “predisposição”. (WELCH, SCHWARTZ e 
WOLOSHIN, 2007)  

 

Assim, o uso das novas tecnologias2 e a adoção de “guidelines”3 pelos 

médicos especialistas têm sido cada vez mais frequentes, propiciando o 

reconhecimento de doenças, ou mesmo de possíveis doenças, silenciosas no corpo 

dos sujeitos. A expressão “quase-doente” ganha sentido mais concreto neste 

estudo, já que, mesmo no silêncio dos órgãos, quando os sintomas estão latentes ou 

sequer existem, cada ser humano torna-se, em potencial, um número a determinar 

estatisticamente a probabilidade (e, com ela, os graus de certeza) para desenvolver 

essa ou aquela doença. É desse modo que, mesmo na ausência de mal-estar de 

qualquer espécie, muitos sujeitos, por meio de um exame de rotina, passam a figurar 

nos famosos “grupos de risco” ou de pessoas “predispostas” a alguma patologia.  

Para exemplificar isso, trago o caso do Programa Nacional Brasileiro para 

Rastreio de Câncer de Próstata, com o qual o Ministério da Saúde, por meio da 

campanha “novembro azul”4, estimula homens com idade acima de 45 anos, mesmo 

assintomáticos, a realizarem o exame para o diagnóstico precoce da doença. 

Entretanto, a própria Sociedade Brasileira de Urologia e o Instituto Nacional de 

Câncer (INCA) entendem que esse tipo de rastreio em pessoas assintomáticas e 

sem fatores de risco pode produzir mais danos do que benefício aos sujeitos e que, 

por isso, deve-se evitar que programas de rastreamento sejam realizados de forma 

tão generalizada5. A recomendação contrária ao rastreamento para o qual é 

considerada apenas a idade é baseada nos potenciais riscos, destacando-se entre 

                                                           
2 Como exemplo, o uso de marcadores no sangue para a detecção de doenças; a utilização de fibra 
ótica para a visualização interna do organismo por meio dos orifícios corpóreos; exames de imagem, 
como tomografias computadorizadas, ultrassonografia, ressonância magnética e tomografia por 
emissão de pósitrons.  
3 Referências para o diagnóstico médico, tais como: valor da pressão sanguínea e valor da glicose 
circulante em, respectivamente, pacientes com suspeita de hipertensão arterial e diabetes.  
4 A esse respeito, acessar http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/2535-novembro-azul-mes-
mundial-de-combate-ao-cancer-de-prostata. Acesso em 15.12.2018. 
5 Ver http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/informativo-deteccao-precoce-numero2-2017.pdf. Acesso 
em 15.12.2018. 
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eles os “falso-positivos” que, por sua vez, levam à realização desnecessária de 

biopsias.  

Alertas desse tipo não devem ser entendidos como obstáculos a ações 

preventivas no campo da Saúde Pública. O que se está problematizando são o 

excesso e a ação generalizada e generalizante. Afinal, como afirmam Welch, 

Schartz e Woloshin (2007):  

[...] a maioria de nós acredita que estes diagnósticos adicionais 
sempre beneficiam os pacientes. E alguns, de fato, são benéficos. 
Mas, por fim, a lógica de detecções antecipadas é absurda. Se mais 
da metade de nós está doente, o que significa estar “normal”? Muitos 
de nós estamos predispostos – e em algum dia podemos ficar 
doentes – e todos nós somos dos “grupos de risco”. A medicalização 
da vida cotidiana é muito problemática. [...]. Ninguém deveria adotar 
a conduta de transformar pessoas em pacientes, ainda que sem 
gravidade. Isto terá prejuízos. O fato de rotular pessoas como 
doentes pode deixá-las ansiosas e vulneráveis. (Grifo meu)  

 

Note-se que a parte que grifei na afirmação anterior descortina uma das 

bases sobre as quais se assenta a lógica iatrogênica, tema a ser explorado com 

profundidade mais adiante neste capítulo. De todo modo, é preciso que se diga, já 

neste momento, que a epidemia de diagnósticos está, como assinalam os autores, 

intrinsecamente atrelada à epidemia de tratamentos; que nem sempre se convertem 

em benefícios porque, muitas vezes, ao contrário, podem produzir prejuízos. Sobre 

essa questão, os médicos americanos afirmam que:  

Algumas vezes, os prejuízos são conhecidos, no entanto, 
frequentemente, os prejuízos de algumas terapias levam anos para 
serem descobertos, após muitas pessoas já terem sido expostas aos 
malefícios. Para pacientes com doenças severas, estes malefícios, 
geralmente, perdem a importância diante dos potenciais benefícios. 
Mas, para os pacientes com sintomas mais brandos, os malefícios 
são muito mais relevantes. Além disso, para pacientes rotulados 
como “predispostos” ou de “grupos de risco” que estão destinados a 
permanecer saudáveis, o tratamento só pode causar prejuízos. 
(Idem, ibidem)  
 
 

Sendo assim, a epidemia de diagnósticos e tratamentos é fato que reclama 

reconhecimento de clínicos, pesquisadores e gestores, uma vez que é passível de 

ser alocado atualmente como um dos grandes problemas da Saúde Pública. Vale 

lembrar ainda que:  
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[...] Mais diagnósticos significa mais dinheiro para a indústria 
farmacêutica, hospitais, médicos e advogados. Pesquisadores e até 
mesmo organizações federais de medicina asseguram suas posições 
(e financiamentos) promovendo a descoberta de “suas” doenças. 
(Idem, ibidem)  
 
 

Entendo que alguns pontos importantes foram tocados até então, entre eles 

está o dos possíveis prejuízos, em comparação aos benefícios, dos tratamentos 

médicos, o que inclui prescrições medicamentosas, trazendo à luz a questão da 

iatrogenia. Muito embora o uso desse termo seja comum na área de formação em 

Saúde no Brasil, é importante trabalhar esse conceito, desde seu sentido 

abrangente ao mais específico, para que se possa compreender melhor a reflexão 

que encaminharei no item subsequente. Para começar, então, vale indagar: o que 

significa iatrogenia?  

Segundo Tavares (2007), iatrogenia é termo derivado do grego Iatrós, que 

significa remédio, médico, medicina + genáo, ou seja, aquele que gera, produz + Ia, 

uma qualidade. Levando isso em consideração, o autor afirma que: 

A iatrogenia poderia, portanto, ser entendida como qualquer atitude 
do médico. Entretanto, o significado mais aceito é o de que iatrogenia 
consiste num resultado negativo da prática médica. Nesse sentido, 
um médico, ainda que disponha dos melhores recursos tecnológicos, 
diagnósticos e terapêuticos, é passível de cometer iatrogenias. (p. 
181) 

 

Observe que a tendência de destacar o resultado negativo da ação médica 

do sentido original do termo é algo que recoloca a noção de risco, uma vez que ela 

pode – ou não – ter um desencadeamento negativo. Por essa razão, Balint (1975)6 

propõe que se entenda que, em graus variáveis, todo médico é iatrogênico. Algo que 

deve sempre ser considerado quando ele for tratar um paciente. A esse respeito, faz 

sentido as seguintes palavras de Welch, Schartz e Woloshin (2007):  

[...] quanto mais nos falam que estamos doentes, menos nos dizem 
que estamos bem. As pessoas precisam ponderar sobre os riscos e 
benefícios da ampliação de diagnósticos. A questão principal a ser 
enfrentada é sobre ser ou não um paciente. E os médicos precisam 
relembrar do valor que tem ou não um paciente. E os médicos 
precisam relembrar do valor que tem assegurar a uma pessoa que 
ela não está doente. Talvez se devesse começar a estudar uma nova 

                                                           
6 Tavares (2007) cita Balint como um dos maiores estudiosos da relação médico-paciente em seu 
trabalho, de forma que essa citação datada de 1975 foi retirada de seu estudo.  
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medida de saúde: a proporção da população que não precisa de 
cuidados médicos. E as instituições nacionais de saúde poderiam 
propor uma nova meta para os pesquisadores: reduzir a demanda de 
serviços médicos, ao invés de aumentá-la.  

 

Admite-se, então, que vários são os atos que podem produzir prejuízos ao 

paciente, entre os quais os que resultam em: a) danos materiais pelo uso de 

medicamentos, cirurgias desnecessárias, mutilações etc.; b) danos psicológicos 

(psicoiatrogenia) pelo efeito de atitudes, comportamentos e palavras do médico7.  

Em relação aos danos materiais, voltarei o foco especificamente para as 

iatrogenias medicamentosas. Entretanto, antes de abordá-las, antecipo um 

importante fator que precede a prescrição médica, qual seja: o da natureza da 

relação entre o médico e o paciente. Afinal, se vivemos em sociedades 

medicalizadas, não se pode marginalizar as representações que são mobilizadas 

quando ocorre presencialmente o encontro entre eles: 

O médico deve compreender que o paciente, pela condição em que 
se encontra, idealiza muito a figura do médico (como um demiurgo). 
O indivíduo que demanda cuidados traz ao encontro com o médico 
uma série de expectativas e fantasias quanto à figura deste e quanto 
ao desenvolvimento da consulta. Tais fatores [...] poderão contribuir 
para a ocorrência de iatrogenias. (TAVARES, 2007, p. 181) 

 

Esse entendimento de Tavares converge, em parte, com a de Clavreul 

(1978) que, como já vimos no capítulo 1, também problematiza a relação médico-

paciente. Segundo Clavreul:  

O que funda a relação médico-doente é a exclusão das posições 
subjetivas de um e de outro. O que fica de subjetividade, tanto aqui 
como lá, não constitui senão franjas, e estas franjas são sempre 
suspeitas; no doente, de fazer intervir sentimentos da ordem do 
pudor, do medo, da angústia, que o conduzem a recusar os exames 
e os tratamentos médicos; no médico, de prejudicar a objetividade 
necessária no diagnóstico e a tomada em consideração apenas dos 
imperativos terapêuticos nas decisões a serem adotadas. (1978, p. 
211) 

 

                                                           
7 Vale ressaltar que a iatrogenia, muito embora esteja relacionada à ciência médica, também é 
utilizada em outras profissões da Saúde, como Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Psicologia, entre 
outras.  
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Note que, nesse “encontro de cartas marcadas”, a posição e, 

consequentemente, o comportamento de ambos é predeterminada pelo discurso que 

o orienta: o discurso médico. Sobra, de fato, pouco espaço para o exercício da 

subjetividade quando, de um lado, está alguém que é “porta-voz” da teoria e, de 

outro, alguém que deve se submeter a uma ordenação: “a prescrição é fruto de uma 

ordem [...]. Isso comporta prescrições de repouso, de higiene, de dietética, 

eventualmente de hospitalização ou intervenção cirúrgica, mas é sobretudo a 

outorgação do medicamento” (CLAVREUL (1978, p. 218-219). Como se vê, a 

relação médico-paciente está muito distante de uma relação interpessoal, uma vez 

que “não é o médico como pessoa, mas como representante de um corpo 

constituído, o corpo médico, como participante de um saber misterioso, que dá o 

medicamento ao doente”.  

Com o objetivo de elucidar o exposto, trarei algumas situações que implicam 

a relação médico-paciente mencionadas por Tavares (2007) como propiciadoras de 

iatrogenia, sendo elas: realização de procedimentos sem a participação do paciente 

que se coloca de modo passivo na relação, não opinando no momento da decisão, 

mas critica o médico após o término do procedimento; doente crônico em busca de 

confirmação de diagnóstico e “segunda opinião”, não estabelecendo vínculo com um 

médico de referência; pouco envolvimento emocional ou muito envolvimento 

emocional entre médico-paciente, entre outras. Tratando-se dessa última, gostaria 

de atentar para o que se se denomina indução iatrogênica: “temos aquele paciente 

que insiste com o médico em realizar uma cirurgia absolutamente desnecessária e 

arriscada “(TAVARES, 2007, p. 182) e ele o faz porque goza de uma intimidade para 

tal, impondo uma espécie de autotratamento assistido. Fato que indicia, inclusive, o 

quanto uma cultura medicalizada pode atravessar os cuidados do profissional 

médico. A automedicação é outro fato nessa mesma linha de argumentação sobre a 

qual tratarei mais adiante.  

Em relação a esse assunto, ainda cabe ressaltar que termos como imperícia, 

imprudência e negligência estão especificamente relacionados ao conceito de 

iatrogenia na ciência médica8, muito embora não seja minha intenção explorar com 

                                                           
8 Segundo o dicionário Aurélio, “imperícia” tem seu significado relacionado à falta de perícia e/ou falta 
de habilidade ou experiência reputada necessária para a realização de certas atividades. Já 
“imprudência” diz respeito a um comportamento de precipitação e falta de cuidado para a realização 
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profundidade o uso de cada um, tendo em vista que isso suscitaria uma discussão 

muito ampla e complexa, podendo desviar o meu olhar para o caso específico das 

iatrogenias decorrentes do uso inadequado de medicamentos por idosos. 

Segundo Silva (2012), o uso de medicamentos e sua produção em larga 

escala (industrial) após metade do século XX, principalmente na luta contra doenças 

infecciosas, com o uso de antibióticos, passou a ser uma tecnologia de saúde 

amplamente utilizada e possibilitou reduzir morbidades e mortalidade. Entretanto, o 

uso de remédios pela população também apresentou efeitos adversos, com a 

incidência de doenças e síndromes, que até o momento não existiam. A percepção 

de que medicações podem também causar efeitos nocivos à saúde é tão antiga 

quanto a própria utilização de drogas farmacológicas, segundo o autor, referências 

do uso de “remédios” aparecem em documentos da antiguidade, tais como, não 

muito aprofundado muito embora citado no artigo, o código de Hammurabi (2200 

a.C.), Hipócrates (século V a.C.) e Galeno (século II d.C.).  

Na verdade, os medicamentos não são inócuos nem absolutamente 
seguros, o que significa que a sua utilização pode originar, em 
determinadas circunstâncias, e em alguns dos seus utilizadores, 
reações adversas graves e por vezes fatais. Recordemos que 
Paracelso (Século XVII) alertava para o facto do efeito terapêutico ou 
tóxico de um medicamento só depender da sua dose. No século XVII 
foi pela primeira vez proibida a utilização de um fármaco devido à 
sua toxicidade, mas é a partir do segundo quartel do século XX, 
quando se registra o grande desenvolvimento da produção industrial 
farmacêutica, que o potencial iatrogênico dos medicamentos se 
assume como um problema de Saúde Pública. (SILVA, 2012, p. 8) 

 

De fato, entre as décadas de 1930 e 1970, aconteceu um movimento 

mundial para a criação de regulamentações para a produção e uso de 

medicamentos em humanos, o que foi em grande parte determinado pela ocorrência 

de endemias iatrogênicas medicamentosas mundiais, tais como: em 1937, o uso de 

um elixir de sulfanilamida e dietilenoglicol produziu a morte de 107 pessoas e, em 

1962, o uso da talidomida resultou em milhares de casos de malformações 

congênitas, centenas de mortes neonatais e um número incontável de abordos 

espontâneos em 49 países. Essas ocorrências trouxeram luz para a importância de 

os Estados controlarem de forma segura o uso de tais substâncias.  

                                                                                                                                                                                     

de certas atividades e, finalmente, “negligência” refere-se ao descuido em ações quando alguma 
conduta era esperada, agindo com descuido, indiferença ou desatenção (FERREIRA, 2010). 



49 
 

Na contemporaneidade, muito embora exista controle estatal da produção de 

medicamentos na indústria farmacêutica, criou-se também um mercado médico 

sustentado pela estimulação da “transformação de problemas humanos em médicos, 

passíveis de serem tratados por meios de fármacos e diagnosticados por exames” 

(ALBUQUERQUE, 2018, p. 7). Vale reiterar que esse mercado proporciona aumento 

dos lucros da indústria farmacêutica e das empresas de biotecnologia. A autora vê, 

nessa luta de interesses, uma preocupante situação: a vida humana reduzida à 

dicotomia saúde versus doença, fomentando um negócio lucrativo na área da 

Saúde. Sobre isso, ela afirma que:  

Na atualidade, a indústria farmacêutica e empresas de biotecnologia 
têm produzido soluções mercadológicas para problemas humanos. 
Os cuidados em saúde tornaram-se uma das mais importantes 
commodities nos países ricos, profundamente influenciados pela 
lógica mercadológica. A indústria farmacêutica promove o surgimento 
de novas doenças com o objetivo de vender mais drogas, 
posicionando-se, assim, como um dos principais atores no processo 
de medicalização. (ALBUQUERQUE, 2018, p. 7) 
 

 
O uso naturalizado do termo commodities que, como se sabe, está 

intimamente ligado a um contexto em que também circulam os termos mercadoria e 

produto, na esfera da Saúde, de fato, é causa de constrangimento: a saúde está 

longe de ser um produto! Outro ponto que gostaria de destacar é o papel 

determinante da indústria farmacêutica na dinâmica do funcionamento das 

sociedades contemporâneas. A sua ação está cada vez mais vigorosa e seu alvo 

tem sido amplamente dirigido aos velhos, seja por meio dos inúmeros dispositivos 

midiáticos com os quais contamos, seja pelo financiamento dos profissionais 

médicos para fazer circular as novidades que apresentam ao mercado.  

Cabe colocar em relevo o fato de que, no âmbito dos estudos 

antropológicos, o termo “farmacologização” é utilizado para se referir à capacidade 

de a indústria farmacêutica transformar “determinadas condições sociais, 

comportamentais e biológicas como objetos de tratamento ou intervenção 

farmacêutica por médicos, pacientes ou ambos” (ALBUQUERQUE, 2018, p. 7). Vale 

resgatar a concepção de velhice que ainda hoje predomina nas sociedades 

ocidentais capitalistas (velhice = doença) como importante motor para manutenção 

desse estado de coisas. Tendo em vista o lucro, as indústrias farmacêuticas se 

beneficiam desse discurso estabilizado na medida em que se encontram no 
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envelhecimento um “mercado” recheado de clientes ou consumidores. A iatrogenia 

medicamentosa em idosos reflete o aspecto negativo da exploração desse mercado, 

tema que abordarei no próximo item deste capítulo.  

 

2.1.1     Iatrogenia Medicamentosa em idosos 

O aumento progressivo da esperança de vida das pessoas em âmbito 

mundial e, consequentemente, o uso cada vez maior e mais prolongado de 

medicamentos relacionados a doenças e degenerativas tem tornado a população 

idosa mais vulnerável aos seus efeitos adversos. Especificamente, ao tratar de 

iatrogenias medicamentosas, Novaes (2016) confrontou-nos com um importante e 

alarmante problema que tem relação direta com a vida cotidiana de idosos, qual 

seja: a tríade iatrogênica medicamentosa, que nada mais é do que a associação 

entre polifarmácia, interação medicamentosa e uso de medicamentos inapropriados. 

Polifarmácia é termo que refere o fato de que um grande número de 

medicamentos é utilizado de forma simultânea pelos sujeitos. De acordo com Juliano 

(2017), esse problema, no caso de idosos, é endêmico e decorre da alta prevalência 

de doenças crônicas, do marketing das indústrias farmacêuticas e da prescrição 

excessiva de medicalização por grande parte dos profissionais de saúde9. Segundo 

essa autora: 

[...] o uso concomitante de cinco ou mais medicamentos pelo 
paciente [...] está frequentemente associada a maior incidência de 
efeitos adversos, maior interação medicamentosa, acúmulo de 
toxicidade de múltiplos medicamentos, além de reduzir a adesão 
terapêutica. (p. 24) 

 

O efeito “bola de neve” pode se apresentar e responder pelo surgimento de 

um novo sintoma ou condição clínica que, por sua vez, pode levar a uma nova 

prescrição e assim por diante. Esse efeito é nomeado no campo da saúde como 

“Cascata Iatrogênica”.  

                                                           
9 A autora menciona que as alterações do envelhecimento também são enquadradas como um fator 
para o uso de medicamentos, entretanto a intenção de incluir esse aspecto de medicação ao simples 
fato de envelhecer pode contrapor e confundir os conceitos de senescência e senilidade. 
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Para evidenciar a prevalência da polifarmácia em idosos, Juliano coloca em 

destaque os principais estudos (internacionais e nacionais) que voltam o foco para 

essa temática e o resultado a que chegaram. É o que se vê no quadro a seguir: 

Quadro 1: Principais estudos de prevalência de polifarmácia (JULIANO, 2017, p. 26). 

 

Observo, nesse quadro, alguns dados que ratificam os achados de Alves e 

Ceballos (2018). Entre eles, o de que a polifarmácia tem prevalência de 35,4% na 

população idosa. Se levarmos em conta a discussão encaminhada no item anterior, 

conclui-se que a medicalização das sociedades contribuiu ativamente para que se 
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atingisse esse patamar porque vivemos em uma sociedade prescritiva, com fácil 

acesso a medicamentos e com a indústria farmacêutica comprometida em lucrar 

com esse negócio, fatos que, somando a alterações inerentes do organismo 

envelhecido, colaboram para o aumento expressivo dos números apresentados no 

quadro apresentado anteriormente.  

Não distante disso, o segundo aspecto implicado na tríade iatrogênica está 

intimamente ligado à polifarmácia, já que diz respeito aos efeitos nocivos da 

interação entre medicamentos. Nas palavras de Novaes (2016, p. 30): 

A interação medicamentosa pode ser definida como o efeito que uma 
droga tem na outra. Elas podem ser de natureza farmacocinética ou 
farmacodinâmica e não são exclusivas para a população idosa. Uma 
interação farmacocinética ocorre quando uma droga influencia a 
absorção, distribuição, metabolismo ou exceção de outra droga [...] já 
a interação farmacodinâmica ocorre quando uma droga interfere na 
atividade farmacológica da outra. 

 

Note que a prescrição de múltiplos medicamentos pode ser perigosa, uma 

vez que seus efeitos podem ser inibidos e/ou potencializados, gerando prejuízos aos 

pacientes submetidos à terapêutica. Esses efeitos são classificados como leves, 

moderados ou graves. Se desconhecidos pelo prescritor, podem ocasionar lesões 

permanentes, com complicações clínicas, necessidade de hospitalizações, 

deterioração orgânica etc.  

Na população idosa, o risco de interações medicamentosas com efeitos 

iatrogênicos é bastante grande. Soma-se a isso, o fato de que alguns fatores 

específicos, relacionados a alterações fisiológicas entre idosos, aumentam 

consideravelmente o nível de complexidade das interações. Sobre isso, Novaes 

(2016, p. 31) assinala que: 

Não é raro encontrar, nas prescrições médicas de idosos, dosagens 
inadequadas, interações medicamentosas, associações e 
redundância – uso de fármacos pertencentes a uma mesma classe 
terapêutica – e medicamentos sem valor terapêutico. É possível 
afirmar, que, muitas vezes, principalmente para a população idosa, 
os medicamentos são equivocadamente empregados como 
consequência de uma cultura de medicalização, impulsionada pelo 
valor simbólico dado aos medicamentos, sem que haja real 
necessidade de sua utilização. 
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O último e não menos importante aspecto da tríade iatrogênica é o uso de 

medicamentos inapropriados para idosos. Com o avançar da idade, alterações 

fisiológicas específicas são normalmente esperadas, o que chamamos de 

senescência. Não se trata, então, de patologia. Se juntamente a essas alterações, 

um idoso desenvolve algum tipo de doença crônica, e o uso de medicamento se 

torna inevitável, a prescrição deve levar em conta que, no organismo do idoso, sua 

atuação pode ser diferente, tanto do ponto de vista farmacocinético, quanto 

farmacodinâmico. Então é necessário se apoiar no resultado de pesquisas que 

particularmente voltaram sua atenção para isso, identificando categorias de 

fármacos que são considerados inapropriados para o uso de idosos, seja por 

potencializar seu efeito, seja por reduzi-lo, seja por não apresentar eficácia 

terapêutica alguma.  

O uso dessas substâncias inapropriadas configura um grande problema para 

a saúde pública, visto que pode acarretar complicações para os sujeitos e aumentar 

a responsabilidade e custos dos sistemas de saúde10. Diante do exposto, alguns 

critérios foram definidos para evitar a ocorrência de iatrogenias medicamentosas, 

tema a ser discutido no próximo item desse capítulo, que retrata a prevenção 

quaternária, apresentada pelo campo de estudos médicos como uma das possíveis 

soluções para essa endemia iatrogênica.  

  

2.2  Prevenção quaternária: enfrentando os efeitos da iatrogenia 

medicamentosa 

Antes de esclarecer sobre a importância do que se denomina “prevenção 

quaternária” para a saúde e qualidade de vida de idosos que, em razão de doenças 

de diferentes tipos, têm de fazer uso de medicamentos, entendo ser pertinente 

explorar as diferenças – conceituais e práticas – entre promoção da saúde e 

prevenção de doenças.  

                                                           
10 A título de complemento, estudos mostram que os medicamentos inapropriados mais prescritos 
para idosos são benzodiazepínicos de meia-vida longa e anti-histamínicos, além dos antidepressivos 
tricíclicos. Os primeiros, por provocarem uma sedação prolongada e aumentarem o risco de quedas, 
e os segundos, por poderem agravar quadros de constipação intestinal e retenção urinária (NOVAES, 
2016). 
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Para isso, retomo, inicialmente, a distinção feita por Czeresnia (2003) que, 

apoiada em Ferreira (1986) apud Czeresnia (2003), atenta para o fato de que 

“promover” é impulsionar, fomentar; originar; gerar. Assim, promover a saúde tem 

relação com uma série de medidas que “não se dirigem a uma determinada doença 

ou desordem, mas servem para aumentar a saúde e o bem-estar gerais” (LEAVELL 

& CLARCK, 1976, p. 19 apud CZERESNIA, 2003, p. 4). Estratégias de promoção 

são aquelas que visam, por exemplo, transformar as condições de vida e de 

trabalho, o que, segundo a autora, demanda um tipo de abordagem interdisciplinar e 

intersetorial. Entre elas, destacam-se: educação sanitária, bom padrão de nutrição, 

atenção ao desenvolvimento da personalidade, moradia adequada, recreação, boas 

condições de trabalho etc. Nessa perspectiva, “promover a vida em suas múltiplas 

dimensões envolve, por um lado, ações do âmbito global de um Estado e, por outro, 

a singularidade e autonomia dos sujeitos” (CZERESNIA, 1999 apud CZERESNIA, 

2003, p. 4). 

Considerando o significado do termo “prevenir” que é “preparar; chegar 

antes de; dispor de maneira que evite (dano, mal); impedir que se realize” 

(FERREIRA, 1986 apud CZERESNIA, 2003, p. 4), a prevenção de doenças diz 

respeito a um conjunto de ações que visam evitar o seu surgimento. Com base na 

epidemiologia, as ações preventivas têm como norte o controle da transmissão de 

doenças infecciosas e a redução do risco de doenças degenerativas ou outros 

agravos específicos. 

Woolf (2009) assinala que o termo prevenção surge na antiga Grécia, porém 

se torna mais difundido nos tempos modernos, principalmente porque a população 

está envelhecendo progressivamente e, a cada dia, doenças crônicas estão 

surgindo, e o custo de saúde no mundo começa a beirar um cenário astronômico. 

Nesse sentido, tanto as instituições privadas quanto as públicas forçam a utilização 

de medidas preventivas nos tempos atuais para tornar os serviços de saúde 

sustentáveis. Elas se subdividem de acordo com a seguinte tipologia:  

– Prevenção primária: refere-se aos esforços em pessoas assintomáticas 

(indivíduos sem sinais ou sintomas de condição-alvo) para prevenir a ocorrência de 

doença. Ela está, portanto, pautada em mudanças comportamentais do tipo: manter 

bons hábitos alimentares, atenção à higiene pessoal, uso de imunizações 

específicas, realização de atividades físicas, entre outras que, na 
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contemporaneidade, têm sido mais enfatizadas para que se possa, na medida do 

possível, evitar o acometimento de doenças crônicas não transmissíveis, como 

hipertensão arterial (pressão alta) ou diabetes mellitus adquirido.  

Trazendo luz o velho ditado de que “prevenir é melhor do que remediar”, a 

prevenção primária enseja uma metodologia eficaz e com baixo custo para o setor 

de saúde, muito embora as pessoas, em grande parte, sejam resistentes a mudar 

hábitos que podem ser prejudiciais à sua saúde em longo prazo. 

– Prevenção secundária: refere-se ao rastreio de pessoas assintomáticas 

para a detecção precoce de doença pré-clínica ou fatores de risco. O que está em 

causa é um processo para a detecção rápida e precoce de doenças ainda 

assintomáticas, buscando levar o indivíduo (que nem sabe que está doente) a 

situações de normalidade e saúde. Para Goldman (2012), a realização dos exames 

de Papanicolau, a aferição de pressão arterial e o controle/manutenção dos níveis 

de colesterol no corpo humano são algumas das ações preventivas que se inserem 

nesse tipo de prevenção. Vale dizer que nele ganham força o diagnóstico e 

tratamento precoce para atender aos objetivos de evitar e curar o processo de 

doença, incluindo aí suas complicações e sequelas; evitar a propagação de doenças 

contagiosas e encurtar períodos de invalidez. 

– Prevenção terciária: diz respeito “aos esforços em pacientes com doença 

conhecida, a fim de evitar complicações relacionadas” (WOOLF, 2009, p. 73). Nota-

se que esse tipo de prevenção propõe exatamente evitar a progressão de doenças 

já instaladas, visando evitar o aparecimento de outros problemas de saúde 

relacionados à primeira patologia, seu controle eficaz ou qualquer outro cuidado 

relacionado ao seu controle. Para Goldman (2012), a maioria de cuidados não 

paliativos que são realizados com doentes são considerados prevenções terciárias. 

Como exemplo, temos o uso de medicações para o controle de doenças, como o 

diabetes mellitus. 

Até o momento, trouxe brevemente os conceitos de prevenção e suas 

subdivisões, bem como distingui o conceito de promoção de prevenção, alvo de 

confusão por parte dos profissionais de saúde. A seguir, aprofundarei a discussão, 

ao trazer para o debate o quarto tipo de ação preventiva que está mais relacionado à 

questão-problema desta dissertação, que é a prevenção quaternária. Trata-se de 
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um conceito-chave, uma vez que envolve os efeitos iatrogênicos de medicamentos e 

a proposição de evitá-los.  

De acordo com Jamoulle (2015, p. 2), o que está em causa nesse tipo de 

prevenção “é uma ação feita para identificar um paciente ou população em risco de 

supermedicação, para protegê-los de uma intervenção invasiva e sugerir 

procedimentos científica e eticamente aceitáveis”. Embora o termo prevenção 

quaternária não conste em grande escala em trabalhos científicos sobre ação efetiva 

no campo da Saúde, se comparado aos demais tipos de prevenção, não podemos 

invalidar sua importância para as áreas preventivas, uma vez que está inserida no 

dia a dia dos profissionais desse campo.   

O conceito de prevenção quaternária parte do princípio ético básico em 

saúde antes de tudo, ou seja, responsabilizar os profissionais a refletirem e 

ponderarem suas ações para tomadas de decisões eficazes que não causem dano 

aos indivíduos e respaldados em profundos estudos científicos com resultados 

positivos.  

Dessa forma, a prevenção quaternária está voltada a um tipo de ação que 

tem como objetivo a própria prática inadequada da medicina. Com a finalidade de 

colocá-la em evidência, consta a seguir, no quadro 2, por mim elaborado com base 

nos resultados obtidos em uma pesquisa bibliográfica11 realizada para identificar o 

que, na literatura pertinente ao tema, entende-se como prevenção a excessos de 

cuidado em saúde: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Essa pesquisa foi realizada inicialmente com o objetivo de compreender quais estudos eram 
realizados sobre prevenção quaternária na área acadêmica. Os resultados obtidos possibilitaram 
delinear o foco de estudo dessa dissertação acerca do uso de medicamentos e seus excessos.  
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# Artigo Autores Ano Tema Resumo 

1 Differentiating clinical 
care from disease 
prevention: a 
prerequisite for 
practicing quaternary 
prevention 
 
 

Tesser, Charles 
Dalcanale; 
Norman, 
Armando 
Henrique. 

2016 Conceitos Ha uma mudança na forma que 
visualizamos as doenças, tornando 
pessoas saudáveis como doentes e 
aumentando o risco de iatrogenias. 
Os autores trazem alguns critérios 
básicos da prevenção quaternária em 
clinica. 

2 Sobre o parto e o 
nascer: a importância da 
prevenção quaternária 

João Paulo 
Souza; Cynthia 
Pileggi-Castro 

2014 Excesso de 
medicações 

Trata-se de um texto - não um artigo 
completo - falando sobre a prevenção 
quaternária em obstetrícia, 
principalmente no que tange ao 
excesso de medicamentos prescritos 
no pós-parto.  

3 Estratégias para a 
segurança do paciente 
no processo de uso de 
medicamentos após alta 
hospitalar 

Marques, Liete de 
Fátima Gouveia; 
Romano-Lieber, 
Nicolina Silvana. 

2014 Excesso de 
medicações 

Os autores tratam a prevenção 
quaternária e o cenário de excessos 
de medicações prescritos no pós-alta 
hospitalar - traçando as complicações 
e estratégias que envolvem essa 
iatrogenia medicamentosa. 

4 Prevenção quaternária: 
a propósito de um 
desenho 

Jamoulle, Marc. 2012 Conceito Trata-se de um texto editorial de Marc 
Jamoulle dizendo sobre a evolução 
do termo prevenção quaternária 
desde seu aparecimento evidenciado 
pelo próprio autor e, ao final, sendo 
concluído em um quadro que trata as 
quatro prevenções de forma bem 
definida.  

5 consulta@mgf.pt: um 
caso de comunicação 
médico-utente via 
correio electrónico 

Botas, Philippe; 
Santiago, Luiz 
Miguel; 
Constantino, 
Liliana; Miranda, 
Paula. 

2012 Estratégias O artigo mostra um caso, onde foi 
utilizado o envio de e-mails como 
estratégia terapêutica para, sob a 
ótica da prevenção quaternária, 
evidenciar o plano de cuidado de uma 
mulher com 28 anos. 

6 Questões 
epistemológicas e 
bioéticas da prevenção 
quaternária 

Oliveira, Clara 
Costa; Reis, Ana. 

2012 Conceitos O artigo, pela primeira vez nessa 
pesquisa, trata de conceitos das 
prevenções, incluindo a quaternária, 
inclusive a grupos específicos de 
pacientes, entre eles, idosos. As 
autoras também tratam o assunto 
sobre um olhar bioético. 

7 Prevenção Quaternária 
para a humanização da 
Atenção Primária à 
Saúde 

Tesser, Charles 
Dalcanale; 

2012 Conceitos O autor traça conceitos de prevenção 
quaternária, principalmente 
abordando o excesso de medicações 
e excesso de intervenções medicas, 
inclusive, utilizando um conceito base 
dessa prevenção que é `primeiro não 
lesar`. 

 

Quadro 2: Prevenção quaternária – Achados bibliográficos de 2012 a 2017. 
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 Após uma análise dos textos encontrados, notei que o conceito de 

prevenção quaternária se desdobra, nessas publicações, não apenas sobre o 

excesso de medicações e efeitos iatrogênicos medicamentosos, mas também em 

procedimentos e ações clínicas médicas que podem causar iatrogenia ao ser 

humano. Dessa forma, é importante salientar que esse estudo se baseia em uma 

das dimensões desse conceito de prevenção, os efeitos iatrogênicos 

medicamentosos, não diminuindo os demais temas e compartilhando que, da 

mesma forma, existe uma lacuna importante de publicações científicas sobre eles. 

Também vale ressaltar que todas as temáticas encontradas condizem com a crítica 

que estamos propondo sobre a sociedade medicalizada, pois trazem, de forma 

geral, efeitos nocivos da ciência médica na sociedade contemporânea.  

Segundo Novaes (2016), pensando em prevenir a tríade iatrogênica 

medicamentosa em idosos, diversos critérios são utilizados na prática clínica e na 

educação da ciência médica. O uso de critérios é uma ferramenta que auxilia o 

médico em sua prática clínica para a prevenção quaternária de iatrogenias 

medicamentosas em sujeitos idosos. 

Vale ressaltar que, além do conhecimento profundo sobre os medicamentos 

e seus possíveis prejuízos causados por algumas interações, sua prescrição 

adequada conta apenas com listas daqueles identificados em razão de seus efeitos 

iatrogênicos já constatados em idosos. Entre os critérios mais conhecidos e 

utilizados atualmente estão os critérios de Beers (americano, com última versão 

publicada em 2015), o Screening tool of older person’s prescriptions/screening tool 

to alert doctors to the righttreatment – Stopp/Start (europeu, cuja versão também foi 

atualizada m 2015), a lista de medicamentos potencialmente inapropriados da 

Europa (EU (7) – PIM), última versão publicada em 2015), Priscus (inicialmente 

proposto na Alemanha) e a Lista de Taiwan (chinês, cuja versão foi atualizada em 

2012). 

A fim de aprimorar a compreensão dos resultados que seguirão no próximo 

capítulo, explicarei os critérios mencionados no parágrafo anterior. Para isso, 

buscarei, a seguir, resgatar o contexto histórico e a evolução (resumida) de cada um 

deles, bem como suas semelhanças e diferenças.  
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Como pioneiro nesse assunto, em 1991, Mark H. Beers, um geriatra norte-

americano, publicou um estudo na revista Archives of Internal Medicine, com o 

intuito de uniformizar e definir uma lista de medicamentos considerados sem eficácia 

ou inapropriados para idosos em casas de repouso (BEERS et al., 1991). Para tal, o 

autor baseou-se no método Delphi12, utilizando 13 especialistas reconhecidos 

nacionalmente para chegar em um consenso sobre a formulação dessa lista. Muito 

embora, nesse primeiro estudo, essa listagem se baseasse em idosos 

institucionalizados, o assunto se propagou à geriatria em geral ficando conhecida 

como critérios de Beers (CAMPANELLI, 2012). 

Esses critérios apresentaram atualizações ao decorrer dos anos (1997, 

2003, 2012 e 2015) e, em 2011, a American Geriatrics Society (AGS) desenvolveu 

uma atualização que fundamenta os critérios de Beers como diretriz para 

prescrições médicas a pessoas idosas nos Estados Unidos. Desse modo, essa 

atualização passou a ser publicada em 2012 com um processo de lançamento 

periódico dessas diretrizes, no Journal of American Geriatrics Society (JAGS), sendo 

a sua última publicação neste novo formato em 2015 (AGS, 2015). 

Muito embora o critério de Beers como precursor dessa temática apresentou 

diversos aspectos positivos à prevenção quaternária em sujeitos idosos, sua 

dificuldade de aplicação, principalmente em outras localidades do território mundial, 

devido culturas diferentes e até mesmo medicamentos disponíveis em cada Estado, 

proporcionou o aparecimento de pesquisas regionalizadas. A primeira posterior a de 

Beers et al. (1991) é a criação do Stopp/Start, desenvolvido, em 2006, na Irlanda, 

por Gallagher et al. (SILVA, 2015, p. 74). 

Após a sua criação, esses critérios ganharam maior representatividade no 

continente europeu quando 13 países da região os revisaram e otimizaram a sua 

utilização para ampliar as práticas seguras em geriatria a um nível maior. Para a sua 

elaboração, foi utilizada a mesma metodologia Delphi, entretanto com especialistas 

regionais. Em sua divisão, segundo Silva (2015, p. 76), “os critérios Stopp 

identificam os medicamentos potencialmente inapropriados (MPI) no idoso; cada 

                                                           
12 Segundo Marques e Freitas (2018), “o método delphi é uma poderosa técnica de investigação, pois 
permite reunir um conjunto de opinião de especialistas separados geograficamente, levando a 
resultados densos sobre temáticas complexas e abrangentes”. Trata-se de uma ferramenta validada 
para a realização de consensos. Os próprios autores, em seu artigo, explicam detalhadamente a 
formação dos grupos de especialistas e a aplicação do método.  
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critério possui uma explicação sucinta para o facto de se evitar o medicamento em 

particular” já os critérios Start “apresentam os medicamentos potencialmente 

omissos (MPO) que podem ser iniciados de acordo com a patologia do idoso e com 

a evidência científica disponível até o momento”. Muito embora os medicamentos 

aumentem a cada versão e, consequentemente, a lista de medicamentos 

inapropriados se estende, os critérios Stopp/Start são organizados por sistemas 

fisiológicos e áreas específicas, algo que facilita bastante seu manuseio e consulta.  

Ainda no continente Europeu, foi publicada, em 2015, a lista de 

medicamentos potencialmente inapropriados da Europa (EU (7) – PIM). Ela foi 

desenvolvida por especialistas de sete países europeus que chegaram a um 

consenso de 282 drogas ou classes de drogas, bem como 34 grupos terapêuticos 

que são considerados nocivos a sujeitos idosos. Vale ressaltar que, para a 

formulação desse estudo, a equipe foi composta por farmacêutico, farmacologista 

clínico, um cientista de enfermagem e um geriatra (NOVAES, 2016, p. 39). 

Já na Alemanha, em busca da mesma regionalização anteriormente 

mencionada, foi criada a lista PRISCUS. Para sua elaboração, foram realizadas 

pesquisas qualitativas e bibliográficas acerca dos critérios utilizados globalmente, 

principalmente em países como Estados Unidos, Canadá e França. Posteriormente 

a isso, foram elencadas as substâncias farmacêuticas disponíveis na Alemanha e se 

chegou a um consenso de especialistas por meio do método Delphi modificado13 

(HOLT, 2010, p. 2). 

Baseado no mesmo pensamento dos demais, foi publicado, em 2012, “o 

primeiro critério para detecção de prescrições inadequadas estabelecido numa 

região chinesa” (NOVAES, 2006, p. 39). Utilizando publicações do ocidente e o 

método Delphi modificado, 21 especialistas criaram duas listas voltadas à prevenção 

de prescrições inadequadas em idosos. Na primeira constam  medicamentos que 

devem ser evitados em idosos e adultos mais velhos, independente de possuírem ou 

não doenças, já, na segunda, há 12 condições crônicas com seis classes de 

medicamentos que tais pacientes devem evitar. (NOVAES, 2006, p 40) 

                                                           
13 Segundo o trabalho publicado por Holt (2010), as mudanças do método Delphi aconteceram em 
nível de processos, em que os especialistas classificavam as drogas inapropriadas em escalas de 0 a 
5. Para melhor compreensão da sua elaboração, o artigo publicado apresenta, na íntegra, essa 
metodologia modificada.  
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No cenário brasileiro, não obstante, encontrei algumas publicações 

relacionadas à criação de critérios para medicamentos potencialmente inapropriados 

para idosos, nas quais destaco duas que parecem se completar: o consenso 

brasileiro de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos (OLIVEIRA et 

al., 2016) e um artigo sobre prescrições inadequadas de medicamentos a idosos em 

um plano de saúde privado (MANSO et al., 2015). O primeiro comparou os critérios 

de Beers de 2012 e Stopp/Start de 2006 e, por meio do método Delphi modificado, 

estabeleceu um consenso com 10 especialistas brasileiros. No setor privado, o 

estudo de Manso et al. (2015) utilizaram os critérios de Beers na versão de 2012 

para examinar as prescrições inadequadas de 2.500 idosos.  

Não posso deixar de salientar que ainda com base no estudo supracitado 

sobre a importância dos critérios explicados para que a prevenção quaternária 

ocorra de forma eficaz, Manso et al. (2015) identificaram que dos 8.760 

medicamentos utilizados pela população total, 2.926 foram considerados 

inapropriados, segundo os critérios de Beers, algo que tem uma representatividade 

de 33,4% de prescrições médicas inadequadas.  

Em relação a esses números alarmantes, indago, mais uma vez, sobre o 

conhecimento desses critérios como facilitador de uma prescrição segura, algo que 

aparecerá em discussão no capítulo 3 dessa dissertação: O ensino médico, 

principalmente para os profissionais que prestarão atendimento a idosos, contempla 

a utilização desses critérios para uma prescrição segura? Adianto que, na minha 

percepção, trata-se de um assunto escasso ainda para a ciência médica. 

Seguindo ainda nessa mesma análise, o estudo mostra que os 

medicamentos inapropriados mais prescritos foram os anti-inflamatórios não 

esteroides, não seletivos, que segundo Manso et al. (2015):  

[...] têm grande propensão para causar dispepsia e pirose, além de 
ulceração gástrica e duodenal. Outro efeito importante são os 
distúrbios da função plaquetária, com aumento do tempo de 
sangramento. Quanto à função renal, esses anti-inflamatórios podem 
diminuir o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular, 
principalmente em pacientes que já possuem morbidades cardíacas, 
hepáticas e renais, doenças presentes em vários idosos 
pertencentes ao grupo pesquisado e para os quais estes fármacos 
foram prescritos. [...] também promovem a retenção de sal e água, 
por reduzirem a inibição da reabsorção de cloreto e da ação do 
hormônio antidiurético, causando edema e descompensação da 
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pressão arterial em pacientes hipertensos controlados, além de 
poderem levar à hiperpotassemia. (p. 160) 

  

Outro exemplo destacado nesse estudo é o uso de benzodiazepínicos, um 

medicamento muito utilizado inadequadamente por 196 idosos, sendo 92 com 

histórico de quedas. Sabe-se que o uso dessa medicação está associado 

estatisticamente a uma maior frequência de queda em idosos, segundo Manso et al. 

(2015), “as evidências científicas trazidas pela última revisão dos Critérios de Beers 

[2012 nesse tempo] destacam que esse tipo de medicamento deve ser evitado para 

o tratamento de insônia em idosos, justificativa para utilização nos 92 casos 

destacados” (p. 160). 

Além disso, há situações que distanciam a relação entre médico e paciente, 

conforme será apresentado mais adiante, como um fator relacionado à prescrição 

inadequada: pacientes sem médico de referência e acompanhados por muitos 

especialistas, em média, quatro profissionais. Nesse ponto, aproveito para uma 

segunda indagação que considero importante constar da reflexão proposta no 

capítulo 3: será que o excesso de médicos acompanhando o idoso e a ciência 

médica cada vez mais especializada podem prejudicar a qualidade das prescrições 

dadas a esses pacientes? Acredito que essa relação parece não só ser real, mas 

também um dos fatores imprescindíveis para a sua ocorrência.  

Muito embora os critérios mencionados anteriormente sejam de regiões 

diferentes do planeta, a sua construção e distribuição se assemelham, resguardando 

as particularidades e cultura de cada lugar, no que tange a serem montadas por um 

grupo especialistas para a formação de consensos sobre a prescrição médica em 

geriatria. O objetivo dessas ferramentas é, no fundo, o mesmo: prevenir prescrições 

que podem causar malefício no sujeito idoso, seja por sua interação medicamentosa 

com outras drogas ou pela interação com a fisiologia diferente do organismo 

envelhecido. 

Saliento que há um importante ganho na utilização desses critérios, por 

exemplo, prevenir o excesso de medicações em pessoas idosas. Embora 

representem uma ação interna ao próprio campo da Medicina, preocupada com seus 

excessos, o que é muito positivo, eles não levam em conta fatores de outra ordem 

que não a dos determinantes biológicos na produção da iatrogenia. Dessa forma, 
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observo que a utilização de critérios e médias, criados por meio de consensos 

médicos (NOVAES, 2016), nada mais é do que a própria representação da Medicina 

forjando seu reconhecimento científico nos mesmos moldes do que descreveu 

Foucault na obra O nascimento da clínica (1963). Como já chamei atenção 

anteriormente, a complexidade multidimensional que envolve a vida humana requer 

que se considerem outros determinantes para além desses. Entre eles, destaco a 

automedicação, ou seja, o uso de remédios que não foram prescritos pelo médico, a 

qualidade da relação médico-paciente que, como vimos no caso da Dona Violeta, 

relatado por Ayres (2004), exige do médico uma escuta para o sujeito e/em sua 

história e, finalmente, o déficit humanista que ainda hoje caracteriza a formação do 

médico. É nessa mesma linha de raciocínio que se encontra a seguinte afirmação de 

Tavares (2007, p. 184): 

[…] os aspectos relacionados à profilaxia das iatrogenias carecem 
ser comentados. Não só os médicos e os professores como também 
toda a sua equipe de saúde são responsáveis pela prevenção da 
iatrogenose. O tema necessita estar na pauta dos educadores, não 
somente dos cursos de pós-graduação ou “perdido” em algumas 
disciplinas, tal como a Psicologia Médica. O futuro médico precisa 
ser mais bem informado, e a educação médica lhe fornecerá 
instrumentos para refinar sua sensibilidade social e desenvolver 
responsabilidade pessoal e profissional, objetivando, igualmente, 
enfatizar o aperfeiçoamento do médico, entendido aqui como melhor 
tecnificação e especialização. Isso favorece o aumento dos acertos e 
a diminuição de falhas iatrogênicas. 

 

Em seu estudo, o autor aprofunda o assunto sobre a necessidade de o 

médico se aproximar do paciente e criar um vínculo de qualidade para tratar 

doentes e não apenas doenças. Nesse sentido, é fundamental que esse profissional, 

ao tratar de sujeitos idosos, procure conhecê-los não apenas no aspecto de 

alterações fisiológicas ou medicações que já utiliza para avaliar interações 

medicamentosas, mas também os seus hábitos, suas dificuldades e suas 

particularidades sociais. O autor também menciona sobre a importância de médicos 

proporcionarem um espaço entre eles e outros profissionais de saúde para 

discutirem a atitude da ciência médica, com o objetivo de resgatarem principalmente 

valores humanos implicados no exercício da profissão, o que pode contribuir para 

que se configure uma relação médico-paciente mais sensível às necessidades de 

saúde em causa.  
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No capítulo 3, apresentarei os resultados e a discussão de uma pesquisa de 

campo realizada com médicos de diferentes perfis sobre a sociedade medicalizada e 

seus efeitos iatrogênicos aos idosos, com o objetivo de associar a teoria com a visão 

desses profissionais acerca desse assunto nos dias atuais.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

SOBRE IMPASSES DA PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA  

E SUAS SOLUÇÕES: A PERCEPÇÃO DO MÉDICO QUE CUIDA DE IDOSOS 

 

 

Neste capítulo, será apresentada a análise e interpretação dos dados 

obtidos em uma pesquisa de campo realizada com sete médicos1 de diferentes 

especialidades que atuam com idosos na cidade de São Paulo. Como anunciei na 

Introdução, o objetivo deste estudo é abrir minha escuta para compreender com um 

pouco mais de profundidade os impasses no exercício da profissão que poderiam 

responder pela iatrogenia medicamentosa e de que modo esses profissionais têm 

orientado suas condutas e/ou vislumbrado soluções para prevenir sua ocorrência. 

Na verdade, apostei que trazer à luz o testemunho de médicos atuantes poderia 

contribuir para a reflexão sobre essa importante questão que exige 

encaminhamentos efetivos no sentido de assegurar que a longevidade seja, de fato, 

uma conquista para as sociedades e para cada um daqueles que, na velhice, 

buscam viver a vida com qualidade.  

Optei por realizar pesquisa qualitativa que, segundo Chizzotti (2003), é um 

método elaborado para extrair significados visíveis e latentes sobre o assunto 

estudado, buscando encontrar o sentido do fenômeno na interpretação dos 

significados que as pessoas atribuem a ele. Para esse autor, o pressuposto básico 

que articula diferentes tradições de pesquisas qualitativas é o de que:  
                                                           
1 Em relação ao número de sujeitos, esclareço que, no projeto inicial de Pesquisa, estavam previstas 
a realização de entrevistas com dez médicos. Contudo, em razão de indisponibilidade de horários na 
agenda de alguns deles, foram realizadas sete entrevistas. A ideia inicial era a de que, com a 
quantidade de dez sujeitos de pesquisa, eu pudesse ter uma representação igualitária de 
profissionais com larga experiência no atendimento de idosos versus profissionais recém-formados. 
Isso me possibilitaria analisar as variáveis entre experiência clínica e formação acadêmica. Entendo 
que tal objetivo não foi prejudicado, uma vez que a representação vislumbrada foi atingida, mesmo 
com a redução de 3 entrevistas.  
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[...] os fenômenos humanos [...] estão possuídos de características 
específicas: criam e atribuem significados às coisas e às pessoas 
nas interações sociais e estas podem ser descritas e analisadas, 
prescindindo de quantificações estatísticas. (p. 222)  
 
 

Silveira e Córdova (2009, p. 31) ratifica esse ponto de vista quando afirma 

que a pesquisa qualitativa “não se preocupa com representatividade numérica, mas, 

sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc.” No que diz respeito aos seus aspectos, o autor destaca que há 

maior enfoque na interpretação do objeto, maior importância do contexto do objeto 

pesquisado, maior proximidade do pesquisador em relação aos fenômenos 

estudados e um alcance do estudo no tempo com maior intervalo (menos 

instantâneo). Assim, a “pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, 

holísticos e individuais da experiência humana, para apreender a totalidade no 

contexto daqueles que estão vivenciando o fenômeno” (POLIT, BECKER E 

HUNGLER, 2004, p. 201 apud SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, p. 34).  

Cabe ainda esclarecer que, levando em conta os objetivos desta pesquisa, o 

seu caráter é exploratório, o que equivale a dizer que procurei ampliar o grau de 

familiaridade com a questão-problema proposta, sobre a qual construí hipóteses. De 

acordo com Gil (2007 apud SILVEIRA E CÓRDOVA, 2009, p. 35), a pesquisa 

exploratória envolve: “(a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas 

que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 

exemplos que estimulem a compreensão”. Nessa perspectiva, assinalo que os 

resultados obtidos com o levantamento bibliográfico foram apresentados nos 

capítulos 1 e 2. Passo e passo, a seguir, a me ater aos itens (b) e (c).  

No que diz respeito ao procedimento utilizado para a coleta de dados, 

esclareço que optei pela realização de “entrevista semiestruturada”. De acordo com 

MANZINI (2004), sua formulação implica a elaboração de questões que permitam 

que o entrevistado tenha liberdade para expor seu ponto de vista sobre a temática 

que o motivou. Com base em um roteiro de tópicos pré-selecionados pelo 

entrevistador, as questões são apresentadas e, tendo em vista a dinâmica 

instaurada pelo jogo de perguntas e respostas, sua sequência é bastante flexível.  

Manzini (2004), por sua vez, atenta para o fato de que a realização de uma 

entrevista dessa natureza baseia-se na premissa de que o entrevistador se 
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fundamentará em um referencial teórico para elaborar o referido roteiro básico de 

perguntas, com a finalidade de obter melhor compreensão sobre o tema estudado. O 

autor alerta para o fato de que as perguntas devem ser elaboradas de tal modo que 

não impossibilitem a realização da pesquisa, constituindo-se como uma “camisa de 

força” para entrevistador e entrevistados. Ele assinala que a mesma deve ser um 

roteiro mais amistoso e que possa, na coleta de dados, abrir um campo fértil de 

ideias e perspectivas. Levando em conta tais considerações, propus o seguinte 

roteiro:  

1. Você poderia me dizer um pouco sobre como, em sua formação como 

médico(a), a questão sobre o envelhecimento e a velhice foram abordadas? 

Quais discursos – ou autores – serviram como base para ela?  

2. Nesse tempo, você teve contato direto com tais pacientes? O que essa 

experiência lhe ensinou? Ela lhe trouxe algo novo que não estava nos livros? 

Ou apenas confirmou o que você havia visto teoricamente?  

3. E, depois de formado(a)? Você continuou atendendo idoso? Faria que tipo de 

observação específica sobre a clínica com idosos? Quais demandas essa 

clínica tem para você que outras não têm?  

4. Minha dissertação tematiza a questão do uso de medicamentos por esses 

pacientes. Mais especificamente, você acha que se prescreve muito ou não 

em geriatria? Em caso de resposta positiva, por que, em sua opinião, se 

prescreve tanto?  

5. Certamente, você já ouviu falar de iatrogenia medicamentosa. O que, do seu 

ponto de vista, é determinante para que tal não ocorra? Há algum modo de 

evitá-la?  

6. Em sua prática clínica já se confrontou com algum caso de iatrogenia em 

idosos? Quais medidas tomou e quais foram seus efeitos?  

7. Tem algo que não foi questionado e que gostaria de acrescentar sobre o 

assunto? 

 

Vale dizer que as entrevistas foram gravadas por meio de um dispositivo de 

gravação de áudio e transcritas para texto em software de edição de texto (Microsoft 

Office Word), bem como sua realização foi submetida e aprovada pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da PUC-SP sob nº 2.850.440. 
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A opção pela escolha dos participantes foi consultar sujeitos com vivências 

diferentes sobre o tema. Assim, foram entrevistados médicos generalistas e médicos 

especialistas não apenas com longa experiência clínica, mas também recém-

formados. Os participantes foram convidados a, de forma voluntária, contribuírem 

para o estudo em questão, e tendo sido esclarecidos sobre o tema e o desenho 

metodológico, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Anexo 1). Seus nomes e informações foram alterados para preservação de suas 

identidades, sem prejuízo do conteúdo compartilhado na entrevista. Consta, a 

seguir, o quadro 1,  com o perfil dos profissionais consultados2:  

 

Nome Sexo Ano de 
formação 

Atuação Faculdade em 
que se formou 

Jobim Masculino 2000 Médico Generalista; 
Gestor de Home Care; 

Experiência em Medicina 
da Família e Emergência. 

Universidade 
pública 

Pastorius Masculino 1972 Médico pediatra; Gestor 
de serviços de saúde. 

Universidade 
privada 

Harris Masculino 1975 Médico geriatra; 
Fez formação em 

Farmacologia; docente. 

Universidade 
privada 

Moraes Masculino 2016 Recém-formado; 
cursando Medicina da 
Família e Comunidade. 

Universidade 
pública 

Wooten Feminino 2016 Recém-formada; médica 
generalista, atua no 
Programa Saúde da 
Família e em uma 

Unidade hospitalar de 
Pronto-atendimento. 

Universidade 
pública 

Miller Feminino 2016 Recém-formada; médica 
generalista, atendimento 

ambulatorial em 
convênios de saúde. 

Universidade 
pública 

Flea Feminino 2013 Recém-formada; médica 
generalista, atua na 

Saúde Básica (Saúde da 
Família). 

Universidade 
pública 

 

                                                           
2Como assinalei anteriormente, seus nomes são fictícios. 
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Esclareço que os dados coletados foram analisados com base na reflexão 

teórica encaminhada nos capítulos anteriores. Esta análise estrutura-se por blocos 

temáticos, de tal modo que as falas dos entrevistados possam ser confrontadas 

entre si. Entendi que desse modo seria possível criar um campo de análise que 

levasse em conta a diversidade (antes esclarecida) de formação e atuação dos 

sujeitos de pesquisa, verificando se ela joga um papel (e qual) que justifique a 

narrativa reflexiva que realizam. Passemos à discussão de cada um dos itens a 

seguir  

 

3.1        Primeiras palavras sobre o “encontro”3 com idosos 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2018), a 

população de idosos no Brasil cresceu 18% entre 2012 e 2017, superando o número 

de 30,2 milhões de pessoas. Trata-se de uma parcela expressiva da população 

brasileira que, não distante dessa realidade, consultam-se com médicos e usam os 

serviços de saúde em nosso país, como veremos a seguir. Essa nova realidade, de 

fato, é confirmada nos dados obtidos nas entrevistas: todos os profissionais 

referiram alguma experiência no atendimento de pessoas idosas, 

independentemente de sua especialidade ou tempo de formação, seja experiência 

direta (atendimento clínico) ou indireta (no caso de médicos gestores).  

Contudo, um primeiro ponto importante a ser destacado  é o de que, quando 

se articula o fenômeno da transição demográfica com tempo de formação 

profissional, predomina, entre os entrevistados, o perfil de médico generalista, 

aquele que, na rotina diária, trabalha com diferentes faixas etárias. Nessa 

perspectiva, vejamos, na sequência, alguns dos testemunhos: 

Sim, atendo idosos, tanto antes da residência em um período atendendo o 
público geral, como generalista [...] crianças, adultos e idosos. E, agora, na 
residência, também tenho pacientes idosos. É uma boa parte da população, 
talvez a maioria. (MORAES) 

Já trabalhei com idosos sim, inclusive continuo trabalhando não só com idosos, 
mas trabalho com idosos também. Eu já trabalhei durante um ano em Programa 

                                                           
3 Encontro que deve ser qualificado, já que não se trata de um encontro interpessoal qualquer, uma 
vez que é motivado pela demanda de cuidado de saúde de um dos participantes (o idoso) dirigido ao 
médico (um dos profissionais que pode atendê-lo).  
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de Saúde da Família e uma boa parte dos meus pacientes eram idosos, não sei 
te precisar a porcentagem, mas pelo menos uns 30% com certeza. E agora eu 
trabalho em pronto atendimento. Então, tem menos idosos, mas tem 
bastantinho. (WOOTEN) 

Eu trabalhei em uma ambulância por um ano e meio [...] a gente pegava dez 
idosos à noite, assim. Então, [...] eu já trabalhei bastante com idoso nesse perfil 
mais de urgência, e tem o pronto atendimento [...] vai muito idoso, sabe? É no 
Ipiranga, né! [...] uma região que tem muito idoso, que já acordam e vão lá 
conversar comigo. Às vezes estão sozinhos em casa e vão lá. (MILLER) 

No primeiro ano de formada, eu trabalhei com transporte de pacientes, mais em 
plantão mesmo, em transporte de UTI, ambulância UTI, então eu pegava muitos 
idosos, mas a maioria não estava consciente, né? Na UPA, no pronto 
atendimento, também, por curto tempo. Eu comecei a trabalhar mais 
frequentemente com idosos a partir de 2016, final de 2015, então faz três anos 
que eu estou trabalhando na Saúde Básica, na medicina da Saúde da Família. 
Então, eu atendo idosos com frequência agora, há três anos. É praticamente 
meu dia a dia, só não atendo de segunda feira, que são gestantes e crianças. 
(FLEA) 

 

Esses dados relativos à atuação profissional dos recém-formados 

contrastam, em parte, com aqueles referidos pelos médicos veteranos. Esses 

últimos deixam ver que, na época em que eles se formaram, o foco do atendimento 

clínico no Brasil ainda não estava voltado ao atendimento de idosos:  

Eu, sinceramente, não me lembro de ter tido contato muito grande com idosos, 
até pelo perfil da faculdade, por que como eu estava em um hospital terciário, a 
gente cuidava só daquelas patologias mais graves e de trauma, digamos assim, 
um idoso com uma patologia grave não vai muito longe. Então os pacientes que 
eu acompanhava eram todos jovens de meia idade, não tinha nenhum idoso. E 
quando você vai para a parte do trauma, esse volume fica menor ainda. Eu não 
tive muito com paciente crônico na faculdade, eu fui ter contato depois de 
formado [...] trabalhei de forma direta com idosos, porque eu fui visitador do 
PADS4, fui visitador do Home Care, então eu tinha meus pacientes, né? E 
trabalhei de forma indireta quando ocupei cargos de coordenação desses 
programas, tanto do PADS quanto do Home Care. (JOBIM) 

Era Santa Casa em Curitiba, do tamanho da Santa Casa de São Paulo, eram 
todos os tipos de situação, e a gente pegava muito insuficiência cardíaca e 
DPOC5, extremamente comum por causa do cigarro, pegava, raros casos de 
câncer. Em contrapartida, pegava câncer infantil. Você imagina que linfoma 
matava 92% das pessoas, hoje um linfoma é curado em 92% dos casos. Então a 

                                                           
4 Programa de Atendimento Domiciliar de Saúde.  
5 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 
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velhice estava, às vezes, em fratura de fêmur, por queda ou coisa parecida, 
alguns casos de AVC6, mas não eram números assim gigantescos, talvez até 
por outra situação. [...]. O idoso era uma minoria, na realidade [...] e aí, o levar da 
vida, com a diminuição brutal da natalidade e o crescimento brutal do 
envelhecimento, naturalmente eu fui me interessando, aprendendo, procurando 
aprender, e cada dia aprendendo mais, sobre a geriatria e a gerontologia. 
(PASTORIUS) 

De 1970 1975, não se falava muito em envelhecimento [...] esse assunto foi 
surgindo ao longo da minha carreira profissional e foi dessa forma que eu dentro 
da clínica e da cardiologia atendia muitas pessoas idosas, isso foi despertando 
meu interesse, daí ir procurando fora dos bancos escolares a minha formação. 
No começo, nos anos 70, começo dos anos 80, falar em geriatria era alguma 
coisa não tão científica, principalmente para quem estava na academia, na 
escola, porque tinha aquela falsa ideia de fazer um envelhecimento 
completamente sem doença e principalmente não deixando o indivíduo 
envelhecer. Então, existiam as clínicas de prevenção do envelhecimento 
patológico e se vendiam muitos produtos que não tinham nenhuma atuação real, 
como protetores. (HARRIS) 

 

Se atentarmos para os dizeres dos entrevistados, concluímos que, além da 

experiência com idosos, eles refletem contextos demográficos e epidemiológicos 

próprios de suas épocas de formação. Como assinalei anteriormente, no Brasil, a 

população de idosos cresceu 18% entre 2012 e 2017, superando o número de 30,2 

milhões de pessoas. Esse crescimento determinou um novo perfil epidemiológico, de 

predominância de doença crônica, nessa população (BRASIL, 2018). 

Consequentemente, os recém-formados têm de se preparar para o atendimento 

clínico de idosos. A realidade brasileira era outra no tempo dos médicos veteranos, 

pois poucos idosos no sistema de saúde e com maior demanda para atendimento de 

doenças que, como referiu Pastorius, naquele momento, não eram curáveis. Os 

dizeres dos médicos refletem, então, a dupla transição que está em curso no Brasil: 

demográfica e epidemiológica. 

 

  

                                                           
6 Acidente Vascular Cerebral. 
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3.2        A formação médica e o estudo sobre o envelhecimento humano 

Como veremos a seguir, e em consonância com o que se discutiu no item 

anterior, o testemunho dos médicos entrevistados vai, de certo modo, ao encontro 

do que afirma Tavares (2007, p. 183): 

A formação acadêmica é, ademais, atualmente, deficiente sob 
diversos ângulos: questiona-se a qualidade de ensino, bem como os 
métodos, os conceitos da relação médico-paciente e a compreensão 
do processo do adoecer são pouco ou sequer abordados, a 
dedicação excessiva à abordagem organicista e fragmentada do 
paciente, a especialização precoce do aluno, dentre outros aspectos. 

  

Vejamos, então, o que disseram os entrevistados a esse respeito: 

A questão do envelhecimento na faculdade foi tangenciada. Então, nessa 
questão do envelhecimento, na faculdade, eu tive disciplinas que tangenciaram o 
assunto, né? Nenhuma foi a fundo. Eu não tive nenhuma disciplina específica de 
Geriatria. (JOBIM) 

Não me lembro se teve estudo sobre o envelhecimento, não foi marcante [...] 
você era obrigado a fazer uma boa anamnese, você era obrigado a prestar 
atenção, a olhar nos olhos da pessoa, você era obrigado a fazer um bom exame 
físico,  então eu não me lembro de tudo isso como algo marcante, não lembro de 
nada marcante sobre envelhecimento. (PASTORIUS) 

Foi comum, naquela época, as chamadas clínicas “Ana Asem”. “Ana Asem”7 foi 
uma médica, uma cientista, que lançou a ideia nos anos 30-40 de prevenção de 
um envelhecimento patológico, especialmente surgindo um produto a base de 
procaína, chamado gerovital h3, que foi pesquisado, usado, mas nunca nada 
demonstrado. (HARRIS) 

 

Note que, se levarmos em conta os entrevistados mais experientes, 

concluímos que o processo de envelhecimento e/ou a velhice não figurava como 

questão digna de estudo na formação acadêmica até bem pouco tempo atrás, 

Jobim, por exemplo, formou-se em 2000. Vale lembrar, de um lado, que o médico 

vienense, Ignatz Leo Nascher, radicado nos Estados Unidos em 1909, já havia proposto 

que se criasse uma especialidade especificamente voltada para atendimento clínico de 

                                                           
7 A Dra. Ana Aslan (médica Romena) foi quem descobriu as ações terapêuticas da procaína por meio 
da exposição em longo prazo e em pequenas doses para a prevenção do envelhecimento. A esse 
medicamento, deu-se o nome de H3 Gerovital produzido na Romênia. Em 1985, houve uma 
publicação sobre a eficiência desse medicamento, no Journal of Geronlotoly Romeno, para a redução 
da depressão e ansiedade, bem como a melhora de aspectos sensoriais, memória, mobilidade, 
aparência de pele, cabelo e normalização da pressão arterial (ASLAN, 2018). 
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idosos. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia foi criada em 1961. 

De acordo com Gorzoni (2017), apenas 20 anos depois, em 1981, é que um Programa 

de Residência Médica em Geriatria foi oferecido, mais especificamente, no Hospital 

Eduardo Rabello, no Rio de Janeiro8. Contudo, Brasil e Batista (2015, p. 345) assinalam 

que:  

[...] a Geriatria e a Gerontologia estão incorporadas em menos da 
metade dos projetos pedagógicos de graduação médica das escolas 
brasileiras, com maior ênfase percentual nas graduações médicas 
das regiões Sul e Sudeste. Isso demonstra extrema divergência para 
o adequado desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 
primordialmente atitudes do médico brasileiro no atendimento desta 
população.  
 
 

Além de constatar esse gap na formação dos médicos brasileiros, o que 

parece desconectá-los de um cenário em que a questão da transição 

demográfica/epidemiológica anuncia novos desafios no cuidado com a saúde, 

caberia indagar que tipo de conteúdo tem sido privilegiado quando a questão do 

envelhecimento é parte de uma grade curricular. Os recém-formados tocam nesse 

ponto, quando afirmam: 

Na Psicologia médica, estão os ciclos de vida, nesses ciclos de vida acaba tendo 
o tema do envelhecimento. Depois, mais no quarto ano, a gente tem a disciplina 
de Geriatria e Gerontologia e acaba tendo o contato, mais diretamente, em 
detalhes. Então, assim, acaba tendo dois períodos na graduação [...] acho que 
foi insuficiente, na verdade. (MORAES) 

Eu tive uma matéria, se não me engano, foi no quarto ano, no terceiro ano, sobre 
Geriatria e envelhecimento. Mas, não houve sequência, eu acreditava que 
poderia ser continuado. Eu tive no terceiro e quarto ano, mas no quinto e sexto 
ano eu não tive nada específico para isso, nada relacionado a isso. Lógico que 
quando você passa pelo estagio de clínica, tem idosos para atender, mas é com 
uma visão do clínico e não do geriatra, né? O geriatra tem uma visão muito mais 
completa sobre o idoso. (WOOTEN) 

Para ser sincera, foi muito pouco. A gente teve um contato pequeno com a 
Geriatria só durante o 6º ano, se não me engano, quando a gente atende no 
Pronto Socorro, lá tem a enfermaria feminina e a masculina, onde tem alguns 
idosos, mas quem cuida dos casos dos idosos são os geriatras do ambulatório. 
Às vezes, eles passam no pronto socorro e é o único contato que a gente tem 
com os geriatras, os R4. [...] Aí, aula de Geriatria a gente teve, uma sobre delírio, 

                                                           
8 Segundo a SBGG (http:// sbgg.org.br/ligas-academicas-e-residencia-me- dica/residencia-e-estagios/ 
- acesso em 12.01.2019, há, atualmente, 39 Programas de Residência Médica em Geriatria no Brasil.  
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mas nada sobre Gerontologia, nada assim muito amplo, muito abrangente, 
vendo o ser humano, nada do aspecto macro, foi sempre em um aspecto de 
doença, idoso, terminalidade, multidrogas [...]. E também teve a outra parte do 
idoso saudável, mas não foi o foco. Com certeza, nosso foco é mais para essa 
parte do fim da vida mesmo, assim, de medicalização. (MILLER) 

A maioria que eu falei foi prático mesmo, a partir de ambulatório. Na parte 
teórica, não consigo lembrar muito bem não [...]. Uma das maiores discussões 
que eu lembro sobre idosos, foi principalmente sobre a medicalização, o exagero 
que se tem na quantidade de medicamentos. [...] Os idosos ficam muito tempo 
sozinhos, muito tempo sem conversar com as pessoas, sem trocar ideias, sem 
discutir sobre as coisas do mundo e quando passam em consulta, muitas vezes 
eles nem querem falar sobre as coisas da consulta. Eles querem conversar 
mesmo, e isso eu lembro muito dos meus professores falando, isso se tornou 
muito realidade. (FLEA) 

 

O primeiro ponto que destaco é o de que, veteranos e/ou recém-formados, 

referem que o conhecimento teórico sobre o envelhecimento, no tempo de formação 

na Faculdade, foi deficitário. No caso dos veteranos, poderíamos pensar que a 

justificativa é aquela sobre a qual nos referimos no item anterior, o fato de o Brasil 

ainda ser um país jovem!. Contudo, um movimento mundial já havia se estabilizado 

no sentido de problematizar as especificidades tanto do processo de 

envelhecimento, quanto da velhice propriamente dita, principalmente no campo da 

Medicina (Geriatria). Talvez isso reflita um problema crônico no sistema de saúde e 

na formação daqueles que vão responder pela sua dinâmica: falta um olhar mais 

amplo e um planejamento das ações. Digo isso, inclusive, levando em conta o 

testemunho dos médicos mais jovens que nos confronta com o mesmo déficit na 

formação em pleno século XXI. 

Note que esses últimos médicos, formados nas regiões sul e sudeste do 

Brasil, afirmaram que o conhecimento da Geriatria não foi foco na grade curricular, 

tal como assinalam Brasil e Batista (2015). Chamou minha atenção que apenas um 

dos entrevistados referiu-se à área da Gerontologia. Se na Geriatria, a formação 

tende a conteúdos mais vinculados à biologia (ver as afirmações de Miller e Flea), na 

Gerontologia, o que se abre como campo de reflexão é, como assinalei no capítulo 

1, voltar o olhar para o cruzamento entre o biológico, o psicológico e o social. O gap 

de conhecimento sobre o idoso, considerando os dizeres desses entrevistados, é 

ainda maior. Retomo a indagação: como acolher um ser em sofrimento sem uma 
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base teórica que o problematize para além da dor física? Parece-me que, no 

encontro concreto com o idoso, não é possível obscurecer essa questão, é o que 

está contido na remissão ao “aspecto macro” do ser humano, na afirmação de Miller. 

Nessa perspectiva, encontro convergência entre o que diz Miller e o que 

afirma Flea sobre a necessidade que os idosos têm de falar com o médico. Ora, 

como vimos no capítulo 1, o médico pode ou não abrir sua escuta e acolher as 

demandas veiculadas nessas falas. Se Flea acolhe é porque é confrontada com elas 

e entende que são tão importantes quanto o exame clínico específico. Um veterano 

– Pastorius – indicou que, embora em sua formação de Geriatria e Gerontologia, não 

teve contato com disciplinas na grade curricular de seu curso, uma lição axial 

aprendida na Faculdade foi a da articulação entre “olhos nos olhos” e “exame físico”. 

Tomo a primeira expressão como compromisso desse médico com um “ir além” do 

corpo organismo. Nessa medida, esses profissionais se alinham com o que 

discutimos nas propostas de Ayres (2004 e 2007), Clavreul (1978) e Canguilhem 

(1966/2009).  

Se deixar tocar (sensibilizar) pelo corpo habitado parece ser mesmo 

condição necessária para ser um bom médico de idosos, mas talvez não suficiente, 

já que, além da complexidade dessa habitação simbólica, está também em causa a 

complexidade biológica inerente ao corpo do velho; o que teremos a oportunidade 

de discutir quando os entrevistados refletirem sobre os determinantes da iatrogenia 

medicamentosa. Arrisco-me a dizer que o campo da Medicina poderia ganhar muito 

se incluísse, nos currículos, estudos geriátricos e gerontológicos9, trazendo para o 

centro da formação uma abertura para a interdisciplinaridade. 

 

3.3        Refletindo sobre a clínica com idosos  

Nesse item, volto meu olhar à prática clínica porque entendo que todo fazer 

é orientado por um saber. Tendo em vista o que se discutiu na análise das falas dos 

entrevistados até então, há que se indagar de que modo o gap na formação tem 

determinado as ações clínicas desses sujeitos de pesquisa no cuidado que 

dispensam a idosos. Eles têm, a seguir, a palavra: 

                                                           
9 Refiro-me especificamente àqueles que se oferecem como alternativa ao discurso médico 
(geriátrico).  
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Quando você trabalha com idoso [...] tem sempre um filho ou uma filha falando 
por ele. Entendeu? Até pela condição que ele está, a saúde mais fragilizada, ele 
fala pouco. Ele se expressa pouco [...] quando você vai fazer o exame físico, 
você tem um contato um pouco maior, mas é mais para falar: Dona Maria, 
respira [...] Dona Maria afasta um pouquinho aqui para eu poder ouvir o pulmão. 
É mais para instruir manobras para facilitar o exame físico, mas falar mesmo, 
eles falam muito pouco. (JOBIM) 
 
Na minha própria experiência com crônicos e com Home Care, com hospital e, 
agora, com essa nova minha realidade, em trabalhar em hospital de transição, 
os reabilitáveis geralmente são jovens, e os recuperáveis, ou de readequação de 
saúde, geralmente são idosos. E os de cuidados paliativos e finitude geralmente 
são idosos. (PASTORIUS) 
 
A experiência clínica com idosos trouxe, na prática, a realidade do 
envelhecimento. Em ver as pessoas sofrendo a ação dos anos de vida, 
principalmente quando tinham alguma doença, seja alguma doença física, seja 
alguma doença do psiquismo, então realmente me ensinou a olhar o indivíduo 
como um todo e, principalmente, que ficavam mais velho [...] sempre a demanda 
exigiu uma educação para o envelhecimento. Então acho que isso foi, sempre 
tive por base, por isso eu continuei, e por isso que eu fiz Gerontologia. (HARRIS) 
 
Na clínica de idosos, o próprio paciente idoso tem muitas experiências, ele tem 
vários perfis, mas a maior parte adora conversar, então é uma consulta mais 
extensa, tanto acho que pela necessidade de conversa do idoso, quanto também 
pelas comorbidades, por apresentar várias doenças, então tem que ter um olhar 
diferenciado se for pensar nessa parte doença. Mas eu acho que a geriatria 
exige também o olhar da saúde, falar da saúde é falar além da doença, então, 
como ele está sendo cuidado? No caso, essa família está dando conta ou não? 
Ver também a questão das necessidades de saúde mental, psicológica, né? [...] 
A questão da funcionalidade também é importante, por exemplo, o idoso dirigia 
carro, mas ele não está conseguindo dirigir, talvez por um problema visual. Se a 
gente não pensar como ele está funcionando, e, a partir disso, pensar sobre o 
que está atrapalhando essa funcionalidade, se é um problema clínico, sensorial 
ou às vezes um problema de saúde mental, ou até mesmo um problema familiar. 
Aconteceu alguma coisa e por isso o idoso ficou doente e começou a depender 
de cuidados de familiares, gerando medo e a angústia, depois digamos que ele 
retornou ao funcionamento basal, mas aí a família fala que ele não pode mais 
sair sozinho. Às vezes, isso pode ser um fator que pode diminuir a 
funcionalidade dele, afetando a cognição, por que antes ele fazia tudo e agora 
alguém faz tudo por ele. Então, o olhar clínico na geriatria tem que ter esse olhar 
de ver como está o contexto dele, porque pode dar pistas, por que ele pode estar 
tudo controlado clinicamente, exemplo diabetes, hipertensão, doenças 
cardiovasculares, mas esse fator, de por exemplo, alguém tendo um cuidado 
excessivo com ele [...] Assim, minha visão: a medicina geral precisa ir além do 
biológico. Na nossa formação é muito biomédica ainda, apesar de disciplinas 
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como saúde coletiva que acabam discutindo muito sobre a questão de o ser 
humano ser um ser biopsicossocial e que acaba preso mais ao biológico mesmo. 
(MORAES) 
 
O envelhecimento pode se manifestar nas pessoas de forma muito diferente. Um 
idoso de oitenta e tantos anos tem uma vitalidade muito melhor do que um de 
setenta, tem mais disposição, tem uma vida mais ativa e independente. A idade 
é importante, mas é muito variável, de pessoa para pessoa, o envelhecimento de 
cada um. [...] Eu era médica de saúde da família, então fiquei muito próxima, ia à 
casa das pessoas. O paciente te vê como uma referência de médico dele 
mesmo, você é uma referência para ele. E muitos idosos às vezes iam lá, até 
mesmo sem precisar, para me contar alguma notícia. Teve uma que foi, marcou 
uma consulta, passou comigo, para me contar que o pedido do exame dela, que 
era uma colonoscopia, que é um exame super chato, com preparo super chato 
de fazer, foi marcado para o dia 25/12, que ela não ia poder cear no Natal, pois 
é, ela foi lá para me contar isso, um paciente jovem jamais fazia isso. Lógico que 
tem exceções, mas talvez seja até uma falta de círculo social, a família às vezes 
não é tão presente, não tem mais tantos amigos, mas eles vêm, não é nem uma 
demanda, pois chega a ser até bacana, é uma coisa que vai além da 
medicalização ali só, às vezes eles vão lá para ter um pouquinho de atenção, 
para conversar. Conversam muito mais, são muito mais faladores da vida e 
contam do que está se passando e contam mais detalhes da própria vida. 
(WOOTEN) 
 
Eu acho que tem dois perfis para a gente que é médico generalista ou pelo 
menos eu que sou recém-formada, identifico um perfil do idoso que é muito 
carente, o qual às vezes vive sozinho, que é descuidado, assim pela família, 
então eles acabam vendo nos médicos um suporte, então eles vão para a 
consulta porque é aquilo que eles têm para fazer, no dia, entendeu? Ao invés de 
ficar em casa sozinho, ele gosta de ir à consulta para conversar, desabafar. E 
tem o outro idoso que já não gosta, que prefere não quer ir ao médico de jeito 
nenhum. Geralmente esses são os mais graves, que têm mais doenças, que a 
gente tem que ficar mais atento, por que às vezes eles estão escondendo coisas 
da gente. Mas eu acho que é isso, você tem que conseguir sentir o paciente, 
qual dos dois perfis que ele se encaixa, se ele é mais poliqueixoso, se está 
mesmo só desabafando, sabe? Ou se é ao contrário. (MILLER) 
 
A parte prática é que realmente me colocava em contato com essa realidade de 
que a gente trata muitas vezes o paciente idoso como uma criança. Então meio 
que infantilizando e sobrecarregando ele de informações sobre doenças e 
escutando pouco. [...] então eu acho que o que chocava mais entre a teoria e a 
prática, você se sente um pouco impotente. Então você vê o que tá 
acontecendo, você sabe o que tem que mudar e aí é aquele jogo entre a vontade 
do paciente e a vontade da medicina. Então eu acho que isso é uma das coisas 
mais difíceis para mim. (FLEA) 
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O que se pode inferir do testemunho da clínica, quando se escuta a palavra 

destes sete médicos? Em primeiro lugar, o meu reconhecimento de que há uma 

aproximação possível entre eles, se levamos em conta a remissão que a maioria faz 

à relação médico-paciente: quase todos tocaram na questão sobre a importância do 

falar/escutar na cena clínica. A experiência de Jobim parece divergente da dos 

demais, na medida em que ele enfatiza o fato de que o idoso é alguém silenciado.  

Jobim, por exemplo, cuja prática prioritária é com pacientes de Home Care, 

portanto pacientes considerados mais graves, mostra sensibilidade relativamente ao 

fato de que familiares podem fazer o paciente calar. Considero pertinente trazer para 

esse debate o que diz Gonçalves (2013). Segundo ele, com o avançar dos anos, os 

sujeitos podem sofrer interferência em sua autonomia e dependência, esses eventos 

negativos, presentes em alguns perfis do envelhecimento, provocam uma baixa na 

qualidade de vida do idoso e do seu círculo social. Dessa forma, com o passar dos 

anos, os familiares do entorno do idoso aumentam sua preocupação e atenção 

diante da fragilidade alocada naquele sujeito. Talvez essa seja uma justificativa para 

o silenciamento imposto por algumas famílias ao idoso: familiares, angustiados, se 

antecipam e atravessam a relação no discurso que deveria existir entre o médico e o 

paciente.   

Entretanto, essa justificativa deve ser aprofundada. Quando se trata do 

sofrimento de um ser, ninguém pode tomar a palavra para dizer por ele, ainda que o 

seu sofrimento possa ter efeitos que fazem sofrer quem o acompanha. Digamos que 

o paciente apresente algum sintoma que prejudique a sua comunicação: ainda 

assim o que os outros dizem do sofrimento dele não necessariamente coincide com 

sua experiência (LIER-DEVITTO, DA FONSECA e LANDI, 2007). Um médico que 

levasse isso em conta, certamente reconheceria que familiares estão ali tentando 

elaborar os efeitos que o sofrimento do idoso doente produz neles próprios. É certo, 

contudo, que acolher a família e seu sofrimento também deve fazer parte dos 

encaminhamentos de uma clínica médica. 

Contudo não se pode perder de vista a palavra do doente. Jobim diz que o 

interpela, mas para realizar manobras que tornem possível o exame físico. Ora, se o 

paciente o atende, é porque seu corpo pode falar, talvez esse espaço reduzido para 

se apresentar como falante seja determinado pela submissão do médico ao corpo 

teórico da Medicina que reduz, no limite, manifestações de subjetividade, seja do 
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médico que poderia encontrar espaço para fazer o paciente falar, seja do próprio 

paciente que podia furar essa lógica e interpelar o médico.  

Outro modo de manifestação da submissão à racionalidade do discurso 

médico se apresenta na fala de Pastorius. Note que sua fala tende à generalização 

do paciente idoso e sua alocação numa classificação tipologizante, em cuja base 

está o critério etário e uma visão estigmatizante da velhice: aquela que a reduz à 

doença.  

Na experiência dos outros médicos há outra representação do idoso: alguém 

que fala e que demanda muita escuta. Wooten, Miller e Moraes, por exemplo, 

atentam para a heterogeneidade no que diz respeito à experiência de 

envelhecimento de cada sujeito, ratificando a discussão que encaminhei no capítulo 

1, principalmente com autores como Mucida (2009), Pelissier (2013) e Iacub (2007). 

Experiência que esses médicos reconhecem como importante de ser acolhida no 

âmbito do raciocínio e da prática clínica.  

Parece que essa inclusão da subjetividade, pela via da escuta, não é algo 

que decorre do saber que esses médicos adquiriram teoricamente na Faculdade de 

Medicina, como foi explicitado por eles e discutido no item anterior. De onde vem, 

então, a construção desse saber sobre o ser? Os relatos dos entrevistados mostram 

que esse processo teve lugar no fazer, no dia a dia da clínica com idosos. Se 

atentarmos para a história da reorganização dos conhecimentos que fundam campo 

da Medicina, tal como Foucault os leu, talvez se possa dizer que o que a fundou, 

uma escuta para o sofrimento do paciente, fica ali no terreno da clínica fazendo 

pressão no cotidiano dos médicos: afinal, no encontro com a doença, está o doente. 

Se deixar tocar por esse fato concreto pode ser bastante produtivo: é isso que a 

história ensina.  

É isso também que responde por movimentos de mudança referidos como 

enriquecedores pelos próprios médicos. Observe que Harris afirma que, confrontado 

com as demandas do exercício clínico, buscou formação na Gerontologia, o que lhe 

deu base teórica para “olhar o sujeito como um todo”. Esse médico geriatra bastante 

experiente indica um dos caminhos para que médicos recém-formados como Flea 

elaborem a “impotência” diante de alguns fatos recolhidos na clínica. Fatos que, 

como ela diz, opõe a vontade do paciente e a vontade da Medicina; o que nos 
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remete ao par ciência e experiência que, na lógica de um pensamento disjuntivo, fez 

o discurso médico aderir ao ideal do positivismo. Mas, a prática clínica solicita, como 

afirma Moraes, que a Medicina vá além do biológico. 

 

3.4        Sobre a prescrição medicamentosa para pacientes idosos 

Tendo em vista a temática específica desta dissertação, busquei explorar 

junto aos médicos entrevistados o seu olhar sobre o uso de medicamentos por 

pacientes idosos. Como profissional de saúde, interessa-me compreender melhor tal 

fenômeno para que possa, inclusive, pensar no âmbito específico do exercício da 

minha profissão, de que modo um enfermeiro pode contribuir para que se evite a 

iatrogenia medicamentosa. Exponho, a seguir, o que os médicos disseram, 

privilegiando, em suas falas, a rede argumentativa sobre fundamentos da prescrição, 

seus efeitos para que possa, no próximo item, explorar os caminhos que vislumbram 

para evitar a iatrogenia medicamentosa. Portanto, meu foco nesse item é voltado 

para o esses médicos pensam sobre o excesso de prescrição e suas possíveis 

causas: 

Se prescreve muito! É uma coisa que chamamos de polifarmácia. A prescrição 
de um paciente idoso tem no mínimo dez itens. É muita coisa, sabe!? Às vezes, 
se poderia tratar com metade dessa prescrição. Tem duas situações: eles têm 
um monte de especialistas acompanhando, então eles têm o pneumologista, o 
reumatologista, o cardiologista e cada um dá um remedinho, né? E outra coisa, 
tem algumas famílias que induzem o médico a prescrever mais. E na ansiedade 
de ver o paciente sempre bem, estável, algumas famílias terminam exagerando 
e o médico cai no exagero e prescreve até bem mais do que deveria. […] Como 
tem esse acompanhamento multiprofissional, esses especialistas não se 
conversam, eles não trocam ideias entre eles, e ainda tem a questão familiar 
também, a família faz de tudo para o paciente ficar estável, não passar por 
nenhuma intercorrência, e aí “tome” mais medicamento, entendeu? (JOBIM)  

Se prescreve muito, porque é mais fácil prescrever do que explicar. Explicar a 
doença, a orientação, o que pode contribuir, o que eu posso fazer para um 
indivíduo se tornar menos problemático? Ah, o senhor consegue ficar de pé? Um 
negócio legal é você lavar louça, enxugar louça. Ah, mas pode cair. Dá coisas de 
plástico, inquebrável. Ah, ele gosta de assistir televisão. Arranja uma bolinha 
para ele fazer movimento, uma barrinha. Busca mostrar coisas que vão trazer 
um certo conforto e uma certa revitalização energética nele. Mas isso toma 
tempo. Você precisa perguntar, certo? Não adianta dizer para lavar louça se ele 
detesta lavar louça, não funciona. Então, outra vez, você precisa investir em um 
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tempo, investigação anamnésica. [...] Eu acho que é mais fácil prescrever e acho 
que é por segurança. Porque eu me lembro, vou fazer um paralelo [...] toda 
doença tem a história natural [...]. Se eu fico resfriado, mas o resfriado vai durar 
dois ou três dias, a gripe sete dias, a tosse [...] depois ela para. Tem as 
complicações? Tem, mas a história natural da doença foi esquecida [...] uma das 
coisas que gera um monte de medicamento, então [...] foi lançado um 
medicamento que chama Imosec. Tem diarreia, toca aquilo lá que tapa tudo. 
Aquilo é um crime, porque a diarreia é uma parte de Deus ajudando na 
recuperação. Eu tenho uma porcaria qualquer lá dentro que preciso jogar fora, 
em forma de diarreia, precisa tomar cuidado com ela sim, para não desidratar, 
mas não posso fazer ela parar, tá certo? Há também a própria cultura da pessoa 
por medicalizar. É logico, que aí é a força do capital. O que dá dinheiro? Eu ficar 
explicando como faz um chá ou você que é a indústria farmacêutica para vender 
aquele negócio lá? (Pastorius) 

Uma coisa muito comum é o idoso é poliqueixoso, mas ele tem uma 
pluripatologia. Dificilmente ele tem uma coisa só, como é o mais jovem, e um 
medicamento não consegue pegar todas as coisas, então é muito comum no 
idoso a polifarmácia, que é o uso de duas ou mais medicações por tempo 
indeterminado, então você tem que conhecer isso para um medicamento não 
interferir no outro. Então, a pluripatologia e a polifarmácia no idoso são muito 
amigos da iatrogenia. Iatrogenia não só medicamentosa, mas até na abordagem 
você pode ser iatrogênico, no sentido de induzir o indivíduo àquilo que ele não 
deve, uma insegurança, um medo, pelo contrário, isso também a gente tem que 
considerar iatrogenia não só no que você prescreve, mas no que você fala. 
(HARRIS) 

Aquele geriatra mais hospitalar acaba prescrevendo muito, eu acho que os 
clínicos gerais e especialistas prescrevem bastante. Então, aquele que tem a 
formação mais hospitalar prescreve muito e aquele que é mais ambulatorial 
acaba prescrevendo menos, tentando ver mesmo outras formas assim de 
cuidado, principalmente para pensar em prevenir a iatrogenia [...]. Vejo que há 
falta de coordenação de cuidado. Às vezes o idoso, como tem várias doenças, 
vai em vários médicos, cada médico prescreve alguma coisa, mas não tem 
aquele médico que coordena o cuidado: olha, você prescreveu isso, isso e isso, 
mas será que realmente isso é necessário? [...] o geriatra, às vezes, mantém 
alguma prescrição que algum especialista prescreveu, em algumas situações dá 
para tirar, desprescrever algum medicamento. (MORAES)  

Eu acho que se prescreve muito sim. É porque são muitas comorbidades. E a 
nossa medicina é muito medicalizada, a gente não sabe muito e tenta resolver 
tudo com remédio, então se o paciente chega com determinada queixa, você 
passa determinada medicação. O paciente diz “não tô conseguindo dormir”! Faz 
higiene do sono e tudo mais, mas às vezes é muito mais fácil você dar um 
remedinho para a pessoa dormir: ah não toma esse aqui porque é fraquinho. E é 
mais uma medicação. [...] é basicamente o que a gente aprende na faculdade. A 
gente aprende a prescrever remédios, então talvez daria para evitar alguma 
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medicação? Daria! Mas o trabalho que isso vai dar é muito maior e a gente não 
tem estrutura para isso. (WOOTEN) 

O idoso fica num pinga pinga de médico, vai num lugar, vai em outro, troca de 
médico, há dois perfis, ou ele está grave e precisando realmente de ir ao médico, 
ou ele não está, mas quer ir na médico por uma questão social. Então, às vezes, 
ele não tem segmento com um médico só, e o único médico que consegue juntar 
tudo é o geriatra. [...] Então, a falta da compreensão de interação 
medicamentosa, de tanto remédios que ele está tomando e também há essa 
parte de não tratar necessariamente a queixa com remédio, porque a medicina 
ocidental é assim, movida muito pelas doenças, é assim que somos ensinados. 
Não é uma coisa que está completamente correta, eu acho que bate de frente 
com essa fase da vida, do idoso, da geriatria. (MILLER) 

A maioria dos meus pacientes vem da especialidade quando eles passam com 
nefro, cárdio, com muita medicação. Eu tento reduzir quando eles vêm, muitas 
vezes eu tento reduzir algumas, porque é uma medicação tratando o efeito 
colateral de outra medicação, então vira uma bola de neve. A maioria não se 
organiza muito bem, então eu sempre tento diminuir, porque muitas vezes, o 
idoso tem sete medicações para tomar, mas ele só toma três, aí não adianta 
porque os outros quatro estão lá pra nada, então eu vou diminuindo, procuro ver 
o que o paciente está tomando e o que é possível ir tirando. Eu acho que é muito 
porque eu não consigo me organizar com dois remédios, se eu tiver que tomar, 
quando eu estou doente, quando estou com gripe já me perco nos horários para 
tomar o antibiótico e o anti-inflamatório. Eu fico imaginando uma pessoa com 
sete medicações, tendo que tomar em três ou quatro horários diferentes. Então, 
eu acho que é sempre bastante. (FLEA) 

 
Não me parece demais afirmar que os sete entrevistados têm entendimentos 

muito parecidos em relação ao uso excessivo de medicamentos por idosos, muito 

próxima daquela exposta pelos médicos americanos Welch, Schwartz e Woloshin 

(2007) e discutida no capítulo 2 desta dissertação. Isso ocorre porque, na base do 

que os médicos brasileiros disseram, está a dupla epidemia de diagnósticos e, 

consequentemente, de tratamentos. Basta considerar a referência unânime que 

fazem aos inúmeros de especialistas que acompanham os idosos. Além disso, ao 

fato de que eles, via de regra, ou “não conversam entre si”, como assinalou Jobim, 

ou ao de que não há um, ou seja, o geriatra, na visão de Moraes, para coordenar as 

diferentes propostas terapêuticas medicamentosas de um mesmo paciente.  

A indução iatrogênica, já abordada por mim no Capítulo 2, é outro ponto 

entendido como causa importante dos efeitos nocivos do excesso de uso de 

medicamentos. Jobim e Pastorius afirmam explicitamente que ela decorre da 
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medicalização da vida nas sociedades contemporâneas. Expõem, assim, um 

impasse vivido pelos médicos no exercício da clínica: eles são socialmente 

pressionados a prescrever mais e mais em razão de familiares que desejam ver 

seus entes queridos livres da dor ou das mazelas produzidas pelas doenças, bem 

como da indústria farmacêutica, que quer vender e lucrar. Mas, por que, muitas 

vezes, o médico cede a tais pressões? Segundo Pastorius, “para se defender”. Vale 

destacar que Harris também fala em “medo e insegurança”. 

O que Pastorius e Harris trazem à luz é uma prática cada vez mais frequente 

nas sociedades contemporâneas: a da responsabilização penal do médico quando, 

no exercício profissional, sua ação pode ser caracterizada como de “imperícia (v.g., 

o médico que se equivoca no diagnóstico ou no tratamento) [...] negligência ou 

imprudência (o médico que não toma a devida precaução antisséptica, ou que se 

aventura na prática de uma intervenção, para a qual sabe não possuir capacidade 

técnica) (DE MORAES FILHO, 1946). Sem dúvida alguma, o temor de ser 

criminalizado por um desses motivos está no horizonte dos médicos. Entretanto, 

tanto o ato de prescrever, como o de não prescrever envolvem risco dessa natureza. 

Um impasse que, de um modo geral, para o público leigo, é sequer reconhecido 

como tal. 

Há ainda outro ponto bastante relevante que circulou pelas falas dos 

entrevistados: muito do excesso poderia ser evitado, por exemplo, com 

desprescrição, mas “falta compreensão sobre interação medicamentosa”, diz Miller. 

Cabe indagar: mas por que falta esse conhecimento básico? Entre outras causas, 

porque a formação é deficitária? Mas, como? É preciso notar inclusive que não há 

qualquer referência a qualquer dos Critérios para evitar iatrogenia medicamentosa, 

discutidos no Capítulo 2, o que, de fato, surpreende. De todo modo, há que se 

considerar o paradoxo apontado na fala de Wootten, prescrever “é basicamente o 

que a gente aprende na faculdade. A gente aprende a prescrever remédios”. Se é 

assim, como não aprofundar o conhecimento para evitar efeitos nocivos da interação 

medicamentosa?  

Cabe também indagar, tomando como base a afirmação de Pastorius: por 

que “é mais fácil prescrever do que explicar”? Algumas justificativas apareceram nas 

falas dos entrevistados: “porque isso toma tempo”, diz Pastorius, numa crítica a tal 

postura. Afinal, como ele mesmo diz, pode haver outras formas de se cuidar. Mas 
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para que o médico as sugira, ele precisa investigar com mais profundidade, a 

história e os estilos de vida do paciente. E como se faz isso? Escutando!  

Harris, sem dúvida, tem razão quando afirma que há “iatrogenia não só no 

que se prescreve, mas no que se fala”. Eu me arrisco a dizer que essa última pode 

ser a contraface de um déficit na escuta do médico para a história do paciente. Mas, 

não só! Ainda é necessário considerar outra indicação de Pastorius ao dizer que, na 

Medicina Moderna, principalmente na ocidental, “a história natural da doença foi 

esquecida”. Talvez porque não se possa “perder tempo” para diagnosticar uma 

doença; ou talvez porque, no caso de idosos, não se confie que eles possam, por si, 

um meio de encontrar o equilíbrio e a estabilidade orgânica. Pesa aí a representação 

estigmatizante da velhice que os coloca sempre no “grupo de risco” ou da 

“predisposição”. Essa discussão já ocorreu no capítulo 2, quando trouxe à luz a 

reflexão de Welch, Schwartz e Woloshin (2007) e Ayres (2004) sobre essa questão. 

 

 3.5     Iatrogenia medicamentosa em idosos: qual a solução para tal problema? 

No item anterior, busquei compreender a percepção médica da iatrogenia 

medicamentosa em idosos. Neste subitem, procuro dar visibilidade à reflexão dos 

entrevistados sobre os possíveis caminhos para evitá-la. Vejamos o que os eles 

afirmaram a esse respeito: 

Ser seguido por um médico que o enxergue como um todo, entendeu? Que 
tenha um perfil de médico de família, mesmo. Que enxergue o paciente como 
um todo e que o acompanhe por um tempo maior. Ter um acompanhamento 
mais de perto e um acompanhamento prolongado. Só assim a gente pode, ou, 
pelo menos, é uma das formas de prevenir a iatrogenia. (JOBIM)  

Pra mim, a iatrogenia atitudinal, nem sei se existe esse nome, é o grande 
problema que resolve a iatrogenia medicamentosa, porque você não acolhe, 
você não ouve. Você infantiliza [...]. (PASTORIUS) 

Uma possibilidade de se evitar a iatrogenia medicamentosa, é conhecer mais os 
pacientes, as respostas anteriores aos tratamentos e, logicamente, conhecer 
bastante os medicamentos, principalmente a sua origem, o seu mecanismo de 
ação, a sua ação farmacológica, aquilo que ele vai modificar no organismo e os 
efeitos colaterais. Pareando isso, ao indivíduo, a sua idade e os seus problemas, 
você tem que saber como está a função hepática e a função renal do indivíduo. 
Então você pode garantir muito menos iatrogenia. Nós, profissionais da saúde, 
principalmente enfermeiro e o médico, a gente tem que saber um pouco mais de 
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farmacologia do que a gente estuda, a farmacologia é algo com o qual a gente 
precisa se envolver, sua origem, mecanismo de ação, ação farmacológica, além 
dos efeitos colaterais. Além disso, saber da prática da saúde a sua postura 
diante do paciente e da  família, a gente para somar, para ajudar e não para 
restringir o que o paciente não pode fazer, você tem que entrar na ponta dos pés 
na vida do paciente, quanto mais idoso, mais cautela. Caso contrário, você 
choca. (HARRIS) 

Acho que a atualização previne bastante iatrogenia [...] na cultura médica e na 
cultura popular em geral, esse exame diagnóstico não vai fazer mal nenhum, é 
melhor, quanto mais cedo souber que tem uma doença é melhor para tratá-la 
precocemente e prevenir-se, mas não é bem assim. Às vezes se pode descobrir 
uma coisa que ainda nem é um problema de saúde, mas a pessoa descobriu 
acidentalmente e vai fazer toda uma intervenção, que às vezes ela ficaria a vida 
inteira com aquilo, não lhe causaria nada e morreria, mas por causa disso, a 
pessoa passa a ter um problema. (MORAES) 

Eu acho que realizando uma anamnese bem feita, entender como é o ritmo de 
vida e a rotina daquela pessoa, entender de verdade os problemas e saber 
prescrever, saber o que é ideal para cada paciente. Eu acho que isso diminuiria 
bastante as iatrogenias medicamentosas. Além disso, deveria haver mais tempo 
de consulta, porque às vezes o médico tem 15 minutos para fazer uma consulta, 
mas quando ele entende de verdade o problema do paciente, ele diagnostica o 
problema de fato e consegue, vamos dizer, cortar o que está sobrando assim. 
(WOOTEN)  

Acho que é necessário estudar mais a parte de geriatra na medicina de forma 
geral, porque temos pouca informação sobre interação medicamentosa. O idoso 
está tomando, há muito tempo, o Dramim, porque está com muita tontura, porém 
isso está lhe causando síndrome parkinsoniana, infelizmente tem muito médico 
que nem pensa e passa a tratar um Parkinson que nem existe. Por que a 
medicina ocidental é assim, movida muito pelas doenças, é sempre assim que 
somos ensinados. Não é uma coisa que está completamente correta, e eu acho 
que bate de frente com essa fase da vida, do idoso, da geriatria. (MILLER)  

A gente pensa muito pouco no lazer de idosos. Muitas vezes, em muitos casos, 
eu tenho visto o uso de antidepressivos e calmantes ou até mesmo 
medicamentos para dormir. Muitas vezes, para pacientes que precisariam de 
uma roda de conversa entre idosos, ou uma atividade física, ou uma, sei lá, tá 
mais perto da própria família, então, eu acho que a gente deveria mudar um 
pouco nesse sentido. A visão de saúde. Isso é difícil porque, mesmo eu tendo 
essa visão, não consigo colocar em prática porque a gente não tem 
infraestrutura para isso. O SUS não tem nenhum programa, deve até ter, mas a 
gente não tem na cidade, um programa realmente de cuidado de lazer para 
esses pacientes [...]. A gente precisa de lazer e prazer, eu acho que isso previne 
muitos problemas de saúde. (FLEA) 
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Diante do exposto, observe que, tomadas no conjunto, as falas giram em 

torno dos seguintes eixos complementares:  

 

1. a necessidade de, no exercício da medicina, ir além de uma noção de 

corpo como organismo, o que se estenografa no seguinte dizer de 

Jobim: “ser seguido por um médico que o enxergue como um todo”. 

Mas, cabe indagar, como os entrevistados deixam ver o que significam 

como esse “todo”? Voltar à escuta para os laços sociais (familiares e 

outros), para a história e estilo de vida, contextos mais adequados para 

o lazer e a atividade física, entre outros. Isso equivaleria, na lógica 

desses médicos, a privilegiar o desenrolar singular da vida de cada 

paciente nos contextos sociais em que eles vivem. O interessante é 

que, apesar de intuírem que esse “olhar além” é importante, podem se 

sentir impotentes para “receitar” um tratamento que incida focalmente 

nesses outros aspectos. Talvez porque, como diz Flea: “o SUS não 

tem nenhum programa”. Cabe destacar que essa não é uma afirmação 

verdadeira: vários são os programas para idosos propostos e 

desenvolvidos no âmbito do SUS10. A questão está em que, nem 

sempre, eles são em número suficiente em cada território. Minha 

consideração traz ainda a constatação de que o desconhecimento de 

Flea pode revelar outro gap na formação médica: o das ações sociais 

que visam a promover a qualidade de vida do idoso. Lembro ainda 

mais a título de ilustração, as várias atividades desenvolvidas pelo 

SESC (Serviço Social do Comércio) (MIRABELLI, 2016); 

 

2. a necessidade de um olhar que se volte mais para a saúde, ou, mais 

especificamente, para a promoção da saúde. É o que se apresenta 

explicitamente na referência de Flea – “a visão de saúde” – e que me 

remete à reflexão que encaminhei no capítulo 2 sobre promoção da 

saúde versus prevenção de doenças. Médicos de idosos, 

principalmente, estão muito mais voltados à questão da prevenção 

(evitação de doenças). Interessante é considerar tal como Flea, que 

                                                           
10 A esse respeito, ver, como exemplo, o projeto cidade amiga do idoso (PEREIRA, 2018) e as 
academias ao ar livre (MATHIAS, 2018). 
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fomentar/fortalecer as potencialidades e/ou capacidades de um corpo 

(promoção da saúde) pode ter um efeito superior, no que diz respeito à 

qualidade de vida, ao de prevenir doenças. Só estamos falando de 

prevenção quaternária porque ações promotoras da saúde não têm 

sido, de um modo geral, realizadas como tal. Se fossem, quem sabe, 

contribuiriam não apenas para evitar iatrogenia medicamentosa, mas 

também, como refere Pastorius, iatrogenia atitudinal, ou seja, 

“psicoiatrogenia”, conforme abordado no capítulo 2. 

 
3. a necessidade de reconfiguração da rotina de atendimento médico do 

idoso. As sugestões de acompanhamento longitudinal feito por um 

médico de referência, que, como vimos nos itens anteriores, é referido 

como geriatra ou médico da família, ampliação do tempo de consulta, 

mudança de postura diante do paciente e sua família, para somar e 

não reduzir, abrir espaço para que, na linha do tempo, se respeite a 

história natural da doença. Quanto a esse último ponto, vale dizer que 

tal atitude seria correlata de uma aposta que normalmente não se faz 

no velho: a de que ele possa, por si, cair doente, mas se recuperar sem 

intervenção médica; o que Canguilhem (1966/2009) nomeou de 

normatividade vital, como vimos no capítulo 1.  

 
4. a necessidade de constante atualização, o que inclui aprofundar 

conhecimentos na área da Farmacologia. Nessa perspectiva, como já 

tive oportunidade de assinalar anteriormente, gostaria de enfatizar uma 

falta de referência desses médicos aos Critérios que envolvem listas de 

medicamentos inapropriados para idosos. Eles não os mencionaram e, 

embora tenham sido elaborados dentro de uma lógica puramente 

organicista, não são dispensáveis. Ao contrário, são importantes 

ferramentas de prevenção quaternária, como vimos no capítulo 2; 

 
5. a necessidade de, como afirma Miller, “não tratar queixa com remédio 

necessariamente”. Tal afirmação traz à cena o termo “poliqueixoso”, 

tantas vezes utilizado para referir o idoso. O que Miller parece atentar é 

para o fato de que não se deve, irrefletidamente, tornar sinônimos 

“poliqueixoso” e “pluripatológico”. 
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Levando em conta a reflexão encaminhada no capítulo 2, a falta de 

referência nas entrevistas surpreendeu-me, uma vez que a automedicação já é um 

fato corriqueiro e disseminado, sendo, consequentemente, ações que pudessem, 

cada vez mais efetivamente, evitá-la. Afinal, a automedicação retrata um importante 

papel na determinação de quadros iatrogênicos. Além disso, ela é um fenômeno que 

nos possibilita verificar o quanto vivemos numa sociedade medicalizada; já que nos 

sentimos livres para sermos, cada um de nós, médicos de nós mesmos e de outros. 

Uma mudança cultural é necessária para que os efeitos, como abordada no capítulo 

2, de tal comportamento não comprometam a qualidade de vida na velhice.  

  

3.6   Histórias de iatrogenia medicamentosa em idosos: seus impasses e 

desfechos 

Nesse item, não realizarei uma análise propriamente dita porque entendo 

que as histórias relatadas pelos seguintes médicos já foram por eles alvo de análise. 

A entrevista apenas lhes deu oportunidade, e a mim, neste trabalho, de ilustrar 

concretamente as ocorrências, as ações e os seus resultados. De todo modo, 

gostaria de dizer que compreendo toda a delicadeza envolvida nas tratativas dessas 

situações que, tenho certeza, de que foram difíceis para eles.  

Uma vez eu tinha um paciente que morava em Alphaville, ele foi para casa com 
uma prescrição médica de Fluconazol, um antimicótico que a gente receita, sua 
prescrição básica é um comprimido por semana, quando eu descobri que ele 
estava tomando de forma errada, pois estava tomando um comprimido por dia, 
por isso, apresentou, como resultado, uma hepatite medicamentosa fulminante e 
faleceu por causa disso. Eu até pensei que isso fosse dar problema na época, 
mas ninguém se atentou, a coisa passou, e a vida seguiu. (JOBIM) 

Eu tenho um exemplo meu, inclusive, eu entrei com furosemida, só que o 
paciente já estava tomando hidroclorotiazida, daí eu não chequei a consulta mais 
recente do paciente, eu chequei acho que o controle de medicamento de uso 
contínuo e não estava atualizado. Aí, eu entrei com a furosemida junto, e o 
paciente estava tomando mesmo hidroclorotiazida, daí o paciente teve uma 
hipopotassemia, só que daí a gente reverteu, porque o paciente começou a ter 
muita câimbra, baixou muito a pressão, daí a gente percebeu que estava com as 
duas e suspendeu. É a mais recente, a que eu me lembro. (FLEA) 
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Para finalizar a discussão deste capítulo, entendo ser pertinente assinalar 

que os resultados dessa pesquisa de campo não só ratificaram os pontos de vista 

dos autores da literatura pesquisada e apresentada no capítulo 2, como também me 

permitiram articular e encaminhar uma proposição que vinha se fundamentando 

desde o capítulo 1: a de que no cuidado da vida humana é preciso que se adote um 

compromisso com a multidimensionalidade que a caracteriza. As palavras desses 

médicos foram todas nessa direção. Elas contribuíram para confirmar que a 

Gerontologia pode contribuir para que uma mudança cultural possa ser viabilizada a 

respeito do homem velho: a especificidade de seu funcionamento orgânico está, 

logicamente, em questão. Mas, a vida de um homem, em qualquer idade, desenrola-

se no meio social, sendo o laço com o outro que faz dele um sujeito singular. Esse 

entrelaçamento, se privilegiado, pode contribuir para que se evite iatrogenia 

medicamentosa. Os sujeitos da pesquisa, de modo unânime, reconhecem isso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 

Como mencionado na Introdução, o que me motivou a realizar este trabalho 

foi a necessidade de colocar em foco a problemática – relevante e contemporânea – 

que envolve o uso crescente de medicamentos por idosos e seus possíveis efeitos 

iatrogênicos. Ao fazê-lo, refleti sobre sua relação com o fato de que estamos 

envelhecendo em sociedades medicalizadas. Além de explorar as transformações 

reorganizações que ocorreram no saber médico e que responderam pelo que se 

denomina Medicina moderna, com o objetivo de compreender melhor a 

predominância, no meio social, do determinismo biológico na compreensão do que é 

a vida, entendi também que seria importante escutar a palavra de médicos de 

diferentes perfis e que atuam com idosos para dar lugar à experiência no fazer a 

ciência. Quero destacar, para concluir todo o caminho que percorri até então, alguns 

pontos que considerei importantes como resultado dessa jornada. 

O primeiro deles é a transformação histórica da ciência médica, contemplada 

no capítulo 1, em que também trate do envelhecimento humano e/em sua 

complexidade biopsicossocial. Problematizei a visão, ainda dominante, de se olhar a 

velhice pelo viés médico, o que, como vimos, implica um reducionismo que, no 

campo da Gerontologia e, em especial, da Gerontologia social, tem sido alvo de 

debate e contestação.  

Nessa perspectiva, posso dizer que a reflexão encaminhada favoreceu 

minha leitura das falas dos entrevistados, o que se apresenta no capítulo 3, no 

sentido de identificar nelas um tanto do raciocínio que, segundo Foucault 

(1963/2011), responde pelo modo como se concebe o cuidado com a saúde no 

campo da Medicina, uma vez que essas falas revelaram, principalmente quando está 

em questão o atendimento de idosos, que a atenção está mais focada na doença. 

Encaminhei, então, por meio do testemunho que esses médicos dão sobre a clínica, 

a proposição de que poderia ser um ganho, para o campo da Medicina e, 

consequentemente, para os idosos atendidos pelos profissionais médicos, que um 
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olhar gerontológico se articulasse a um mais geriátrico desde os momentos iniciais 

da formação dos primeiros.  

Tão óbvio quanto essa conclusão é a explicação para ela: como tratado nos 

capítulos 1 e 2 e fundamentado pelas falas dos participantes no capitulo 3, o olhar 

médico está ainda muito vinculado à biologia, e minha sugestão se fundamenta no 

fato de que os estudos gerontológicos focam no entrelaçamento entre o biológico, o 

psicológico e o social, assumindo-o como uma importante ferramenta para a 

compreensão do que está em jogo na vida de um ser que envelhece.  

No que diz respeito especificamente à iatrogenia medicamentosa, procurei 

assinalar, considerando a teorização encaminhada no capítulo 2 e sua articulação 

com a fala dos entrevistados, que é preciso reconhecer a necessidade de uma 

visada mais ampla para que se possa evitá-la. Conto com as conclusões retiradas 

das entrevistas no capítulo 3 para não ter de enumerá-las, a não ser no que diz 

respeito à tal ampliação que envolve “ir além” do biológico, já que ela diz respeito, de 

um lado, à inclusão na rotina de cuidados médicos de uma escuta para o sujeito 

e/em sua história e, de outro, de considerações relativas ao meio social em que a 

vida dele se desenrola. O compromisso de ver o doente na doença foi, afinal, como 

vimos no capítulo 1, o que fundamentou os primeiros saberes na área da Medicina. 

O afastamento do médico contemporâneo da palavra do paciente pode produzir 

efeitos iatrogênicos, tal como assinalado pelos médicos entrevistados, sendo um dos 

elementos a serem levados em conta quando se problematiza a iatrogenia 

medicamentosa.  

Talvez ainda seja interessante considerar, neste momento, o que Foucault 

(1963/2011) mencionou sobre o que ele mesmo nomeou “crise da medicina”:  

De maneira mais geral, pode-se afirmar que pelo próprio efeito dos 
medicamentos – efeito positivo e terapêutico – produziu-se uma 
perturbação, para não dizer uma destruição, do ecossistema não só 
do indivíduo, mas da própria espécie humana. A cobertura bacilar e 
viral, que constitui um risco, mas ao mesmo tempo uma proteção 
para os organismos, aquilo que ele funcionou até então, sofre uma 
alteração pela intervenção terapêutica e fica sujeita a ataques contra 
os quais o organismo estava protegido [...]. Uma série de fenômenos, 
como o rechaço radical e bucólico da medicina em proveito de uma 
reconciliação não técnica com a natureza, temas como o milenarismo 
e o temor a um apocalipse da espécie representam de maneira 
difusa, na consciência das pessoas, o eco, a resposta a essa 
inquietude técnica que os biólogos e os médicos começam a 
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demonstrar quanto aos efeitos de sua própria prática e do próprio 
saber. O não-saber deixou de ser perigoso e o perigo radica no 
próprio saber. O saber é perigoso não somente por suas 
consequências imediatas no nível do indivíduo ou de grupos de 
indivíduos, mas no da própria história. Esta é uma das características 

fundamentais da crise atual. (FOUCAULT, 1963/2011, p. 176-79) 

 

Trago essa longa afirmação para fundamentar um pouco mais as conclusões 

que tenho encaminhado e que, de certo modo, indicam que, a longo prazo, 

processos naturais trarão novidades sobre o entendimento do corpo biológico que, 

tal como assinala o autor, podem acarretar mudança na prática médica, oferecendo 

riscos nocivos à própria vida dos sujeitos. Não é sem razão que, no capítulo 2, 

discorri sobre os aspectos iatrogênicos das prescrições médicas e de como a própria 

medicina se pautou no que chamou de prevenção quaternária, em cujo foco está 

ainda o aspecto estritamente médico de focar na doença, e não no doente e nas 

condições de seu meio social, a solução para tal problema. Prevenir dessa forma, e 

não falo de promover, reforça o foco medicalizado da cultura em que vivemos. 

Tendo em vista essas considerações, indago: será mesmo que os nossos 

velhos custam tanto assim para o sistema de saúde? Parece que sim, se nos 

debruçarmos friamente sobre dados epidemiológicos. Mas, cabe desdobrar a 

indagação: por que eles custam tanto? A meu ver, o compromisso de ver a doença 

cada vez mais cedo (o que, indubitavelmente, responde pela “epidemia de 

diagnósticos) e o excesso de prescrições de medicamentos, o que evoca a 

“epidemia de tratamentos” são determinantes para exacerbar o custo da 

longevidade.  

Dessa forma, ser velho parece ser algo muito oneroso do ponto de vista 

financeiro. Mas, no que pude constatar, não é a velhice de forma generalizada que é 

cara, e sim ela como produto da dinâmica de um funcionamento social marcado pela 

medicalização. Retomo uma das saídas para tal questão, nas sábias palavras de 

Welch, Schwartz e Woloshin (2007, p. 2): “as instituições nacionais de saúde 

poderiam propor uma nova meta para os pesquisadores: reduzir a demanda de 

serviços médicos, ao invés de aumentá-la”. Afinal, a quem interessa os altos custos 

com a saúde desta população? Com certeza, nem ao sujeito, nem ao Estado! 
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Vale, ainda, nessa perspectiva, reiterar que se não é legítima a sinonímia 

velhice = doença, tal como assinalaram Iacub (2007) e Pelissier (2013), há que se 

investir em demonstrar que, do ponto de vista biopsicossocial, ela implica, como em 

qualquer outra etapa vital, uma dinâmica de equilibrações sucessivas, em que se 

perde, mas se retoma a estabilidade, tal como nos indicou Beauvoir (1990). Afinal, o 

velho é um vivente, e a vida é polaridade dinâmica (CANGUILHEM, 1966). Mesmo 

na doença, há normatividade, ou seja, reatividade para garantir a manutenção da 

vida. Esse quantum de potência deve ser valorizado no sentido de que se ofereça 

como obstáculo à sinonímia generalizante, que faz do velho sempre um moribundo 

ou, na melhor das hipóteses, alguém que permanentemente está no “grupo de 

risco”.   

Olhar para as potências e não apenas para as deficiências é a base, como 

vimos, da promoção da saúde. Tocar nesse ponto me obriga a refletir sobre alguns 

pontos que se colocam na prevenção quaternária. Não há dúvida de que ela precisa 

ser feita, já que a tríade iatrogênica é um fato concreto, relevante e preocupante, um 

verdadeiro problema de saúde pública, como assinalei no capítulo 2. Mas, como 

vimos no capítulo 3, alguns dos entrevistados referiram ações de promoção da 

saúde como caminho para evitar ações médicas que se desdobram em iatrogenia 

medicamentosa. Para mim, esse foi um dos pontos mais importantes indicados 

nessa  pesquisa de campo. 

Se na área da saúde o investimento em promoção fosse maior do que em 

prevenção, talvez se pudesse descolar o uso do termo iatrogenia dos resultados 

negativos produzidos por efeito da ação do médico e se pudesse valorizar o seu 

significado primeiro: “a iatrogenia poderia, portanto, ser entendida como qualquer 

atitude do médico” (TAVARES, 2007, p. 181). Para tal, uma mudança cultural 

precisaria ser processada. Numa pequena parte dela está em jogo, como referido 

por todos os sujeitos entrevistados nesse estudo, a necessidade de inclusão de 

disciplinas na grade curricular dos cursos de Medicina que problematizassem mais o 

homem como um todo e, assim, a saúde, sem deixar de lado, evidentemente, a 

doença; que propiciassem a abertura da escuta do médico para o corpo habitado, o 

que fundamentaria, no exercício da clínica, a articulação da história do sujeito com a 

história da doença e da saúde necessária para enfrentá-la e que, por fim, 

problematizasse o fato e seu desdobramento no raciocínio clínico, de que a vida não 
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é indiferente ao meio social no qual ela se desenrola. Todos esses fatores 

determinam um tipo de concepção sobre o processo de envelhecimento e a velhice 

que vão mais ao encontro do tipo de experiência relatada por Ayres (2004) 

relativamente ao atendimento de D. Violeta: mais diálogo, menos remédio!  

Por fim, como enfermeiro, pude aprofundar o conhecimento que até então 

detinha sobre a temática e questionar a minha própria postura profissional, fruto de 

minha formação de base. Digo isso porque cheguei à compreensão de que o 

discurso médico foi apropriado pela cultura na qual vivemos, incluindo leigos e 

demais profissionais da saúde, como é o meu caso. Nessa medida, podemos atuar 

como complementares às ações potencialmente iatrogênicas, ou mesmo nos 

tornarmos indutores delas. Em trabalho posterior, talvez um doutorado, gostaria de 

me deter nesse tipo de ação especificamente no campo da Enfermagem. Um 

enfermeiro não prescreve medicamentos, mas cabe a ele zelar para que o cuidado 

do paciente tenha como resultado saúde e qualidade de vida. Sem a reflexão que 

encaminhei, eu não poderia vislumbrar alguns pontos que já se abrem para mim 

para que minha ação seja ainda mais efetiva nesse sentido. Tratarei de desdobrá-

las! Por ora, coloco em destaque a importância da escuta no âmbito dos cuidados 

em saúde e seus efeitos positivos na condução dos casos clínicos e, em especial, de 

idosos.  
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ANEXO 1 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

Caro participante: 

  Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada 
Prevenção quaternária: envelhecendo em sociedades medicalizadas., que se refere a um 
projeto do pesquisador Nélio Fernandes Borrozzino, pertencente ao curso de estudos da 
Pós-Graduação em Gerontologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

  O objetivo deste estudo é verificar a opinião de profissionais médicos sobre as 
medicações potencialmente inadequada aos idosos e analisar os discursos de diferentes 
perfis frente à temática.  

Sua forma de participação consiste em participar de uma entrevista semiestruturada 
elaborada sobre o tema, a entrevista será gravada e transcrita para posterior análise ao 
estudo. Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu 
anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Não será cobrado nada, não haverá gastos e não estão previstos ressarcimentos ou 
indenizações. Nesta pesquisa o risco pode ser avaliado como inexistente. 

Gostaríamos de deixar claro que a sua participação é voluntária e que poderá 
recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua 
participação se assim o preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo pessoal. 

Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição para 
maiores informações. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvidas e outros esclarecimentos 
sobre esta pesquisa você poderá entrar em contato com Nélio Fernandes Borrozzino, 
pesquisador responsável, através do e-mail neliofb@gmail.com ou telefone (11)982902162. 

Caso ainda persistam dúvidas, o Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica 
(PUC) poderá ser acionado através do telefone (11) 3670-8466, ou através do e-mail 
cometica@pucsp.br ou no endereço Rua Monte Alegre, 984, Perdizes - São Paulo - SP, 
CEP: 05014-901. 

Eu_____________________________________________________________ (nome e 
número do documento de identidade) confirmo que Nélio Fernandes Borrozzino explicou-me 
os objetivos desta pesquisa, bem como, a forma de participação. Eu li e compreendi este 
Termo de Consentimento, portanto, eu concordo em dar meu consentimento para participar 
como voluntário desta pesquisa. 

                                                                                     
            _________________________,____de_____________de 20____. 

(Local e data)     

___________________________________________ 

(Assinatura do sujeito da pesquisa) 

___________________________________________ 

(Identificação e assinatura do pesquisador responsável 


