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Natureza do livro: coletânea organizada por Rosenberg e Golden,publicada na série 

Health and Medicine in American society e que recolhe parte das comunicações 
apresentadas em um Congresso de 1988 no College of Physicians of Philadelphia 
.  Traz uma introdução assinada por Rosenberg e intitulada “Framing disease: 
illness, society and History”, de caráter historiográfico e teórico – e que será aqui 
fichada – e divide-se em cinco partes:  1:  framing disease (com artigos sobre 
Doenças renais terminais; A emergência da febre reumática no século XIX; 
Parásitos e a teoria dos germes; Trombose e cardiologistas nos anos 1920. 2. 
Disease as frame, com artigos sobre a Medicalização do suicídio na Inglaterra – 
1500-1870; A descoberta dos homossexuais pelos médicos americanos; Anorexia 
nervosa; e A história síndromes de fadiga crônica. 3. Negotiating disease: the 
public arena, com artigos sobre A ilusão da certeza médica: silicose e a política de 
doenças relacionadas à indústria (1930-1960) e sobre Os diagnósticos 
psiquiátricos. 4. Managing disease: institutions as mediators, com um artigo sobre 
a Tuberculose na Pennsylvania entre 1876 e 1926 e outro sobre A  colônia Craig 
para epiléticos, intitulado “Stories of Epilepsy, 1880 – 1920” – que também será 
fichado. 5. Disease as social diagnosis, com um artigo sobre Os doentes pobres e 
o estado e outro sobre Henry E. Sigerist e sua interpretação sobre a história da 
doença e o futuro da medicina.  O livro traz ainda um índice e uma lista de autores.  
Roy Porter considera o livro “uma coleção de ensaios extremamente refinados – 
talvez a melhor coleção de ensaios de história médica que vi em muitos anos.” 
(contracapa) 

 
 
Fichamento da Introdução de Charles E. ROSEMBERG, “Framing disease: illness, 

society and History”.  Pp. XIII a XXVI. 
 
Autoria: Rosemberg (nascido em 1936) era professor de História da Ciência na 

Universidade da Pennsylvania no momento da publicação desse livro.  Hoje, é 
professor de História da Ciência em Harvard.  É autor dos livros The Cholera 
Years: The United States in 1832, 1849 and 1866. (1962) ; The care of strangers:  
The Rise of America's Hospital System (1987); e  Explaining Epidemics and other 
studies in the History of Medicine (1992). Ocupa-se, sobretudo, do tema das 
mudanças na percepção social das doenças. É o grande interlocutor historiográfico 
da tese de Anny Jackeline Silveira, já lida. 

 
 Tese central: A introdução se estrutura em torno a dois movimentos:  a definição da 

perspectiva de análise do livro e a construção do conceito (que o autor chama 
de metáfora XIV) de enquadramento  (“frame”) com que o livro vai operar. O texto 
parte de uma dada compreensão da doença para estabelecer um foco de análise 
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centrado na “metáfora frame” e para definir a perspectiva historiográfica que está 
presente no livro.  A tese central está no final da introdução:  

o A doença é “um sistema interativo no qual o entendimento da 
doença interage com suas manifestações nas vidas de homens 
e mulheres particulares.  Em todas as interfaces entre 
pacientes e médicos; entre médicos e famílias; entre 
instituições médicas e os que praticam a medicina, os 
conceitos de doença fazem mediações e estruturam relações.” 
(p. XXIII) 

o “como tentei argumentar, o estudo da doença é uma ferramenta 
e uma amostragem multidimensional para o pesquisador  
preocupado com a relação entre pensamento social e a 
estrutura social (...) a doença é ao mesmo tempo um problema 
substantivo fundamental e uma ferramenta analítica, não 
apenas para a história da medicina, mas para as ciências 
sociais em geral” (XXIII) 

 
Interlocução:  Rosemberg cita, para dar sustentação teórica a sua proposta de usar “a 

metáfora frame”, a Goffman (Frame-analysis.  An essay on the organization of 
experience (1974), ainda que assinale que existe uma diferença entre a utilização 
do conceito que faz.   Há uma interlocução (pela negação) com o que chama de 
“construtivismo social da doença” (XV) - e seus desdobramentos - como 
contraponto da afirmação de sua perspectiva.  Parece ainda haver  uma não 
declarada – e muito crítica – interlocução com Michel de Foucault.  No final do 
artigo, explicita um diálogo fundamental com Owsei Temkin – da John Hopkins - (a 
quem o livro é dedicado) e com Arthur Kleinman. – de Harvard, antropólogo da 
medicina. 

 
Estrutura: 

• Em uma primeira parte pp. (XVIII a XVI), sem título, trata dos significados da 
doença e formas de aproximação a uma história das doenças. O autor 

⇒ inicia por citar “um ensinamento hipocrático segundo o qual a medicina... 
consiste em três coisas – a doença, o paciente, e o médico” (XIII).  
Assinala que a doença é uma entidade elusiva, que define como “ao 
mesmo tempo, um evento biológico; um repertório específico de uma 
geração que produz uma construção verbal que, por sua vez, reflete a 
história intelectual e institucional da medicina; uma ocasião de potencial 
legitimação das políticas públicas, um aspecto dos papéis sociais e da 
identidade pessoal  intrapsíquica; uma forma de sancionar valores 
culturais; um elemento estruturante da relação médico-paciente e, de certa 
forma não existe até que a percebamos, nomeemos e respondamos a ela” 
(XIII) .   

⇒ No plano biológico, afirma que, em nossa cultura, “uma doença não existe 
como um fenômeno social até que se convencione que ela existe – até que 
seja nomeada” (XIII) e também que ”Os conceitos relativos a uma doença 
implicam, determinam e legitimam comportamentos individuais e políticas 
públicas” (XIV).  

⇒ No que diz respeito à utilização do conceito de construção social da 
doença, lembra que é tautológico e responde a um truísmo:  “homens e 
mulheres constroem-se a si mesmos culturalmente” (XIV), mas que é 
importante assinalar que “o pensamento e a prática médicos raramente são 
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isentos diante da força do cultural, mesmo em questões aparentemente 
técnicas ... [porque] explicar uma doença é significativo demais – social e 
emocionalmente – para ser um empreendimento isento de valores.  “A 
medicina, como as disciplinas científicas às que está tão intimamente 
ligada nos últimos séculos, é, ela mesma, um sistema social. (...) Nesse 
sentido, a designação ‘história social da medicina’ é tão tautológica quanto 
a expressão ‘construção social da doença’, uma vez que qualquer aspecto 
da medicina é necessariamente social, quer se desenvolva em um 
laboratório, em uma biblioteca ou na cabeceira de um doente” (XIV). 

⇒   Discute o que chama de o “argumento social-construcionista” (XV), 
referido principalmente à produção de  um período (1960 1980) que deu 
prioridade ao estudo de doenças caracterizadas por diagnósticos 
culturalmente ressonantes (histeria/homosessualis-
mo/neurastenia/chlorosis)   

⇒ Declara preferir trabalhar com a metáfora do “enquadramento” (“frame”) e 
não com o conceito de “construção”,  para descrever “o processo de 
estabelecimento de esquemas explanatórios e classificatórios de uma 
doença específica” (XV)  

⇒ Assinala que nas últimas 2 décadas multiplicaram-se os estudos de 
historiadores, cientistas sociais e médicos sobre a doença e sua história, 
de diversas e nem sempre consistentes tendências: 

� 1. a da escolha de temas que atinjam a todos (gravidez e parto / 
epidemias),  

� 2. as doenças associadas a mudanças demográficas;  
� 3. o foco de um grupo de historiadores em algo que chama de “um 

novo materialismo” (XV) que procura ver o papel das doenças como 
clave em alguns processos históricos (conquista espanhola);  

� 4. uma história demográfica, praticada por historiadores 
quantitativistas, que conferem um lugar importante à relação entre 
morbidade e mortalidade (taxa de mortes por tifo) 

� 5. o crescente interesse na maneira pela qual a definição de 
doenças e de suas hipotéticas etiologias podem servir de 
ferramentas de controle social, rótulos associados ao desvio, e 
como argumento racional de legitimação de relações de status. 

⇒ Afirma que essas interpretações se relacionam lógica e historicamente à 
ênfase relativizadora presente na perspectiva da construção social da 
doença, mas também que respondem a um crescente interesse dos 
pesquisadores nas relações entre o conhecimento, as profissões e o 
exercício do poder na sociedade.  Os  que chegam mais longe nesse 
caminho,  consideram os médicos como articuladores e agentes de um 
empreendimento hegemônico mais amplo e consideram a medicalização 
da sociedade como um dos aspectos de controle e legitimação de um 
sistema.  

⇒ O que as perspectivas derivadas do construtivismo social da doença 
perdem de vista, na perspectiva de Rosemberg é: 

� 1. o processo de definição da doença. 
� 2. as conseqüências dessas definições nas vidas dos indivíduos, 

nas discussões e decisões de políticas públicas e na estruturação 
dos cuidados médicos. 

⇒ Postula que “No geral, falhamos em definir o foco nas conexões entre o 
fato biológico, a percepção desse fato biológico por médicos e pacientes e 
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o esforço coletivo para que essa percepção faça sentido do ponto de vista 
cognitivo e do ponto de vista político.  No entanto, esse processo de 
reconhecimento e racionalização é, ele próprio, um problema significativo e 
que transcende o esforço de cada uma das gerações para formular 
satisfatoriamente quadros conceituais para aqueles fenômenos biológicos 
que as preocupam de modo especial.” (XVI) 

⇒ Termina por chamar a atenção para o fato de que, na nossa cultura, 
entendemos a doença como uma entidade específica e que essa 
especificidade é um aspecto fundamental de sua legitimidade moral e 
intelectual, ainda que clínicos e agentes políticos percebam as limitações 
desse reducionismo. 

⇒ Nas outras partes do texto, procura definir o que a doença enquadra: 
 

• 2ª parte Framing disease (enquadrando a doença): pp XVI a XVIII importância e 
significado do aparato retórico, da taxonomia, do diagnóstico e do prognóstico. 

⇒ A doença se inicia com a percepção e, muitas vezes, a manifestação física 
de sintomas.  A base histórica do papel social dos médicos é a resposta à 
busca de explicação e cura desses males.  E um aspecto essencial desse 
papel social é dado pela capacidade de nomear a dor e o desconforto do 
paciente: o diagnóstico e o prognóstico, formas de enquadramento 
intelectual e social da doença, sempre foram centrais na relação médico - 
paciente. 

⇒ O processo de enquadramento sempre tem um componente explanatório: 
é fundamental explicar o fenômeno que os médicos foram chamados a 
curar. 

⇒ O aparato retórico utilizado pode ser muito variado: na antiguidade, as 
referências à cozinha forneceram elementos para uma compreensão 
metafórica do metabolismo do corpo.  Hoje, mecanismos auto-imunes 
hipotéticos e efeitos sutis de infecções viróticas são muitas vezes utilizados 
para explicar sintomas crônicos difusos. No século XVIII e início XIX, o 
modelo do equilíbrio dos humores era particularmente significativo, e daí as 
práticas de sangrias, purgativos e diuréticos. Com o desenvolvimento da 
anatomia patológica, no início do XIX, a atenção a lesões específicas 
capazes de afetar todo o corpo cresce de importância e quando os 
conhecimentos sobre a fermentação o permitem, a doença começa a ser 
explicada com base em metáforas epidêmicas (água / ar / uma seqüência 
de corpos contaminados).  A teoria dos germes permite um novo tipo de 
enquadramento das doenças, ao impor uma maior ordem taxonômica e 
acentuar a importância de estudos post-mortem: a questão era a de 
conseguir meios para conhecer os microorganismos patogênicos e 
encontrar os meios bioquímicos de combatê-los. 

⇒ Portanto: ao tecer um quadro explicativo, os médicos empregam um tipo de 
construção modular, e utilizam elementos de construção intelectual 
disponíveis em seu espaço e tempo.   Mas as concepções de doença e de 
suas origens hipotéticas que derivam dessas construções não são 
meramente um conhecimento abstrato, coisa de livro e de debates 
acadêmicos: elas, inevitavelmente, desempenham um papel de 
mediação na relação médico – paciente.  Com a especialização e a 
segregação do saber médico por um lado, e a recusa dos pacientes em 
aceitarem um tratamento em pura fé, os procedimentos de diagnóstico e a 
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definição do tipo de doença cresceu de importância, porque guiam os 
procedimentos médicos e as expectativas dos pacientes. 

 

• 3ª parte Disease as a frame (a doença como um quadro – ou moldura – ) a 
doença enquadra pessoal e coletivamente: um diagnóstico pode mudar  trajetória 
de uma vida. 

⇒ “Quando se cristaliza como uma entidade específica experimentada por 
indivíduos, a doença torna-se um fator estruturante em situações 
sociais, como um ator social e um mediador” p. XVIII (ex. do leproso no 
séc. XII, uma vítima da praga no XIV e um invertido no final do XIX): daí a 
importância do diagnóstico. 

⇒ O diagnóstico implica em uma série de negociações sociais, e no século 
XIX as categorias diagnósticas se expandem de forma muito significativa.  

⇒ Para exemplificar a importância e o significado do diagnóstico, não apenas 
em doenças com implicações morais (alcoolismo e homossexualismo), o 
autor cita as implicações de um diagnóstico de cardiopatia e de epilepsia: 
“Quando diagnosticado como epilético, (...) em séculos anteriores ao 
nosso – ou como um paciente com câncer ou esquizofrenia em nossa 
geração – um indivíduo tornava-se, em parte, esse diagnóstico” p. XIX 
Nesse sentido, “a doença crônica assume um papel social que é mais 
fundamental (do ponto de vista econômico e intrapsíquico) que os 
episódios dramáticos das epidemias” (XV). (???)  

⇒ Do ponto de vista do paciente, o diagnóstico nunca é estático, porque 
implica conseqüências no futuro e releituras do passado: é um elemento 
estruturante na narrativa de uma trajetória individual. (p. XIX) Com um 
diagnóstico, um paciente torna-se ator de uma narrativa subitamente 
alterada. (p.XX) (ex: leucemia – com sintomas – e câncer de mama – sem 
sintomas – catapora assustadora antes do diagnóstico)  

⇒ As coletividades, como os indivíduos e as famílias, necessariamente 
respondem à articulação e aceitação de entidades definidas como doenças 
e à compreensão de seu caráter biopatológico. Ex: vacinas mudam 
políticas públicas, ações filantrópicas e de médicos; conhecimento dos 
vetores do tifo e do cólera enquadram ações com relação à água) 

 
• 4ª parte Individuality of disease (a individualidade da doença) por que a doença 

é um “ator social” -  diferenciação nas vidas individuais das políticas em relação a 
distintas doenças. 

⇒ a doença é um ator social porque é um fator na configuração e 
estruturação de interações sociais. (p XX) possivelmente quer dizer que 
atua na sociedade. 

⇒ no caso de doenças crônicas como a tuberculose ou a doença mental, 
programas institucionais e políticas públicas são mediações na complexa 
relação entre pacientes, famílias, pessoal médico e administradores. (p. 
XX) 

⇒ exemplos da sífilis e do tifo para mostrar a diferença do efeito das políticas 
públicas de saúde nas vidas individuais. 

 

• 5ª parte Negotiating disease (negociando a doença)  doença e negociação com a 
realidade. 
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⇒ as negociações em função da definição e das respostas à doença são 
complexas e múltiplas:  envolvem elementos cognitivos e disciplinares, 
respostas institucionais e de políticas públicas assim como ajustamentos 
individuais e familiares.  A relação médico-paciente está envolvida em 
todos esses níveis de negociação. : implicações (insanidade como 
imputabilidade) questão da propensão ao crime do epilético e 
simplificações (quadros nosológicos). 

 

• 6ª parte Disease as Social Diagnosis (a doença como um diagnóstico social) 
utilização da doença para o enquadramento do social. 

⇒ A doença cumpre também o papel de elemento de enquadramento de 
debates sobre a sociedade e as políticas sociais. 

⇒ “É difícil, com efeito, pensar em qualquer aspecto significativo do debate 
social e da tensão social – idéias de raça, gênero, classe, industrialização – 
em que hipotéticas etiologias de doenças não tenham servido para projetar 
e racionalizar valores e atitudes dominantes” (p. XXII) (AIDS)  

 
• 7ª parte Unity and diversity (Unidade e diversidade) a doença e os doentes: 

unidade de diagnóstico e pluralidade de experiências. Explicitação da tese central 
de Rosemberg. 

⇒ Classificação de Owsei Temkin para os conceitos de doença: 
� Visão ontológica da doença:  entende que a doença existe como 

uma entidade com um curso previsível e característico e causas 
possíveis independente de suas manifestações em um corpo 
humano. 

� Visão fisiológica da doença: a doença é algo necessariamente 
individual. 

� Para Rosemberg a distinção só vale para efeitos analíticos. 
⇒ Classificação de Arthur Kleinman para os conceitos de doença 

� Doença como experiência do paciente (illness) 
� Doença como entendida pelo mundo da medicina. (disease) 

⇒ Para Rosemberg: 
� Essas distinções lidam com  polaridades distintas apenas para fins 

analíticos  
� geral / específico 
� pessoal  / coletivo 
� ontológico / fisiológico 
� doença / enfermidade 
� evento biológico / construção socialmente negociada 

� Tese central:  
� A doença é “um sistema interativo no qual o 

entendimento da doença interage com suas 
manifestações nas vidas de homens e mulheres 
particulares. Em todas as interfaces entre pacientes e 
médicos; entre médicos e famílias; entre instituições 
médicas e os que praticam a medicina, os conceitos de 
doença fazem mediações e estruturam relações.” (p. 
XXIII) 

� “como tentei argumentar, o estudo da doença é uma 
ferramenta e uma amostragem multidimensional para o 
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pesquisador  preocupado com a relação entre 
pensamento social e a estrutura social (...) a doença é ao 
mesmo tempo um problema substantivo fundamental e 
uma ferramenta analítica, não apenas para a história da 
medicina, mas para as ciências sociais em geral” (XXIII) 

 
 


