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O QUE É O MODELO BIOMÉDICO ?

Modelo BM em medicina, pode ser compreendido em termos 
das respostas ás seguintes questões

O que causa a doença ?

Factores externos ao corpo que actuam sobre ele causando 
mudanças fisicas ou mudanças fisicas involuntárias de 
origem interna . Tais doenças podem ser causadas por 
vários factores tais como desiquilibrios químicos, bactérias,
virus e predisposição genética

Quem é responsável pela doença ?

a doença resulta de mudanças biológicas fora do seu 
controlo, os individuos não são responsáveis pela sua 
doença. São considerados vitimas de alguma força 
externa que causa mudanças internas



MODELO BIOMÉDICO - II

Qual a relação entre saúde e doença?

Como deve ser tratada ?
Meios físicos e biológicos, que visam mudar o 
estado fisico do corpo

Quem é responsável pelo tratamento ?

Médicos e outros profissionais de saúde

Saúde e doença  qualitativamente diferentes - está 
saudável ou doente

Não há um continuum entre as duas



Qual a relação mente-corpo?

Funcionam independentemente (comparável ao modelo 
dualista tradicional da divisão mente corpo)

Papel da Psicologia na saúde e na doença?

A doença pode ter consequências psicológicas mas não 
causas psicológicas

MODELO BIOMÉDICO - III

A mente é incapaz de influenciar a matéria física
e a mente e o corpo definidos como entidades separadas
A mente vista como abstracta e relacionada sentimentos e 
pensamentos

o corpo visto em termos de matéria fisica como, pele, músculos, 
osso, cérebro... Mudanças na matéria fisica são encaradas 
como independentes de mudanças no estado da mente. 



MODELO BIOMÉDICO 

No Ensino/ Na práctica médica 

Papel da Entrevista Clínica? 

Lida-se com o doente como se manuseiam objectos

Tratam-se os doentes como se reparam máquinas

A doença é desinserida do ser que sofre (Ajuriaguerra, 1964)

Isola-se o homem da sua matriz social e esquece-se a unidade 
psicobiológica que é a criatura humana

…médicos peritos em tecidos, orgãos e sistemas 
…interessam unicamente pelas tecnologias mais ou menos 
sofisticados como o único meio válido de investigar a doença



Cinderela do processo de diagnóstico, fundamental para um 
tratamento adequado (Mai, 1972)

Entrevista Clínica  1

Instrumento poderoso, sensivel e versátil  (Engel,1973)

1º fornece dados não disponíveis por  outro método

# inicio,gravidade, área envolvida, curso, perturbação que 
causa

# influência acontecimentos de vida, circunstâncias sociais e 
familiares, e da personalidade do doente na doença , curso

# Entrevista clínica completa evitam-se muitos erros de 
diagnóstico e tratamento



2º durante a entrevista, desenvolve-se uma atmosfera de 
confiança e confidência; sem o que um tratamento 
competente é limitado, difícil ou impossível. 

3º necessidade de treino adequado na técnica de entrevista

Entrevista Clínica 2

Embora, por vezes, seja necessário + que 1 entrevista 
para estabelecer um rapport adequado, a 1ª entrevista é 
ainda de importância vital para a  relação terapêutica

desenvolver  faculdades de observação, análise e síntese, a 
avaliação global de informação verbal e não verbal

devem estas competências serem adquiridas cedo no curso 



Papel da Entrevista Clínica? 

History taking, the most clinically sophisticated procedure of 

medicine, is an extraordinary investigative technique; in few 

other forms of scientific research does the observed object 

talk



principalmente pela desumanização, erro médico, e 
incumprimento de horários…o médico continua a ser descrito 
pelo utente como desumano, antipático, rude, e até 
conflituoso

Hospitais campeões nas queixas

Saúde-sector da administração pública que origina mais 
reclamações dos utentes

67% das queixas são relativas a establecimentos de saúde

Os médicos são os profissionais da administração pública 
mais visados (38% do total)



Inquiridos queixam-se principalmente da falta de 
organização e mau atendimento, incumprimento de horários, 
dos erros de informação e da desumanização dos serviços

Maioria ‘insatisfeia’

Funcionamento SNS não agrada à maioria dos utentes 
relatório "Números-chave sobre a saúde 2000”

Inquérito europeu Eurostat (departamento  estatísticas UE)

72% dos portugueses 'insatisfeitos' com os serviços de saúde

70% população Finlândia, Áustria e Alemanha satisfeita 
com a qualidade da assistência médica.



MODELO BIOMÉDICO 

No Ensino / Na prática médica 

Os sacos de plástico com…. 

Caixas de medicamentos

Análises

E de….

A visão do leigo, o retrato perfeito na A Pluma Caprichosa



A FARMÁCIA - 1

A Pluma Caprichosa Clara Ferreira Alves 5 Outubro 2002

A Farmácia estava vazia e só se ouvia a voz da mulher a 
queixar-se…

Ai a minha cabeça, senhora dra., isto são tantos 
medicamentos…

em qualquer farmácia da cidade assistimos a uma legião 
de idosos, que encafua medicamento atrás de 
medicamento em sacos…para a cabeça, ossos, dores, 
para a confusão, para a idade, para a solidão para a 
tristeza para a velhice. 



A FARMÁCIA - 2

A Pluma Caprichosa Clara Ferreira Alves 5 Outubro 2002

•C.S…parece um clube da 3ª idade…

•vão trocando experiências sobre doenças e 

medicamentos…o meu reumático, a minha artrose, a minha 

barriga, as minhas pernas, o meu joelho, o meu rim, o meu 

coração. 

•Abandonadas pela família…e sem amigos…vão ao C.S. 
para conviver e conversar...



A FARMÁCIA - 3

A Pluma Caprichosa Clara Ferreira Alves 5 Outubro 2002

…Não adormecem sem os comprimidos para dormir, 

consomem lorenines a quilo, antidepressivos e 

analgésicos…e a medicina contemporânea e as grandes 

companhias farmacêuticas, com a cumplicidade dos 

médicos, estão unidos para oferecer a estes velhos uma 
vida assente em substitutos de felicidade…



A FARMÁCIA - 4

A Pluma Caprichosa Clara Ferreira Alves 5 Outubro 2002

…quando chegou a soma das caixas e caixinhas, a conta 

era calada…contos e contos de reis de remédios…algumas 

chegam a fiar ou esperar o pagamento conforme o envio das 

remessas das pensões de reforma. 

E as pensões de reforma, miseráveis são gastas quase todas 
na administração desta  indústria de fragilidades nascidas da 
solidão…. 



A FARMÁCIA - 5

A Pluma Caprichosa Clara Ferreira Alves 5 Outubro 2002

…Outro grande tema são as minhas análises, outra indústria. 

O ir buscar e levar as análises implica um percurso de viagem 

que é percorrido quase amorosamente, entre uma clínica e 

um hospital…A sala de espera das análises é outro lugar de 

convívio e permuta de experiências,e, mais uma vez, as 

mulheres ganham aos pontos, na sua sede insatisfeita de 

males e manchas, de anomalias e curiosidades, que façam 

alguém, um ser vivo, o médico, o vizinho do lado, interessar-

se por elas quando já mais ninguém se interressa...



Encurralados nas colmeias da periferia ou no isolamento do 

coração envelhecido da cidade, esta população de doentes 

compulsivos, arruinada pelos remédios sem os quais não 

pode viver, estabelece um circuito de comunicação através da 

doença e da presumível cura... O médico torna-se o guru e o 

interlocutor, o feiticeiro. A operação, ou a consulta, uma forma 

de sair de casa.

A FARMÁCIA - 6

A Pluma Caprichosa Clara Ferreira Alves 5 Outubro 2002



For the medical student, both clinically relevant biomedical
and psychosocial - medical scientific backgrounds are 
necessary to produce a physician capable of giving high-
quality health care and conducting the research needed to 
develop and improve health care systems (Engel, 1973)

Biológico Social

Psicológico



BIO
Vírus
Bactérias
Lesões

PSICO

Comportamento
Crenças
Stress
Coping
Dor

SOCIAL

Classe
Cultura
Valores

Engel, 1977, 1980

MODELO BIOPSICOSSOCIAL DE SAÚDE E DOENÇA 



Hierarquia de Sistemas (Engel, 1982)

Biosfera
Sociedade-nação
Cultura-subcultura
Comunidade
Família
Duas pessoas

S.N.C.
Orgãos e sistemas
Tecidos
Células
Organelos
Moléculas
Átomos

Pessoa

Pessoa

Pessoa
Biosfera

Sociedade-nação

Cultura-subcultura

Comunidade

Família

Duas pessoas

S.N.C.

Orgãos/sistemas

Tecidos

Células

Organelos

Moléculas

Átomos



MODELOS

DUALISMO

A doença física resulta de processos físicos

A Psicologia é necessária para melhorar a adesão do doente

HOLISMO

Processos psicológicos podem causar doenças físicas

Doenças físicas podem causar necessidades psicológicas



Nos cuidados de saúde o termo Modelo  é muitas vezes  
usado para se referir a um conjunto coerente de suposições e 
objectivos e práticas associadas concernente aos cuidados de 
saúde. 

Modelos

Não é um termo abstracto

Quando o médico prescreve um antibiótico a um doente 

Quando a enfermeira  aconselha  um doente que sofre

Quando o gestor realiza  um inquérito de satisfação do doente

cada um está a permitir que modelos particulares estão a 
orientar o seu trabalho



Também diferentes modelos  significam diferentes modos  
de julgar o sucesso

Dependente de qual o modelo que está a ser usado, uma 
intervenção clínica bem sucedida pode ser a que remove a 
doença, ajuda o doente a lidar com a doença, o doente deixa 
de ir á consulta ou o doente tem alta  satisfeito

Modelos de cuidados de saúde

Diferentes modelos de cuidados de saúde  tem diferentes 
suposições subjacentes que levam  a diferentes critérios  de 
julgar qualidade do cuidado. Visto isto podem levar a 
necessidades  divergentes da psicologia

Modelos



Dualismo Holismo Consumismo

suposição
Doença fisica 
compreendida 
s/referência a 
factores psicol.

Critérios de 
julgamento 
dos 
cuidados

D.‘fisica’ separada 
de problemas 
psicol. Patologia 
removida; Doença 
resolvida ou 
reduzida

Papel da 
psicologia

assegurar 
aderência  
tratamento

Inter. factores 
fisicos e 
psicológicos

Doença resolvida/ 
reduzida; Melhora 
ajustamento 
doent.; satisfeita 
necessidades 
psicológicas do D.

Identificar 
necessidades psicol. 
Compreender como 
fact. Psicol e Biol 
interagem na 
etiologia e 
tratamento  Doença

Saúde, doença e 
tratamento da 
responsabilidade 
individual

Doente assume 
responsabilidade; 
Está satisfeito

Ajuda doente 
sentir controlo; 
ajuda identificar 
o que procura o 
d.; mede e 
aumenta 
satisfação



Modelos ou ismos, são conjuntos coerentes de suposições 
e expectativas sobre cuidados de saúde

Diferentes modelos fazem diferentes exigências  da psicologia

dualismo biomédico a doença fisica resulta de processos 
fisicos  que podem ser ccompreendidos somente por 
técnicos peritos. 

Os seus clinicos paternalistas necessitam da psicologia 
para melhorar a adesão dos doentes ás suas decisões

síntese



Consumismo enfatiza a escolha dos doentes. 

Peter Salmon, 2000. Psychology of Medicne and Surgery. A Guide 
for Psychologists, Counsellors, Nurses and Doctors. John wiley &
sons, LTD

A saúde ocidental moderna está misturada de dualismo, 
holismo e consumismo

Holismo aceita que processos psicológicos causam doença 
fisica  e doença fisica causa necessidades psicológicas. 

Os clinicos holistas necessitam de psicologia para ajudar a 
explicar  e tratar a doença e seus efeitos

Psicologia é necessária para melhorar e medir a satisfação 
do cliente


