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“A vitória não cabe nem a Deus, nem ao diabo, mas à loucura.” 

Michel Focault  



 
 

RESUMO 

 

Oliveira Sá, Dalmare Anderson Bezerra de. REFLEXÕES SOBRE A MEDICALIZAÇÃO NA 

SAÚDE MENTAL: UM ENSAIO DO FENÔMENO NA SAÚDE E NA ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL. 2017. 106 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade 

Federal de Sergipe, Aracaju. 

 

Esta Dissertação tem por objetivo refletir como a medicalização influencia no cuidado em saúde, 

em especial na saúde mental. Partindo de um arcabouço teórico histórico-conceitual da 

medicalização e histórico do cuidado em saúde mental, e analisando como  este fenômeno avançou 

dentro dos cuidados em saúde de uma maneira geral, representado inclusive pelo aumento do uso 

de medicamentos pela população, mas em especial sobre a loucura e o cuidado em saúde mental 

da nossa sociedade, por fim o trabalho realiza uma análise das práticas e ações de cuidado em saúde 

mental em uma rede de atenção psicossocial, inferindo o quanto a prática medicalizante e 

desmedicalizante esta presente nos serviços e cuidados prestados, sem deixar de avaliar porém o 

quanto o fenômeno é prejudicial/benéfico para práticas e cuidados em saúde. Este trabalho se 

caracteriza por ser uma revisão bibliográfica de artigos seminais, principalmente focada em autores 

nacionais, sendo caracterizado como uma pesquisa estratégica em saúde. O arcabouço conceitual 

da medicalização vai desde as críticas mais ortodoxas ao poder imperial da medicina sobre as vidas, 

perpassando pelo conceito de Focault de que o processo de medicalização fez parte inclusive da 

construção do Estado como conhecemos, até a pensadores contemporâneos que pensam o processo 

de desmedicalização e de prevenção quaternária em saúde. Já a viagem histórica de cuidado em 

saúde mental nos mostra como a loucura sai da exclusão social até um modelo de psiquiatria e 

cuidado em saúde mental em liberdade e reinserido na comunidade, sendo esta a aposta brasileira 

com origem a partir da proposta de Psiquiatria Democrática Italiana, sendo  Franco Basaglia o 

grande mentor. Partimos então para uma análise de como o processo de medicalização influencia 

na saúde de uma maneira geral com um olhar quantitativo para o aumento de uso de medicamentos 

e qualitativo para a ampliação do que é transtorno e doença mental, chegando até uma análise mais 

esmiuçada de como as ações e práticas de saúde intrínsecas são medicalizantes. Um aspecto 

positivo final deste trabalho é sempre buscar uma análise do quanto o processo de medicalização e 

de perca de autonomia da sociedade pode ser quebrado, sem esquecer que para algumas condições 

de saúde foi de grande importância o avanço do olhar biomédico para o cuidado. Como conclusão 

este trabalho a ptona aspectos positivos da medicalização, necessidades de exploração maior do 

cuidado em saúde mental, pelo potencial de construção de autonomia que o mesmo traz e que as 

ciências farmacêuticas tem muito a contribuir neste campo do conhecimento. 

  

Palavras-Chave: Saúde Mental. Medicalização. Prevenção Quaternária em Saúde.   



 
 

ABSTRACT 

 

Oliveira Dá, Dalmare Anderson Bezerra de. REFLECTIONS ABOUT MEDICALIZATION IN 

MENTAL HEALTH: AN ESSAY OF THE PHENOMENON IN HEALTH AND 

PSYCHOSOCIAL ATTENTION. 2017. 106 p. Dissertation (Masters in Pharmaceutical Sciences) 

- Federal University of Sergipe, Aracaju. 

 

This dissertation aims at reflecting, from a historical-conceptual theoretical framework of 

medicalization and history of mental health care, how this phenomenon has advanced as part of 

general health care, also represented by the growth of population use of medication, particularly 

about the psychopathologies and mental health care in our society, at last the paper performs an 

analysis of practices and actions of mental health care at a psychosocial attention network, infering 

how much the medicalizing and de-medicalizing practice is present in the services and care 

provided, also evaluating how much the phenomenon is harmful/beneficial to practices and care in 

health. This work is characterized by being a bibliographical review of seminal articles, mainly 

focused on national authors, being characterized as a strategic health research.The conceptual 

framework of medicalization goes from the most orthodox criticism to the imperial power of 

medicine over lives, through Foucault's concept about the process of medicalization being part of 

the building of State as we know it, until even contemporary thinkers who study the process of de-

medicalization and quaternary prevention in health. The mental health care historical investigation 

shows us how psychopathologies stand out of the socialaté exclusion as a model of psychiatry and 

mental health care free and was reinserted into the community, being this the brazilian bet 

originated from the Democratic Italian Psychiatry purpose, having Franco Basaglia as its biggest 

mentor. We move then to an analysis of how the process of medicalization influences health in 

general with a quantitative perspective to the growth in the use of medication and qualitative to the 

amplification of what is disorder and mental illness, to a more detailed analysis of how intrinsic 

health actions and practices are medicalizing. A final positive aspect of this paper is to always look 

for an analysis of how much the processes of medicalization and society's loss of autonomy can be 

broken, also considering that for some health conditions the advance of the biomedic view to care 

was very important. As a conclusion, this study points to the positive aspects of medicalization, the 

need for greater exploitation of mental health care, the potential for building autonomy that it 

brings, and that the pharmaceutical sciences have much to contribute in this field of knowledge. 

 

Keywords: Mental Health. Medicalization. Quaternary Prevention in Health. 
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Introdução 

 

Este trabalho resulta de um conjunto de observações cotidianas sobre o excesso do uso de 

medicamentos para cuidar de aspectos corriqueiros da vida. Ele parte em si de uma conceituação 

preliminar e do senso-comum do que seria medicalização, muito ligada a ótica da utilização de 

medicamentos, sem ter aprofundamento em si sobre o fenômeno como uma construção social de 

mais de 50 anos.  

 

O início desta observação se dá durante a Residência Multiprofissional em Saúde Mental da 

Universidade Federal de Sergipe, onde foi possível observar que o uso de medicamentos de forma 

excessiva é quase que inquestionável dentro da terapêutica ligada a Saúde Mental. Não existe 

espaço para debates a cerca da diminuição das doses de medicamentos, nem mesmo de alternativas 

terapêuticas que possam substituir ou interromper este uso dentro dos Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS. Por diversas vezes a loucura é interrompida por esquemas de administração 

em “S.O.S.”, onde trocamos o surto psiquiátrico por um estado de passividade catatônica.  

 

Esta prática de uso questionável de medicamentos se dava principalmente em crianças, na vivência 

do CAPS infantil – CAPS i, foi possível questionar por diversas vezes a classificação de alguns 

dos usuários dentro de transtornos como o de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Em alguns 

momentos era possível observar que eram crianças que precisavam gastar energia e de uma atenção 

maior. Que a família moderna ou os arranjos familiares, não estariam dando conta. Desta 

inquietação nasce o objeto seminal deste mestrado, focado inicialmente na análise a 

farmacoepidemiologia da medicalização na infância.  

 

Contudo, por fim o objeto deste estudo parte da escolha de uma abordagem de ensaio teórico, numa 

escolha e forma da escrita da qualitativa dentro das ciências farmacêuticas, onde a partir de um 

arcabouço teórico conceitual é realizada uma análise do processo de medicalização na saúde e em 

especial na saúde mental. Sendo um estudo muito próximo ao modo de escrita da saúde coletiva.  

 

Dito isto, é necessário pontuar que parto do pressuposto que nenhuma pesquisa é neutra seja ela 

qualitativa ou quantitativa. Pelo contrário, qualquer estudo da realidade, por mais objetivo que 
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possa parecer, por mais “ingênuo” ou “simples nas pretensões (MINAYO, 2004), possui uma 

estruturação teórica que lhe ditará os resultados. Não nego então que a pesquisa veicula minha 

visão de mundo, tendo a ver com a realidade social observada a partir de um pesquisador com 

escolhas sociais (MINAYO, 2004). Seria pois, hipocrisia da minha parte não deixar claro que este 

texto foi escrito então pela observação de um militante do Sistema Único de Saúde, que não 

consegue dissociar o seu pensamento e elaboração da construção e fortalecimento deste sistema.  

 

Sendo assim é claro que existe uma identificação entre o sujeito pesquisador e o objeto de 

investigação, sendo o produto aqui elaborado parte de uma ciência comprometida (MINAYO, 

2004) e fundamentada no olhar histórico conceitual de medicalização, de saúde mental, de uso 

racional de medicamentos e da avaliação institucional de uma rede de atenção psicossocial da qual 

o pesquisador é gestor no momento.  

 

Como metodologia este estudo é uma revisão bibliográfica quase que em sua totalidade, partindo 

então de dissertações e artigos seminais sobre os temas aqui abordados, principalmente sob a ótica 

nacional destes assuntos. Visto que, os principais autores a tratarem do SUS, são os brasileiros e 

que a construção da reforma sanitária é implicada no modo de escrita dos pensadores responsáveis 

pelo processo reformista. Desta forma a construção dos temas sempre busca um autor brasileiro 

em suas análises, mesmo o tema de medicalização, onde sua conceituação é basicamente 

estrangeira temos um autor brasileiro para balizar as análises. 

 

É importante salientar que este trabalho tenta superar a dicotomia entre o subjetivo e objetivo da 

ciência, pois tenta realizar uma análise subjetiva e com base conceitual histórica, mas não esquece 

que existe arcabouço científico estruturado e numeral para comprovar que o fenômeno é concreto, 

principalmente em se tratando do uso de medicamentos.   

 

Outro aspecto metodológico importante é o experimento de realizar uma pesquisa estratégica 

(Minayo, 2004), onde a partir da realidade expressa nas diretrizes e fluxos da Rede de Atenção 

Psicossocial de Aracaju, realizamos uma análise com base nos conceitos traçados nos capítulos 

iniciais. Observando aspectos da medicalização e da desmedicalização baseadas nas práticas 

existentes no cuidado em saúde mental.  
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Desta forma o objetivo deste trabalho foi refletir como a medicalização influencia no cuidado em 

saúde e em especial nasaúde mental. Para tal, traçamos inicialmente um arcabouço conceitual 

histórico sobre a medicalização e seu fenômeno, juntamente com uma análise histórica de como se 

deu o cuidado em saúde mental na humanidade. Para a partir de formado este arcabouço referencial 

poder inferir três análises: a medicalização num avanço sobre o cuidado em saúde 

mental/psiquiatria; a medicalização a partir de uma análise do aumento do uso de medicamentos e 

uma análise institucional de como a medicalização influência na prática do cuidado em saúde 

mental dentro de uma rede de atenção psicossocial. 

 

Iniciamos a dissertação realizando uma análise sócio-hostórica do processo de medicalização. 

Trazemos a construção de pensadores ortodoxos como Zola e Illich, que na déca de 60 e 70, 

cunharam que a medicalização era o avanço do poder biomédico sobre a vida e seus mais diversos 

aspectos, para exercer o poder sobre os indivíduos, sendo então traxados de críticos radicais a este 

processo e ao poder da profissão médica sobre as pessoas.  

 

Perpassando então pelo pensamento de Focault, que não escreveu essencialmente sobre o 

fenômeno, mas que perpassou pela influência da medicina na vida cotidiana. Michel análisa 

principalmente a formação dos estados nação, e a necessidade de exercer o poder sobre os 

indivíduos nos mais diversos aspectos de vida para manter uma ordem social baseada na disciplina.  

 

Chegamos então aos pensadores mais modernos que tratam o processo medicaliante sob um olhar 

diferente dos ortodoxos, pois avaliam que diversos fatores influenciam a medicalização da 

sociedade não sendo o paciente um ser passivo neste processo, sendo ele muitas vezes beneficiado 

com a ampliação deste conceito. De tal forma, a medicalização é um fenômeno multicausal que 

sofre influência da medicina, da indústria farmacêutica, da publicidade, das associações e de outros 

atores.  

 

Por fim, analisamos no capítulo inicial como a construção do Sistema Único de Saúde é 

medicalizante e quais foram os progressos e o quanto isso é prejudicial para nossa socidade. 

Conceituamos também a prevenção quaternária em saúde, que representa movimento de 
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profissionais que querem mudar a lógica medicalizante da sociedade construindo processos de 

cuidado que respeitem a autonomia e a decisão do usuário sobre sua vida, tendo Tesser, como um 

de seus grandes pensadores. 

 

Já no capítulo dois, traçamos o histórico da loucura na sociedade desde a exclusão relatada por 

Focault em se livro “A história da Loucura” (1972) até os modelos atuais de cuidado em saúde 

mental. Descrevemos como a socidade excluiu historicamente a doença mental do convívio social, 

diversas atitudes como colocar os loucos a deriva em embarcações conhecidas como Stultifera 

Navis, o isolamento em hospitais e em leprosários, e até o cuidado torturante em manicômios. O 

nascimento da psiquiatria com Pinel, começa a descrever como foram classificados os transtornos 

mentais, mas sem uma mudança do modelo de cuidado punitivo e torturante. 

 

Embarcamos então na mudança deste modelo de exclusão e nos questionamentos desta forma de 

cuidado. Temos em Franco Basaglia o principal pensador e transformador do cuidado no mundo, 

com o que chamamos de Psiquiatria Democrática Italiana, que rompe com o modelo manicomial. 

Basaglia e o seu modelo de cuidado servem então como a base para a formatação e o modelo de 

cuidado que hoje é aplicado no Brasil.  

 

Dentro do SUS, temos atualmente um modelo de cuidado baseado em território e em rede, a Rede 

de Atenção Psicossocial, organizada em diversos níveis de atenção visando a integralidade do 

cuidado em saúde. Os Centros de Atenção Psicossocial são sem dúvida o principal serviço de 

tratamento e cuidado no ambiente nacional, mas Amarante questiona se esta instituicionalização 

dos CAPS foi positiva, ou se ela podou modelos inovadores de cuidado.  

 

Finalizamos este capítulo então trazendo os grandes desafios nacionais para efetivação da reforma 

psiquiatríca, dentro do contexto atual de golpe jurídico parlamentar. Já que o processo de reforma 

psiquiatríca nacional surge do movimento organizado de trabalhadores de saúde mental, sendo 

então o movimento intimamente ligado a democracia e a construção social. 

 

Seguimos então para uma visão quantitativa da medicalização, através da anáise do aumento do 

consumo de medicamentos no Brasil e no mundo. Trazemos uma inovação do olhar do processo 
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de medicalização através da contribuição das ciências farmacêuticas, já que dissertamos sobre a 

existência de base numérica para tratar do fenômeno dentro da saúde. Demonstramos através de 

inúmeras pesquisas como o aumento do consumo de medicamentos pode fundamentar conceitos 

como iatrôgenia, medicazaliação focalizada em grupos populacionais (idosos, crianças e mulheres) 

e o quanto a população pode comprometer seus orçamentos familiares para manter a utilização 

deste objeto de consumo.  

 

Demonstramos também, que existe dentro da farmácia um conceito que pode ser considerado como 

prevenção quaternária em saúde, o Uso Racional de Medicamentos, que se analisado sobr o aspecto 

sociológico e aliado aos pensadores da medicalização pode trazer para as ciências farmacêuticas 

um novo campo de pensamento e elaboração, onde associaremos os achados quantitativos a análise 

do processo social do aumento do consumo de medicamentos, para então propor soluções que 

possam de fato melhorar o consumo de medicamentos de forma racional e autônoma dos usuários.  

 

Navegamos então no capítulo quatro em como a medicalização avançou sobre a saúde mental. 

Descrevendo que a construção do que é considerado transtorno mental através do Manual de 

Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM), um processo questionável e que 

historicamente determina socialmente o que é normal e o que é patológico. Sua construição não é 

feita de maneira isenta existindo pressões de diversos atores para ampliação de conceitos de 

transtorno mental seja visando o lucro, seja visando alguns ganhos sociais para populações de 

usuários.  

 

De tal forma, a construção social do transtorno mental e da utilização de medicamentos para seu 

tratamento é resultado do processo de dependência social ao uso de medicamentos para tratamento 

da loucura, bem como da necessidade de uma explicação biocientífica para todos os males da 

humanidade. Apontamos ainda que, apesar de poucos, existem estudos que demonstram melhora 

em usuários com transtorno mental  quanto os mesmos não fazemuso de medicamentos para seu 

cuidado, desta forma apontamos a necessidade de maiores investigações deste campo para melhoria 

do cuidado em saúde mental no mundo, onde este seja menos mercadológico e mais focado nas 

necessidades dos indivíduos. 
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Por fim, realizamos no capítulo cinco uma análise institucional a partir de todo arcabouço teórico 

dos capítulos anteriores, onde analisamos a rede de atenção psicossocial de Aracaju – SE e suas 

práticas medicalizantes de desmedicalizantes. Onde avançamos no modelo e na reforma 

psiquiátrica local e onde podemos avançar mais, não com o objetivo de condenar práticas, mas de 

manter uma constante de pensamento e construção reformista na prática em saúde mental. 

 

Concluindo então que o cuidado em saúde mental realizado em Aracaju é um potente exemplo de 

prática desmedicalizante, pelo seu constante processo de pensamento e contrução conjunta da 

autonomia do sujeito, baseado numa constante necessidade de educação permanente e de reflexão 

de práticas e processos de trabalho.  

 

Visalizamos também que o SUS é um modelo de cuidado que pode envereador pelo processo de 

medicalização social, sendo necessária uma constância de anáise e ações de modo a ampliar a 

prevenção quaternária em saúde, principalmente em áreas como a atenção básica.  

 

E por fim, trazemos que este trabalho aponta para as ciências farmacêuticas que ela é um importante 

aliado na análise da medicalização como fenômeno social claro, sendo um amplo e importante 

campo de estudos e pesquisas sociais, e tendo o uso racional de medicamentos como processo a 

ser reavalidado sob o aspecto da prevenção quaternária em saúde, onde o aprofundamento pode vir 

a partir de um olhar ligado as áreas sociais e humanas do conhecimento, associadas ao que as 

ciências duras trazem como verdades absolutas a partir de comparações numéricas.  
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1. Medicalização: Uma Análise Conceitual 

 

1.1 O poder biomédico – A crítica ortodoxa a medicalização da sociedade 

 

Um traço marcante da atualidade é que dedicamos cada vez mais do nosso orçamento a nossa 

saúde, será que somos uma geração mais doente que as anteriores? Será que estamos mais 

saudáveis? Buscamos profissionais de saúde não apenas quando estamos doentes hoje em dia, mas 

também quando estamos saudáveis, com um discurso de ficar ainda melhor. O fato é que o que 

somos parece estar inseparável do discurso biomédico. Isso porque incorporamos cada vez mais o 

discurso médico para o nosso cotidiano, nos fazendo seguir normas que representam o que é 

saudável ou patológico (FREITAS; AMARANTE, 2015), a este processo onde o saber médico é 

incorporado na nossa vida cotidiana chamamos de medicalização e é nele que iniciamos nossa 

caminhada nesta dissertação. 

 

O estudo e o pensamento sobre o fenômeno da medicalização surge por volta da década de 60/70, 

tendo como seus principais pensadores ortodoxos Ivan Illich e Irving Zola, porém auxiliado por 

diversos outros autores (SANTOS, 2013). Muitos dos personagens que colaboraram para o 

pensamento crítico quanto ao processo de medicalização da sociedade, tem uma forte ligação com 

o movimento de reforma psiquiátrica e da antipsiquiatria, tais como Foucault e Basaglia. 

  

A efervescência de pensamentos críticos do período era evidente nos campos ligados a psiquiatria. 

Maciel (1999) traz que existiam uma convergências de ideias em diversos documentos que 

colaboraram com a contestação do status quo da sociedade, bastante influenciados, segundo Lupton 

(1997), por uma perspectiva marxista e pelo humanismo liberal, onde ao mesmo tempo em que se 

colocava em xeque profissões poderosas socialmente, como a medicina e o direito, se impulsionava 

os questionamentos sobre os direitos humanos e a transformação social.   

 

Nye (2003) exalta a produção dos autores da década de 70 como uma perfeita inversão da posição 

ortodoxa da época, por terem dados subsídios para afirmar que o que fixava a patologia da 

normalidade era uma construção social, que dependia da perícia e do discurso médico. E que o 
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discurso patologizante era excludente e oligárquico, dando razão aqueles que possuíam o comando 

e queriam manter a ordem social vigente. 

 

Os saberes construídos na época partem de duas teorias distintas, a teoria do rótulo de Beker, que 

afirma que a patologização vem a partir de um rótulo socialmente construído, e a de Talcott Parsons 

que discorre sobre a medicina como uma instituição do controle social (SANTOS, 2013). Os 

escritos de Parsons foram duramente repudiados a época, pois traziam forte apoio a autoridade 

médica, onde apenas este saber poderia restituir a inserção social das pessoas consideradas doentes.  

 

Parsons, também chama atenção pela sua descrita do papel social do doente, dentre eles o de 

legitimar o desvio da norma, evidenciado pela doença e abrir caminhos para relação reintegradora 

médico-paciente. De tal forma, produzir doentes é econômica e politicamente importante para a 

sociedade. Ele postula quatro papéis principais do doente: o doente fica isento de obrigações sociais 

normais; do doente não se pode esperar a recuperação por um ato de vontade; o doente deve 

reconhecer seu estado e se empenhar em sua recuperação e por fim; o doente tem por obrigação 

procurar ajuda tecnicamente competente de um médico e cooperar com seu tratamento (FREITAS; 

AMARANTE, 2015). 

  

Sendo assim as bases da teoria de Beker e Person, auxiliam a construção do termo medicalização 

nesta época fundamentando-o numa crítica ao poder exercido pela profissão médica sobre a 

sociedade, em especial sobre o doente. Onde, mesmo causando danos ou sendo ineficaz em a sua 

prática conseguia acumular poder e reconhecimento social junto à população. Zola realiza esta 

análise e afirma que isso só foi possível devido a um anseio social de que a medicina exercesse 

este poder, devido a comportamentos e hábitos da população que os praticava, mas que tinha 

ciência que faziam mal à saúde. 

 

O pano de fundo importante para o crescente fenômeno da medicalização era uma sociedade que 

passava por transformações sócio culturais importantes, tais como: a diminuição do poder da 

religião, o aumento de confiança na racionalidade da ciência, o aumento do prestígio da profissão 

médica e o aumento do uso de tecnologias para resolução de problemas. Estes fatores foram 
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cruciais para tornar o pecado em crime ou doença, tais como a homossexualidade, o suicídio, entre 

outras (CONRAD, 1992).  

 

Logo, a construção do imaginário biomédico construiu através da profissão médica o papel de ser 

o significante-mestre a organizar nossas vidas. Sendo as experiências emocionais naturais de 

sofrimento patologizadas, contudo, basta viver para sofrer, conforme dita a sabedoria popular, 

então viver seria causar doenças (FREITAS; AMARANTE, 2015)?  

 

Como dissemos inicialmente Illich e Zola são considerados protagonistas nas primeiras 

elaborações sobre o tema medicalização, e possuem em comum a perspectiva da crítica a invasão 

da medicina sobre o cotidiano. Outros autores foram importantes para os questionamentos 

levantados a época, Szasz em 1972, por exemplo questionou a consistência da psiquiatria, a partir 

de uma perspectiva de questionar o que era tido como doença mental (SANTOS, 2013). 

 

Szasz considerou a doença mental como uma doença metafórica, já q sua natureza não é clara e 

concreta. Ele retoma o conceito de que a doença mental tem origem no fato da pessoa agir e parecer 

doente sem de fato ter uma doença corporal. Ele questiona não apenas a doença mental, mas a 

existência de uma especialidade para dela cuidar, a psiquiatria. E que o processo de transformação 

do que era tido como charlatanismo ou simulação em doença passa por ação de ciências como a 

psicanalise, de Freud (FREITAS; AMARANTE, 2015). 

 

Além das teses ligadas a contestação do poder médico, ou mesmo da contestação da doença mental 

como doença, alguns autores elaboraram teorias a partir do que seria conhecida como a “tese da 

assimetria”. Onde os detentores do saber, detinham poder e autoridade, sobre aqueles que são 

vulneráveis e necessitavam de auxílios para seus males, não possuindo assim a possibilidade de 

questionar as decisões, papeis encenados respectivamente pela profissão médica e seus pacientes 

(LUPTON, 1997). 

 

Discorrendo mais profundamente sobre Zola, devemos pontuar que ele dentre os primeiros autores 

que utilizaram e conceituaram o termo medicalização, em 1972, no seu livro “Medicina como uma 

instituição de controle social”. Para ele a expressão controle social é absolutamente inseparável das 
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relações de poder (FREITAS; AMARANTE, 2015). Sua tese sustenta que a existência do poder 

médico sobre os indivíduos se dá por uma relação desigual de conhecimento (poder), fazendo com 

que a rotulação do que é “saudável” ou “doente” seja um fenômeno relevante para sociedade, 

medicalizando assim diversos aspectos da vida cotidiana (ZOLA, 1972). 

 

Zola tece que o braço medicalizante da profissão médica, não esta apenas associado a psiquiatria, 

mas a uma construção de sociedade tecnocrática complexa, sendo a medicina um braço importante 

do controle social. A saúde pública é um exemplo citado pelo mesmo, de como a medicina 

preventiva transformou aspectos da vida cotidiana em questões relacionadas a práxis médica 

(SANTOS, 2013). 

 

As transformações sociais apresentadas à época, fez-se abrir um vácuo devido à suspenção da 

condenação moral que a religião trazia aos desviantes. A medicina ocupa por vez o local de 

instituições poderes tradicionais como a religião e a lei, cabendo a ela uma regulação social que se 

baseia no controle técnico científico, dentro de um objetivismo terapêutico (ZOLA, 1972).  

 

Esta substituição do campo moral para o campo de doença, dos ditos problemas, não significou 

necessariamente um avanço de concepção cultural da sociedade quanto aos “desvios” (ZOLA, 

1972). Tendo em vista que mesmo tendo diminuído a culpabilização do portador de alguma 

“anormalidade”, a falta de seguimento de um rígido regime terapêutico ou mesmo a demora de 

buscar ajuda de um especialista para o retorno ao padrão é considerado como “fraqueza moral” ou 

“falha de cárater”.   

 

A responsabilidade individual e a carga de culpa moral aumentava em pessoas que apresentavam 

sinais de algumas doenças, como as psicossomáticas e o estresse, já que são os indivíduos e não 

bactérias que estão em tela neste processo de adoecimento ou incapacidade (ZOLA, 1972). Este 

processo traz para o âmbito médico uma moralização necessária a controle social, necessário para 

manter as estruturas vigentes e o poder do estado sobre os corpos. 

 

Segundo Santos 2013, o processo de medicalização da sociedade passa por 4 pontos principais:  

Esse ‘attaching’ process, como chama o autor, é analisado a partir de quatro pontos: (1) 

por coisas que na vida podem ser consideradas relevantes para o bom exercício da 
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medicina; (2) pela detenção do controle absoluto sobre certos procedimentos tecnológicos; 

(3) pelo controle quase absoluto do acesso a algumas áreas tabus; e (4) pela expansão do 

que na medicina é considerado relevante para a boa prática da vida. (SANTOS, 2013: 

p.25) 

 

 

O ponto número um, passa pela extrapolação da medicina da necessidade do conhecimento de 

sinais e sintomas para a necessidade de avaliação de hábitos diários para a correta intervenção. 

Desta forma a clínica passa a buscar outros elementos para tratar e prevenir as doenças, tendo então 

o saber médico o poder de interferir na vida diária dos pacientes. A prática preventista permite ao 

médico influenciar e aferir em doenças que nem mesmo existam, a partir de da regulação do 

cotidiano individual (ZOLA, 1972). 

 

O aspecto número dois, diz respeito aquilo que é inerente a profissão médica, como as cirurgias e 

a prescrição médica. Quando avaliamos que ambos permitem a medicina a ir muito além do campo 

das doenças orgânicas tradicionais, tendo em vista a possibilidade de modificações estéticas que as 

cirurgias plásticas permitem a prática médica. Que fogem totalmente a um processo de 

adoecimento ou mesmo ao uso de psicotrópicos não para tratar patologias, mas para que o indivíduo 

se encaixe dentro de um padrão normal de sono, de peso, de felicidade (ZOLA, 1972).  

 

O ponto número três, fala da liberdade dada a profissão médica para tratar de todos os tipos de 

questões, desde os males do espírito como a doença mental ou a dependência química, que antes 

eram tratados como fraquezas pessoais, até processos naturais para os quais antes não existia a 

necessidade de atenção médica especializada, como a gravidez e o envelhecimento (ZOLA, 1972). 

 

O que corrobora com esta abordagem é a compreensão da medicina como tecnociência, sendo esta 

a primeira das profissões a reivindicar o poder sobre a doença e sobre qualquer coisa q a ela esteja 

interligada. Além disto, durante muito tempo a profissão não teve nenhum tipo de avaliação 

externa, permitindo que os próprios médicos regulassem sua área de atuação (FREITAS; 

AMARANTE, 2015).  

 

O último tema abordado, é talvez o mais importante para análise do processo medicalizante, tendo 

em vista que qualquer interferência no cotidiano e nos hábitos que antes eram considerados normais 
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na sociedade, podem ser questionados e modificados se existir uma justificativa baseada na “razão 

médica”. De tal forma a medicalização não exerce seu controle exclusivamente sobre o processo 

da doença, mas ela enfoca no que consideramos saúde (ZOLA, 1972). Fazendo assim com que a 

medicina avançasse para o campo de poder sobre o indivíduo e seu dia-a-dia. 

 

 A partir desta análise Zola afirma então que “viver é prejudicial a saúde”, já que auxiliada pela 

literatura científica, principalmente médica e farmacológica, a sociedade passa a crer que existem 

hábitos não saudáveis em todas as ações antes ditas como normais, tais como: comer, transar, entre 

tantas outras, passando a existir o que o autor chama de crença da “onipresença do transtorno” 

(1972). 

 

A diminuição da liberdade individual construída por este pensamento, traz o que Illich chamou de 

subordinação dos indivíduos através da ideologia médica. Levando então a obsessão pela saúde 

perfeita e a negação da condição humana, através da necessidade de superação da velhice, da dor 

e até da morte. A comunidade acredita ter mais necessidades de saúde induzida pelo avanço 

tecnológico e aumento da oferta médica de novas terapêuticas (ILLICH, 1999). 

 

O ápice deste processo de medicalização da vida está exposto e consolidado na definição de saúde 

trazida pela Organização Mundial de Saúde, já que a mesma define que saúde é um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social. A base da construção do campo da política pública de 

saúde no Brasil, incorpora este processo medicalizante já que a mesma determina rotinas ideais e 

padrões de vida saudáveis, ditando o que devemos comer, como nos prevenir de riscos, o que 

devemos fazer para levarmos uma vida saudável (SANTOS, 2013). 

 

Em A expropriação da Vida – Nêmesis da Medicina, de 1975, Illich tece severas críticas ao 

sobreposição do saber médico em vários campos da vida, ele trata esta invasão como uma ameaça 

maléfica a saúde. Ele denuncia o que ele chamou de ‘colonização médica’, que é ligada a perca da 

autonomia do indivíduo em lidar com o sofrimento, ele afirma ainda que ela aliena os meios de 

tratamento e que impede que o conhecimento científico seja partilhado (ILLICH, 1975). 
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As diferentes correntes concordam entre si e sobre olhares diferenciados que a medicalização tem 

em comum o alargamento da medicina sobre os processos da vida (SANTOS, 2013). Illich chega 

a falar de sacerdócio sanitário, tecendo uma crítica ao tamanho da dependência social do consumo 

de saúde pelos indivíduo e sociedade (ILLICH, 1975). 

 

Illich justifica o quão nociva é a medicalização ao falar da perca de autonomia sob a justificativa 

de buscar uma atenção integral a saúde, por meio de ações de diagnóstico, prevenção e tratamento. 

Ele então constrói o termo iatrogênese – iatros (médico) genesis (origem) – onde ele expressa, com 

preocupação, a possibilidade de a própria prática médica seja a fonte de novas doenças. Ele então 

se aprofunda a explicar em quais campos o termo seria empregado, tecendo saberes sobre a 

iatrogenia clínica, social e estrutural (ILLICH, 1975), sobre as quais discorreremos a seguir. 

 

Ao tratar da iatrogênese clínica, ele inicialmente põe em xeque todos os avanços sanitários 

atribuídos a medicina, demonstrando que a diminuição de grandes epidemias mundiais se deu de 

forma natural e progressiva, sem de fato a interferência médica. Ele fala que uma perigosa ilusão 

foi construída, a de que a maior intervenção médica trouxe mais cura as enfermidades, e expõe que 

quanto mais uma doença necessita da intervenção, mais o paciente terá seu sofrimento aumentado 

(ILLICH, 1975).  

 

Por fim, ele explicita que a iatrogênese clínica tem origem na própria terapêutica, sendo o efeito 

indesejado das mais diversas formas de tratamento, tais como os efeitos colaterais no uso de 

medicamentos. Em suma, o mal apresentado pelo paciente não existiria caso o mesmo não fosse 

submetido a uma determinada terapêutica. Onde os médicos sempre foram ‘venenos’ potenciais, 

mas que seus efeitos foram expandidos em consequência da expansão de seu uso (ILLICH, 1975). 

 

Diversas práticas bárbaras foram praticadas ao longo da história em nome da saúde e com a 

permissão da sociedade com o fundamento médico, temos a necessidade de relembrar e citar 

algumas, por exemplo: coma insulínico como terapêutico, eletroconvulsoterapia, lobotomia, 

malarioterapia, choque cardiazólico, os barbitúricos, terapias do hormônio do sexo, as anfetaminas 

(FREITAS; AMARANTE, 2015). 
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A iatrogênese social diz respeito aos efeitos da medicalização, não na terapêutica, mas na 

sociedade, relacionada ao impacto social da medicina, o fenômeno cria uma sociedade mórbida. 

Ressaltando ainda que o mesmo não poderia ser produzido pela intervenção de um profissional 

isolado, mas pela prática e cultura da instituição médica. Illich lançará mão de vários exemplos 

para discorrer sobre a iatrogênese social, dentre eles a medicalização do orçamento, invasão 

farmacêutica, o controle social pelo diagnóstico, entre outros. Dentre seus apontamentos mais 

importantes, esta a reafirmação que o enfoque na prevenção em saúde, torna o indivíduo saudável 

em paciente, sendo um dos sintomas da iatrogenia social mais marcantes em todas as comunidades 

(ILLICH, 1975).  

  

A partir disto ele traça áreas que sofrem atuação do pensamento medicalizante. Na crítica a 

medicalização do orçamento ele demonstra como o aumento exacerbado de gastos com sistemas 

de saúde nacionais, não representaram melhoras nos índices de vida da população, países como os 

EUA que tiveram aumento significativos no setor saúde apresentaram diminuição na expectativa 

de vida de sua população do sexo masculino nos anos 70. Ele ressalta ainda que a submissão ao 

poder médico ocorre em todos os tipos de regimes econômicos, contudo no capitalismo a 

submissão é mais dispendiosa. Ele conclui traçando que a medicalização produz uma crença de 

que não é possível enfrentar as doenças sem a existência de uma medicina moderna, de ponta, 

altamente tecnológica e dispendiosa que atenderá a uma minúscula parcela da população (ILLICH, 

1975). 

 

Na lógica de Illich, uma sociedade desenvolvida com o foco no bem-estar da população, deveria 

ser menos doente, e ao longo do tempo ter menos gastos com saúde e com profissionais de saúde. 

Isso possibilitaria o investimento em outras áreas da vida, contudo, o que ocorre é exatamente o 

contrário, quanto mais gastos, mais demandas  ligadas a este setor surgem (FREITAS; 

AMARANTE, 2015). 

 

Ele ainda retoma a crítica a influência da medicalização na autonomia dos sujeitos e no controle 

social da vida, que antes era considerado normal. Illich também tece críticas ao que ele chama de 

medicalização da categoria social, exemplificando esta crítica com a aceitação de forma ‘natural’ 

pelo leigo da necessidade de busca de cuidados terapêuticos específicos para diferentes fazes da 
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vida, na infância, velhice, gestação, climatério. O homem é domesticado para ser gerido em uma 

sequência de celas especializadas, que determinam quais são os padrões corretos a serem seguidos, 

não apenas quanto a sua saúde, mas quanto a sua educação, profissão, etc. A riqueza do meio 

natural é empobrecida pela especialização da vida humana (ILLICH, 1975).  

 

Um fator relevante já elabora pelo autor em 75, mas que é digno de nota no momento atual é como 

o machismo e a necessidade de domínio sobre o corpo feminino fez com que a medicalização 

avançasse de forma mais insidiosa sobre os ciclos de vida das mulheres, a ligação intima do 

feminismo com o aparecimento da ginecologia, bem como a necessidade de especialistas para 

gestação, climatério, aleitamento, refletem a construção de sociedade patriarcal na qual estamos 

instituídos.  

 

Por fim a iatrogênese social traça junto aos mandatários sociais o perfil de normalidade da 

comunidade, colocando aqueles que não se encaixam neste perfil sob tutela da ordem estabelecida. 

Destinando ao anormal os mais variados destinos (o exílio, a morte, a prisão, a hospitalização, etc) 

(ILLICH, 1975). 

 

A iatrogenia estrutural diz respeito a criação de regras que ditam a vida dos pacientes, de tal forma 

que para o indivíduo conseguir sobreviver ele deve seguir o que é estritamente prescrito para ele 

amar, sofrer, dormir, comer. Ele perde a capacidade natural de saber lidar com os sofrimentos, que 

sucedem a vida, sendo sempre necessária a intervenção profissional médica (SANTOS, 2013). 

 

Apesar das afirmações de que o investimento em prevenção ao longo do tempo diminuiriam os 

gastos excessivos em saúde, o pensador pontua que não se esperava que o escopo de saúde se 

alargasse tanto e que as pessoas deixassem de lado o seu autocuidado e o pensamento de que o 

indivíduo é quem entende melhor o que esta sentindo, mesmo de forma leiga (ILLICH, 1975).  

 

Illich é considerado por sua obra um crítico ácido e radical, porém seus questionamentos de 75 tem 

um tom atual de tabus e enfrentamentos para o campo da saúde. Com o amadurecimento e o 

acompanhamento do processo histórico da medicalização da sociedade, em 1999, o autor retira a 

malsã que ele impunha por sobre a medicina, pelo avanço do processo tornando a sociedade 
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obcecada pelo ideal de saúde, o que ele classifica como iatrogênese cultural, que diz respeito a 

destruição do capital cultural de para lidar autonomamente com boa parte das situações de 

enfermidade, dor e morte (TESSER, 2006). 

 

De forma geral, os autores das décadas de 60 e 70 teceram críticas ortodoxas e mais incisivas ao 

poder médico, muito influenciados pelo contexto de mudanças avassaladoras da sociedade a época. 

Contudo, alguns autores afirmam que eles exageram na consideração da assimetria dos saberes e 

na passividade dos indivíduos ao se submeterem ao conhecimento médico. Já Santos, em 2013, 

afirma que Illitch e Zola partiam não do ponto da passividade dos usuários, mas do avanço do 

processo de medicalização sobre a autonomia influenciados por um discurso de poder massivo.  

 

1.2 Medicalização sob a perspectiva de Michel Focault 

 

Avançando para o entendimento histórico da medicalização jogaremos luz ao que Focault diz a 

cerca do tema, tendo em vista, que para o tema desta dissertação ele é peça fundamental na 

teorização não apenas deste tema, mas também da psiquiatria. Sendo crucial na análise da história 

da loucura e na construção social da mesma. A análise se dará através de leitura de algumas fontes 

primárias de sua obra, mas também da análise feita por outros autores a partir de seu ponto de vista.  

 

Focault em determinado momento se dedicou a dissertar sobre um período anterior ao dos 

pensadores ortodoxos e muitas vezes não enfocou sua escrita no termo medicalização, contudo, ele 

fala inúmeras vezes em sua obra da forma como a medicina atravessa a vida dos indivíduos 

(SANTOS, 2013). O tema principal ao qual ele dedicava suas reflexões era o biopoder, um poder 

que sucedeu a soberania, em que o mesmo se direciona pela gestão da vida, por meio da disciplina 

(GAUDENZI; ORTEGA, 2012).   

 

Para o autor a medicina passa por um momento de crise, com a existência da antimedicina. Isto faz 

parte de um processo histórico, onde o avanço do saber médico sobre a subjetividade dos sujeitos 

segue um contexto de decisão política, em que o estado passa a garantir não apenas o direito à vida 

do indivíduo, mas o direito a saúde, em seu conceito mais amplo, dado naquele momento pela 

OMS, e já citado neste texto.  
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O pensamento dele não trata como novo o conceito do estado garantir a saúde do homem a fim de 

manter seus meios de produção, já que isto já era garantido desde o século XVIII. Mas de que o 

campo da saúde, devido ao seu forte avanço tecnológico, significou o progresso do capital na luta 

contra a doença, passando com que o cuidado em saúde passe a ser uma questão ligada a 

macroeconomia. A crise da antimedicina vem a fundar-se na crítica de que o avanço financeiro dos 

cuidados em saúde, não acompanha significativa melhora na qualidade de vida nem benefícios aos 

que dela utilizam. 

 

Em sua teorização um dos pontos colocados por ele é o questionamento se existiria uma medicina 

social, diferente da medicina individual, tendo em vista que a medicina moderna é ligada 

diretamente ao capitalismo, enfocando apenas na relação médico cliente, ignorando qualquer 

dimensão global e coletiva da sociedade. Este questionamento é utilizado para evidenciar que a 

medicina moderna é sim uma prática social, que possui apenas o aspecto relacionado a relação 

médico-doente como individual. Isso porque o capitalismo incorporou para si a medicina coletiva, 

como modo pelo qual ele preservaria sua força de trabalho, fato necessário a manter os meios de 

produção. Sendo o corpo um meio material da bio-política e a medicina uma estratégia dessa 

(SANTOS, 2013).  

 

Como composição da medicina social, representada pela apropriação do corpo para força de 

trabalho, pode ser descrita como constituída por três componentes: a medicina de estado, a 

medicina urbana e a medicina da força laboral (FOCAULT, 2007). 

 

A medicina de estado volta-se para melhoria das condições de vida da população, ela tem origem 

na Alemanha no século XVIII, dentre alguns fatores pelo processo lento da unificação deste país 

em um Estado Nação. Diferentemente de França e Inglaterra, onde a preocupação era controlar 

apenas as taxas de natalidade e mortalidade, a fim de se obter um contingente de mão-de-obra para 

produção mantendo a força motriz para a potência. Na Alemanha, é criado um órgão estatal que 

capta o saber médico para a administração. Apesar de não ser focada nas taxas como os outros 

países, a medicina estatal buscava por meio de bons níveis de saúde populacional gerar riquezas e 

assim impulsionar e fazer crescer, do interior as forças do estado (SANTOS, 2013). 
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A medicina urbana que surge na França, tem como apoio o desenvolvimento urbano das cidades. 

A necessidade de se organizar a nova ordem vigente onde os ricos e pobres deveriam passar a 

conviver, e onde os campesinos passariam a vivenciar uma vida ligado ao proletariado urbano, fez 

incorrer a época a organização de um poder uno capaz de liderar as resoluções do conflito 

emergente do desenvolvimento da engrenagem urbana (FOCAULT, 1977). 

 

Da noção de quarentena, cunhado por toda a idade média, nasce a primeira noção de salubridade, 

que é a preocupação de se cuidar com o ambiente circunscrito a população. De tal forma existia 

um olhar sobre o desenvolvimento para possíveis locais que dessem origem a epidemias, confusões 

e riscos ao espaço urbano. Foucault chamou esta medicina de medicina das coisas e não dos 

homens, tendo em vista que algumas de suas grandes preocupações eram a água e o ar, iniciava-se 

ai um conceito de meio ambiente.  

 

Grande parte deste pensamento desenhou o modelo de cidades com conhecemos, com o isolamento 

dos cemitérios em espaços de menos circulação de pessoas, as grandes avenidas para aumentar a 

circulação de ar e assim diminuir a possibilidade de contágio de determinadas doenças. Desta 

experiência nasce também higiene pública, ou controle político e científico do meio. Portanto, a 

medicina desenvolvida na França, não tem em si uma preocupação com a sua população 

inicialmente, nem a vê como um risco nem mesmo os mais pobres, a medicalização nela avança 

para a estrutura da cidade inicialmente. Apenas após epidemias é que se observa a necessidade de 

separar setores ligados a classes econômicas, tendo em vista que a população mais exposta a 

vulnerabilidade poderia representar um risco a população mais rica (SANTOS, 2013). 

 

Já na Inglaterra a medicina social que se desenvolveu foi a medicina da força laboral, esta tinha 

por objetivo capacitar o proletariado para o trabalho. Ela submete a população podre da Inglaterra 

ao controle médico, tinha por trás da ideia de proteção a ideia de controle desta população. Onde 

ter uma assistência aos pobres garantia segurança aos ricos. Este modelo de medicina era rígido e 

muito mais de controle do que de assistência aos pacientes. Para Foucault este foi o modelo de 

medicina social mais exitoso, pois trazia três elementos cruciais para: a assistência aos pobres, uma 
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medicina administrativa, que cuidava do controle de epidemias, e uma medicina privada destinada 

a quem pudesse pagar. 

 

No desenvolvimento da medicina social com as mudanças da sociedade para uma crença racional 

embasada no conhecimento científico, tem-se a base da crise da medicina que tem alguns aspectos 

definidos por Foucault, alguns deles são: a cientificidade e a eficácia da medicina, a medicalização 

indefinida e a economia política da medicina.  

 

O primeiro ponto levanta que como o desenvolvimento da ciência médica, os erros agora se 

encontram dentro da técnica médica e não mais na inabilidade. Ele então utiliza o termo iatrogenia 

como Illich, colocando que efeitos nocivos derivam da prática médica. Ele só diverge do pensador 

ortodoxo no ponto de vista de origem da iatrogenia, Illich coloca no erro da medicina, já Focault 

afirma que ela se origina do saber médico. 

 

Tal qual a análise de Illich, Michel também traça os riscos da medicina e questiona que para a 

existência do progresso da medicina muitas vidas são tiradas. Ele avalia ainda que o avanço 

tecnológico fez com que o risco médico parasse de atingir exclusivamente o paciente tratado, mas 

que tivesse potencial para atingir seus herdeiros e toda uma geração devido a possibilidades de 

mudanças mutagênicas. 

 

A questão da medicalização indefinida diz respeito ao avanço da medicina do campo da doença 

para o campo do poder e autoridade sobre diversos aspectos da vida. Foucault cita por exemplo a 

transformação da homossexualidade em doença em alguns países, levando a análise semelhantes 

de Zola e Illich do avanço da medicina sobre campos da vida e da autonomia dos indivíduos, 

colaborando assim para a normatização da sociedade e sendo ferramenta do estado para a 

padronização dos indivíduos.  

 

Para ele o processo de medicalização começou quando a medicina passou a se importar com coisas 

que não lhe diziam respeito, como o ar, a água, a estruturação das cidades. De tal modo o processo 

de medicalização, tem intrínseca relação com os três movimentos de medicina social europeus, 

onde a medicina do proletariado serve para manutenção da força de trabalho, a medicina urbana 
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influência a constituição das cidades e a medicina de estado regula e controla a população, esses 

três aspectos corroboram para o avanço e consolidação do fenômeno medicalizante, o 

desenvolvimento é tão elevado que a medicina parece estar presente em todos os aspectos possíveis 

não possuindo mais um limite definido de sua ação. 

 

O processo conseguiu ser tão profundo, que até mesmo os modos de questionamento da medicina 

utilizam de práticas e saberes embasados nas ciências médicas, ou dela derivados. Por este motivo, 

ele não caminha para a antimedicina, mas para um modo de analisar e problematizar a própria 

prática para encontrar como este ponto foi alcançado. 

 

Focault é um dos autores que expressa positividade com o avanço da biomedicina sobre os 

indivíduos, para ele a instituição médica é mais uma das ferramentas utilizadas pelo Estado para 

organizar e disciplinar a sociedade. Ela expressa positividade por reduzir problemas médicos e 

possuir eficácia curativa (TESSER, 2010). 

 

O ultimo aspecto relevante da crise é a economia política da medicina, que além de manter o avanço 

econômico através da manutenção da força de trabalho passou a ser um importante campo da 

economia, através de sua oferta de serviços e produtos. A indústria médica passa então a ter grande 

importância na macroeconomia de mercado. Mais uma vez ele converge para as ideias dos autores 

ortodoxos ao afirmar que a capitalização da medicina não representou ganhos de saúde as 

populações.  

 

Este percurso teórico caminha para construção do que Foucault chamou de biopoder, que inicia 

com o crescimento demográfico dos homens, e a necessidade de realizar análises quanto a este 

acontecimento, surge dai o que chamamos de população. Desta forma é possível traçar indicadores, 

como natalidade, mortalidade de modo a iniciar a exercer poder sobre os indivíduos de forma 

coletiva. Focault chamou este momento inicial de “bio-regulamentação do estado” (SANTOS, 

2013). 

 

Uma das forças motrizes do exercício do poder do estado sobre os indivíduos é a família 

medicalizada-medicalizante, sendo os pais os grandes responsáveis pela perfeita educação moral 
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dos filhos. Outro ponto de exercício deste poder e do avanço da medicalização nos espaços, foi o 

cuidado com a higiene dos diversos ambientes coletivos a fim de se evitar surtos e epidemias, de 

tal forma a medicina exerce o controle social necessário a manter a manutenção da produção da 

riqueza estatal (SANTOS, 2013). De tal forma, as regras de higiene atingem também os indivíduos 

ditando modos de comer, vestir, beber e etc (FOCAULT, 1977). 

 

Estes fatores corroboram para o questionamento do modos operandi dos hospitais a época, já que 

estes eram locais ligados a assistência e a caridade, reduto de excluídos sociais, onde a medicina e 

a terapêutica não tinham papéis. Como consequência tem início um movimento de reforma 

hospitalar, onde o ditamento de regras e a higienização do local são cruciais para que estes se 

tornem locais médicos de cuidado, esta reordenação e higienização deste espaço é uma tecnologia 

política conhecida como disciplina (FOCAULT, 1972). 

 

Todo este arcabouço corrobora para a visão de Foucalt sobre medicalização, onde, apesar dele 

reconhecer a intervenção médica como autoritária e de controle, ele atribui a múltiplos fatores o 

exercício de poder sobre os corpos, tais como a família e as instituições (Nye, 2003). Esta talvez 

seja a maior diferença do pensamento de Michel com os autores ortodoxos, pois ele não considera 

o Estado o único detentor do poder, mas que esse (o poder) esta capilarizado nas relações sociais, 

tendo este uma natureza dispersa (SANTOS, 2013). 

 

A construção então do biopoder, perpassa ainda pela contextualização da soberania clássica, onde 

o soberano tinha o poder sobre a vida e a morte do súdito, e pela jornada sociohistórica onde uma 

população suplicante e espiritualizada passa a ser disciplinada e estatal, de modo que a soberania 

não deixa de existir com o fim dos estados totalitários, mas ela passa a ser exercida na lógica de 

fazer viver (SANTOS, 2013). 

 

Sendo assim, ao passo que o estado começa a enxergar os indivíduos como população e que ele 

necessita cada vez mais exercer suas decisões e regras ao conjunto de indíviduos, surge a tecnologia 

que Focault denomina de Biopoder. A saúde estatal não trata mais exclusivamente do indivíduo, a 

visão se desloca para os índices e taxas, que expressam o conjunto populacional. E a preocupação 
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não se dá com o foco na modificação dos fenômenos expressos, mas nos determinantes que o 

geraram, e quais as necessidades de regulamentação para alcançar uma homeostase populacional.  

 

O biopoder apresentava contudo uma fragilidade a ser superada, a morte, tendo em vista que ele 

estava totalmente ligado ao poder do estado de fazer viver e de manter vivo, o poder soberano de 

retirar a vida tinha sido perdido, desta necessidade da população de continuar com o poder por 

sobre a morte, Focault aponta que surge o racismo e a possibilidade de matar aquele que é diferente 

da população. E não apenas a morte significa o fortalecimento da população a exclusão social, o 

ocultamento e o encarceramento são formas de fortalecer o poder biológico de uma raça 

(FOCAULT, 1976). 

 

Importante salientar que o biopoder não é recebido pelo indivíduo de forma passiva, ele constrói 

junto ao soberano (ou ao estado) as relações de poder. O poder então está em todos os lugares, ele 

está distribuído por toda a força social, e sempre será acompanhado por resistência. Ele não se 

aprofunda no conceito de medicalização, mesmo compreendendo o fenômeno da medicina se 

apropriando de diversos aspectos da vida humana e inclusive avançando sobre o corpo social, 

através do que ele categoriza como biopolítica (GAUDENZI; ORTEGA, 2012).  

 

Por fim, vale salientar que as análises tratadas por Focault diferem de seus contemporâneos por 

que o mesmo se dispõe a tratar da construção social do século XVII e XIX, ou seja, da época da 

constituição dos Estados-nações. E como ficou evidente até aqui a contextualização é crucial para 

avaliar o processo de medicalização pensado.  

 

De tal forma, após descrever as análises do autor fica claro que ele não considerava a medicalização 

apenas como um ato da profissão médica, tal qual Illich. Bem como ele não pontuava este exercício 

de poder exercido por um único ente, como o Estado, mas algo difundido e exercido por cidadãos 

autônomos e que compreendem e aceitam o seu papel na organização populacional. Ele 

compreende sim a medicalização como artifícios que foram criados ao longo do tempo para regular 

a vida, compreendendo-a como uma ação interativa e coletiva composta não por vítimas mas por 

protagonistas do processo medicalizante da sociedade. 
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1.3 Medicalização – Um fenômeno Multicausal 

 

Santos, em 2013, pontua que os autores atuais sobre medicalização rompem com os primeiros 

críticos e pensadores do processo, pois devido a mudança conjuntural é inconcebível ter o sujeito 

como um ser passivo diante da autoridade médica, pelo contrário o indivíduo faz parte ativamente 

do debate, que vai bem além do campo da medicina. 

 

Uma das principais mudanças ocorridas no processo foi a incorporação da ciência como detentora 

da verdade, até mesmo com a incorporação do modo de falar médico dentro do vocabulário popular. 

Ao mesmo tempo a elaboração do pensamento perde espaço, pois a ciência fortalecida é aquela 

que lida com o concreto e com objeto descrito visível, ela é avessa aos conflitos interiores e as 

análises subjetivas.  

 

Para Conrad (1992), a medicalização é pura e simplesmente um processo pelo qual os problemas 

não médicos passam a ser definidos e tratados como problemas médicos, geralmente em termos 

de doenças ou transtornos. Isso levou a que cada vez mais problemas sociais, comportamentos e 

vivências fossem considerados doenças. 

 

A problematização ao longo da história sempre se deu pautada principalmente nos excessos 

cometidos, tendo sido o termo referendado para falar de muito além do que a “transformação de 

algo em questão médica”. Em alguns processos de medicalização a profissão médica nem é a 

percursora principal em transformar uma ação em doença, com base em situações assim os autores 

contemporâneos compactuam que a engrenagem social auxilia no processo medicalizante e que 

diversos atores podem protagonizar o mesmo. 

 

Outra definição de medicalização dados pelo próprio Conrad, em 2007, diz o seguinte quando um 

problema passa a ser definido em termos médicos, descrito a partir da linguagem médica, 

compreendido através do enquadre médico e ‘tratado’ por meio de intervenções médicas. O 
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referencial social da profissão médica lhe permitiu ao longo dos anos definir o que seria ou não 

doença, mas este papel julgador não é solitário e tem auxílio dos mais variados personagens. 

Partindo desta análise, o pensador defini que existem diversos graus de medicalização e eles variam 

de acordo com o meio que circundam o tema e com os vetores em jogo. 

 

Vale salientar que a ampliação do conceito de medicalização proposta pelo pensamento de Conrad 

se baseia em situações que os autores ortodoxos não vivenciaram, surgidos a partir da década de 

90, tais como: a ampliação de algumas doenças a fim de ampliar seu público alvo, ou mesmo o uso 

off label de medicamentos, para doenças aos quais eles não são indicados (ZORZANELLI, 2014).  

 

A crítica ao trabalho de Conrad, esta embasada nesta grande abrangência que o autor deu ao termo 

medicalização, tornando-o uma completa bagunça. Ele separa a medicalização e a jurisdição 

médica, tendo em vista que diversas profissões podem ter um ímpeto medicalizante desde que 

utilize uma linguagem médica para tratar de um determinado padrão da “anormalidade” 

(ZORZANELLI, 2014). Como exemplo disto, Conrad faz um traçado que expressa a existência de 

três níveis de análise da medicalização: o conceitual, o institucional e o interacional, sobre os quais 

discorreremos a seguir. 

 

O nível conceitual tem a ver com a utilização do vocabulário médico para definição do problema. 

No nível institucional existe uma abordagem predefinida e um grupo de especialistas, que podem 

conceder benefícios e que ditam como determinado grupo deve ser tratado. O último nível esta 

alocado na relação médico paciente, e vem de quando o médico define que uma questão social deve 

ter tratamento médico. 

 

A problemática levantada pelos autores contemporâneos, é que a partir do momento em que se 

individualiza o cuidado para uma questão social é esquecida a necessidade de uma abordagem 

coletiva para superação do problema. Além de, prejudicialmente, esta conduta estreitar o conceito 

de normalidade e aumentar a conceituação das diferenças humanas como patologias, aumentando 

nossa intolerância com a diversidade, tão inerente ao ser humano (CONRAD, 2007). 
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Outro tema abordado surge do avanço do conceito de saúde e da busca incessante pela qualidade 

de vida, que se torna responsabilidade do indivíduo e sinônimo de seu sucesso ou fracasso. O 

conceito de promoção a saúde, a preocupação com o estilo de vida, a atenção primária a saúde, a 

prevenção que são as bases para diversos sistemas de saúde no mundo, fazem avançar a ciência 

médica para um campo que vai bem além da doença, do leito hospitalar, mas chegam ao cotidiano 

e a vida diária.  

 

Também corrobora sobre este olhar a vigilância em saúde, onde o olhar não se foca apenas no 

doente, mas incentiva que o indivíduo vigie o seus comportamentos e de seus pares, estendendo o 

olhar médico para toda a sociedade. Esta medicina pulveriza então o olhar médico sobre a vida 

comum, pois se baseia na problematização do normal (ARMSTRONG, 1995). 

 

Por conseguinte, os sistemas de saúde que se propuseram a ser integrais, buscando formas de 

promover, prevenir e recuperar a saúde, auxiliaram na internalização da população da busca pelo 

saudável e pela qualidade de vida, colaborando assim para um avanço do olhar médico sobre o 

lifestyle (a dieta, o sexo, o estresse, etc). Desta forma a noção de risco em se tratando de escolhas 

que possam prejudicar ou agravar a saúde dos indivíduos é incorporada pela população.   

 

Neste ponto, é importante ressaltar a diferenciação que alguns autores fazem de medicalização de 

saudização (healthism). Sendo a primeira todo o conceito complexo que discorremos até o 

momento, já a segunda dita de uma maneira bastante simplificada, tendo em vista que não é foco 

desta dissertação, é caracterizada pela ênfase excessiva na boa saúde, tornando os aspectos da vida 

em formas de se aprimorar ou obter saúde (SANTOS, 2013). Em determinados momentos os 

termos se confundem, mas o healthism tem por fim uma busca do sujeito ideal, em termos de 

aparência, beleza e fitness (BEZERRA, 2002). De forma mais clara, Santos explica da seguinte 

maneira, medicalização cria causas e intervenções biomédicas para condições antes não 

problematizadas, diferente da saudecização que propõe causas e intervenções no âmbito do estilo 

de vida e do comportamento já existente. 

 

A complexidade do fenômeno medicalização se amplia quando, sob a ótica dos pensadores 

contemporâneos consideramos ela não como um processo médico exclusivo (embora a organização 
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desta profissão seja um dos fatores cruciais), mas como o resultado de uma complexa teia 

influenciada por diversos personagens e atores sociais (SANTOS, 2013). 

 

Conrad, 2007, corrobora que a atuação médica colaborou para o consumo de saúde nas mais 

diversas formas, contudo, ele descreve o controle social ditado por esta profissão de forma ampla 

e muito mais no campo da disputa por influência na vida do que no ditame de regras e poder descrito 

pelos autores ortodoxos. Ele consegue deste modo visualizar diversos campos que influenciavam 

na medicalização, dentre eles: profissionais, meios de comunicação, indústria farmacêutica, e os 

próprios consumidores, a partir do qual ele e outros autores contemporâneos consideram 

medicalização como um processo e não como um fato (SANTOS, 2013). 

 

Este processo em determinados momentos deixa de lado a figura do profissional e passa a ser um 

diálogo, direto, entre a indústria e o consumidor final, através de diversos meios de comunicação, 

que atendem a uma cobrança forte da sociedade para problemas que para ela são questões curáveis. 

A indústria então torna esta uma questão mercadológica e financeira, cercada de interesses 

econômicos (CONRAD, 2007). 

 

Suas reflexões levam em consideração a possibilidade de alguns indivíduos terem se beneficiados 

ao serem enquadrados em patologias, o que antes estava no campo da moral, o alcoolismo, a 

anorexia, etc. Existindo desta forma uma interação neste processo, e uma cumplicidade entre os 

pares. Não sendo então a medicalização um processo unidirecional, onde a medicina sozinha é 

insuficiente como fator determinante. 

 

Diversas ressalvas devem ser levantadas mesmo neste processo de comensalismo entre os que se 

beneficiam e a medicalização, podemos observar por exemplo que o debate sobre uso de drogas, 

ao ser alocado como algo patológico fica estritamente restrito ao campo de saber médico, já que a 

este especialista é dada uma referência social e o seu discurso tem a capacidade de invalidar o saber 

popular e cultural (SANTOS, 2013). 

 

Outro ponto, é como os atos da profissão médica são considerados formas de poder, prescrever 

medicamentos em especial os psicotrópicos e realizar cirurgias é permitido e muitas vezes perde o 
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sentido de medicar uma doença existente, passando a inventar doenças para medicamentos criados. 

Associamos a isto a visão torpe de que problemas sociais complexos podem ser tratados de forma 

individualizada, colocando no ser a culpa pela existência do mesmo, permitindo assim a 

diferenciação e tratamento do mesmo, sem pensar as questões estruturais que influenciam a 

questão. 

 

Trazendo o debate para autores mais contemporâneos teremos afirmações como a de Rose, de que 

falar de medicalização é um cliché a crítica social. Embora reafirme as críticas ele considera que a 

medicina teve um papel fundamental na modelagem das pessoas, tecendo então a análise, já 

abordada nesta dissertação, de que determinados grupos sofrem mais este processo que outros, 

como mulheres em relação aos homens.   

 

Outros pensadores, consideram que nem tudo que diz respeito ao avanço da clínica pode ser 

considerado medicalização, e sim tudo aquilo que ganhe uma explicação médica derivada de 

conceitos como pecado, normalidade, cotidiano. Eles demonstram como é necessário a 

flexibilização da origem da medicalização para que seja possível avaliar o fenômeno com a sua 

devida complexidade e penetração social. 

 

Levando em consideração que o processo foi potencializado pela transformação da saúde em 

mercadoria e o consumo virou imperativo de vida saudável, a indústria farmacêutica ganha 

destacado papel na medicalização, pois passa a ofertar medicamentos que deveriam ter uma doença 

de encaixe, ou mesmo a criar doenças que a posterior ela comercializasse a cura (ANGEL, 2010). 

Este poder é potencializado na própria produção do conhecimento, visto que a indústria de uma 

forma nada ingênua produz verdades científicas que ampliem a utilização de determinado fármaco, 

a noção de agravamento da doença, ou mesmo a criação de novas doenças (MIGUELOTE; 

CAMARGO JR., 2010). 

 

A mercantilização da doença em si pode ser iatrogênica ao transformar pessoas saudáveis em 

doentes, a fim de vender a cura, o diagnóstico ou a prevenção. Para barrar tal avanço precisamos 

antes de tudo ter a ciência de como os limites entre o problema médico e a vida humana são 

borrados a fim de fazer a indústria avançar sobre o cotidiano. Este tipo de ação não é exclusiva da 
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indústria, mas de alianças entre diversos atores: indústria, agências de publicidade, associações de 

usuários, escritórios de advocacia e grupamentos de médicos especialistas (SANTOS, 2013).  

 

Esta ação conjunta proporciona que a indústria pesquise um novo fármaco, a publicidade crie a 

noção exata da necessidade deste novo fármaco para tratar uma doença existente (ou inventada), o 

grupamento de médicos especialistas sejam influenciados a prescrever este medicamento e aticem 

as associações de usuários a acionarem escritórios de advocacia para obrigar governos a 

comprarem estes medicamentos, é um ciclo completo de judicialização da verba pública da saúde 

que parte da medicalização e mercantilização das doenças. 

 

A mercantilização da saúde e a incidência do marketing nesta, leva a mercantilização do 

conhecimento, já que toda a estratégia publicitária se baseia numa cientificidade enviesada 

(MIGUELOTE; CAMARGO JR., 2010). Apontamos ainda que a indústria é pouco inovadora, em 

sua maioria ela produz novos medicamentos a partir de pequenas modificações do original, que 

não apresentam grandes avanços clínicos. Atualmente os grandes responsáveis por novos fármacos 

são as pesquisas financiadas com dinheiro público principalmente voltadas para questões amplas 

de saúde (ANGEL, 2010). 

 

A ação de marketing voltada para ampliação do uso de medicamentos tem na psiquiatria um forte 

componente, já que a delimitação de alguns transtornos mentais não são tão claros quanto as 

doenças do corpo. Sendo assim muitas doenças mentais, são criadas a partir de comportamentos 

considerados incomuns, para que os medicamentos inventados ou recriados possam ter suas 

funções e seu lucro garantidos (ANGEL, 2010). 

 

Um novo termo cunhado atualmente que se insere no debate, é o da biomedicalização, que remonta 

a uma ênfase dos avanços da tecnociência e da tecnicização da biomedicina. Elas tem bases e 

fundamentos no grande avanço das ciências básicas e na sua crescente complexidade a partir da 

melhor formulação e interação de ciências e da criação de novas ciências, o que ocorre na 

genomização, biologia molecular, bioquímica, etc. Este aprofundamento do conhecimento 

tecnocientífico aprofunda e agrava a medicalização (SANTOS, 2013).  
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Os autores formulam que a biomedicalização não tem mais o foco no controle social e na relação 

de poder, mas na transformação dos processos de vida, com o avanço da biotecnologia em 

intervenções focadas não apenas no tratamento, incluindo aí o aprimoramento do ser humano. 

 

 

A biomedicalização então se concretiza como uma nova economia política, que tem foco na 

crescente na saúde, fundamento tecnocientífico das práticas e das inovações biomédicas, 

transformação na produção do conhecimento e no consumo da informação e por fim resulta na 

mudança dos corpos para inclusão de novas propriedade (SANTOS, 2013) que podem incidir sobre 

a população ou sobre o indivíduo. Desta forma, a biomedicalização incide também sobre o que é 

considerado normal, a partir da criação de uma tecnologia de risco, Clarke et al comentam sobre 

esta criação. 

Uma relevância especial da era biomedicalização é a elaboração de ferramentas 

padronizadas de avaliação de risco (por ex. para avaliar o risco de câncer de mama, doença 

cardíaca, diabetes, hipertensão, etc.) que tomam estatísticas de risco epidemiológico, 

ostensivamente significativa apenas em um nível populacional, e transformam em fatores 

de risco que são considerados significativas ao nível individual. (CLARKE et al, 2003: p. 

172) 

 

Logo, ao falarmos de biomedicalização falamos em corpos e sociedades que podem ganhar novas 

identidades individuais e coletivas. Os autores chamam este movimento de customização a partir 

de uma personalização da farmacologia que passa a olhar para este processo como um novo e 

valioso nicho de mercado. Rose e Novas denominam esta como a constituição de um cidadão 

biológico, ou seja, um indivíduo que define sua cidadania em termos de direitos e deveres a partir 

das características corporais, saúde e cura (ZARZANELLI, 2014). 

 

O avanço da biologia moderna, e da biomedicalização, faz surgir o conceito de “tecnologias da 

esperança” que misturam a esperança e a propaganda relacionadas a saúde e aos avanços da 

biomedicina. Rose (2010) tece a crítica a este movimento que ao mesmo tempo que dá esperança 

de modificações e remodelações do corpo em busca do desejo, oferece poucos avanços para a 

solução dos grandes problemas que afligem as populações.  

 

Em diversas formas a sociologia crítica os avanços da biomedicina por não demonstrarem um 

objetivo que seja ligado as necessidades sociais mais claras, alguns chegam a taxar estes avanços 
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como eugenia. Rose considera que existe um abismo entre a biomedicina high tech e as 

necessidades do mundo, não existindo avanços terapêuticos revolucionários em si nas descobertas 

atuais. 

 

De tal forma, os avanços buscam uma normatização com base na verdade incontestável da biologia, 

uma norma que separe com critérios rígidos o normal do patológico, contudo, nenhum dos avanços 

trouxe esta resposta ou normalização dos seres. Rose pontua que a variação é a norma humana.  

 

Os avanços da biomedicina fazem sim avançar a medicamentalização, a partir de uma esperança 

de termos terapias farmacológicas exclusivas para o indivíduo, que poderiam não apenas trazer a 

cura e o alívio para seus males, mas o aumento das suas capacidades vitais. A psiquiatria busca se 

encaixar também nesta forma de produção, através de análises genéticas e imagens do cérebro com 

transtorno, busca assim a superação do dualismo corpo e alma (ROSE, 2001). 

 

Mesmo nas diferentes concepções trazidas em torno da medicalização, todas giram em torno da 

moral e da anormalidade (CAMARGO JR., 2013). Pois, o sujeito medicalizado entra num espectro 

da anormalidade, ou desviante de um padrão esperado na sociedade, estando sujeito a influência 

de um especialista, que o normalize. Seja este da área de saúde ou de alguma outra área 

normatizante como a educação e a segurança pública.    

 

1.4 Medicalização em um contexto nacional e a ascenção de uma contra-cultura 

 

Trazendo os conhecimentos até aqui construídos para realidade brasileira, temos primeiramente 

que avaliar a influência da medicalização no Sistema Único de Saúde – o SUS, o faremos sob a 

perspectiva do conceito de Illich. Neste trecho também debateremos quais os males e benefícios 

que a medicalização pode causar aos sistemas de saúde e a sociedade, e quais as formas de 

desmedicalização existentes, tais como a prevenção quaternária. Deixo claro aqui também que não 

teceremos neste capítulo sobre a medicalização influenciando na saúde mental e no seu modo de 

cuidado atual, tendo em vista que trataremos disto nesta dissertação mais adiante. 
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Inicialmente cabe-nos descrever que o SUS é o maior e mais amplo sistema de saúde do mundo, o 

único que se propõe a ser universal, integral, equânime, socialmente referenciado e que atende a 

mais de 100 milhões de pessoas.  

 

Diversos outros sistemas de saúde existentes no mundo não abrangem a integralidade a que o SUS 

se propõe, o sistema canadense não realiza procedimentos dentários, o inglês não consegue dar 

conta de todo o aparato de alta complexidade por exemplo. De tal forma, este sistema que tem 29 

anos de existência, desde a constituição de 88, e 27 de lei própria é, sem dúvida, o maior e mais 

complexo sistema de saúde do mundo.  

 

Quando analisamos o ponto atual do SUS, onde temos uma cobertura de 74,8% (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2017) de atenção básica nacional, principalmente impulsionados pelo programa Mais 

Médicos, criado em 2013. Podemos afirmar com clareza que a reforma sanitária brasileira 

aumentou o contato da nossa população com a atenção biomédica a saúde. Isso não 

necessariamente deve ser alocado como algo negativo, ou como Illich falava malsevã, já que, 

passados alguns anos das primeiras análises deste, podemos afirmar que a medicalização possui 

alguns efeitos construtivos e que o avanço da medicina em alguns aspectos da vida significaram de 

fato melhoras na qualidade de vida e indicadores da população (TESSER, 2006), não sendo 

exclusivamente causadores de iatrogênias. 

 

Podemos citar como exemplo, a erradicação de doenças como a varíola e a poliomielite graças ao 

grande programa de imunização, pensado na prevenção à doença. A diminuição da transmissão do 

HIV, bem como a maior detecção e a oferta do tratamento completo de forma gratuita pelo SUS, 

são bons exemplos de como o avanço biomédico foi positivo nos indicadores de saúde da nossa 

população. De uma forma geral em quase 30 anos mudamos o perfil epidemiológico de nossa nação 

graças a este sistema. 

 

Contudo, devemos sempre trabalhar o quão medicalizante é o nosso sistema junto aos 

trabalhadores, pois ao avaliarmos a infinidade de situações que chegam para atendimento 

espontâneo (crises existenciais, brigas familiares, tristezas, ferimentos simples, etc.) teremos noção 
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da bola de neve crescente que ocorre devido a medicalização social, que causou toda uma iatrogênia 

cultural de perca de autonomia dos indivíduos em lidar com o seu sofrimento (TESSER, 2006). 

 

Tal aumento de demanda, é contraprodutiva, pois ao invés de gerar uma população saudável, gera 

necessariamente o oposto. Uma população adoecida pela sua falta de autonomia, num sistema de 

saúde que não consegue dar conta de todos os aspectos da vida de seus cidadãos. Desta forma, Boa 

Ventura (2004) avalia que o avanço da biomedicina é indispensável para o mundo contemporâneo, 

mas ao mesmo tempo é inadequada, incompleta e perigosa.  

 

Sua indispensabilidade se dá quando levamos em conta o quanto ela já é legitimada sócio-

culturalmente, e claramente ela conseguiu identificar o tratamento de diversas doenças ao longo 

dos anos. Porém, é inadequada por se centrar no controle do outro, retirando a autonomia, 

aumentando a dependência e medicalizando-as. Desta forma, o processo de trabalho no SUS deve 

ser constantemente debatido e questionado a fim de que as possibilidades de construção de 

autonomia das comunidades sejam exercidas plenamente (TESSER, 2006). 

 

Este processo de pensar a medicalização deve ser parte do pensamento da saúde coletiva nacional, 

contudo, em poucos pensadores tem se empenhado em refletir este processo na constituição do 

SUS.  Tesser é um destes pesquisadores, e em 2013, ele tece um artigo que trata da “prevenção a 

medicalização”, mais conhecido como prevenção quaternária, termo criado por Jamulle em 1999, 

de tal forma a prevenção quaternária pode ser descrita como: 

“... a detecção de indivíduos em risco de tratamento excessivo para protegê-los de novas 

intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. 

Posto que um dos fundamentos centrais da medicina é o primum non nocere, a prevenção 

quaternária deveria primar sobre qualquer outra opção preventiva ou curativa. (TESSER 

& NORMAN, 2009: p.2013) 

 

De maneira geral, ela é a prevenção ao risco e a doença iatrogênico, pensada e puxada 

principalmente por médicos de medicina da família e comunidade, já que estes tem por função 

cuidar longitudinalmente das pessoas. Contrapondo o excesso de ações preventivas, já que estas 

podem gerar danos aos indivíduos, principalmente quando temos uma expansão da utilização de 

drogas como medidas de prevenção, somado a ampliação do que consideramos fatores de risco, 
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sendo assim temos uma gama cada vez maior de pessoas saudáveis que são consideradas doentes 

(TESSER, 2010). 

 

Em termos econômicos a prevenção quaternária também é benéfica, por proporcionar o controle 

de  gastos excessivos com saúde, através da racionalidade do tratamento, e da cobrança para 

utilização mais criteriosa dos recursos pelos profissionais. Temos que lembrar que os gastos com 

saúde representam boa parte do orçamento família, bem como boa parte do orçamento dos 

governos em todos os níveis (TESSER, 2010). 

 

Temos inúmeros exemplos de situações para as quais são solicitados diagnósticos, feitos 

rastreamentos, receitados medicamentos, sem mesmo termos uma doença de fato, com sinais e 

sintomas definidos. Alguns eventos naturais são medicalizados como o luto e a tristeza, 

demandando assim que os profissionais se adequem a pressão dos pacientes por exames e 

prescrições (TESSER, 2010). 

 

Assim a prevenção quaternária exige dos profissionais mais tempo e cuidado para trabalhar junto 

a uma sociedade hipermedicalizada o conceito de autonomia, de métodos de cuidado, de risco e 

prevenção sem a intervenção medicamentosa. De uma forma geral a intervenção deve ter o máximo 

de qualidade com o mínimo de intervenção (TESSER, 2010). 

 

Em alguns casos em especial a prevenção exige do profissional a negativa de inúmeros consensos 

construídos e a ética da negativa de negar procedimentos quando desnecessários. Esta opção pela 

prevenção quaternária parte de um grande compromisso com o paciente, de não lhe expor a 

intervenções que podem lhe causar mais mal que bem.   
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CAPÍTULO 2 
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2. A loucura e sua história 

 

A exclusão do louco faz parte da história da humanidade. Na idade média a loucura é considerada 

um vício, sendo ela a condutora de todas as fraquezas do ser humano. Ela desemboca no campo da 

moral, sendo mal que não é um castigo, mas um erro e defeito que não precisa de um médico apenas 

da misericórdia divina (MACBETH, ato V, cena I). Iniciando aí uma fase de exclusão social do 

louco (FOCAULT, 1972).   

 

Os relatos da Renascença descrevem a stultifera navi ou nau dos loucos, que não deve ser 

confundida com as embarcações das sátiras heroicas que narram viagens extraordinárias pelos rios 

e canais. Esta servia de transporte desta “carga insana” entre as cidades da região de modo a retirar 

de circulação aqueles que eram indesejáveis sociais. Os loucos tinham então esta existência errante 

sendo frequentemente seus destinos entregues a barqueiros (FOCAULT, 1972).  

PINTURA 1: NAVIO DOS LOUCOS 

 

AUTORIA: Hieronymus Bosch, executada em óleo sobre madeira, com 58 cmx 33 cm. FONTE: 

https://tendimag.files.wordpress.com/2014/07/08-hieronymus-bosch-a-nave-dos-loucos-1490-1500.jpg 
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 Não é fácil identificar de onde surge este costume, tendo em vista que por toda a Europa existiam 

locais destinados a segregação dos loucos. Inúmeras obras literárias da época retrataram a loucura 

e a morte, unindo-as e demonstrando a fragilidade do homem a partir de suas existências. Foucault 

descreve a loucura na visão da renascença da seguinte forma: 

 

Em todos os lados, a loucura fascina o homem. As imagens fantásticas que ela faz surgir 

não são aparências fugidas que logo desaparecem da superfície das coisas. Por um 

estranho paradoxo, aquilo que nasce do mais singular delírio já estava oculto, como um 

segredo, como uma inacessível verdade, nas entranhas da terra. Quando o homem 

desdobra o arbitrário de sua loucura, encontra a sombria necessidade do mundo; o animal 

assombra seus pesadelos e suas noites de privação é sua própria natureza, aquela que porá 

a nu a implacável verdade do inferno. As vãs imagens da parvoíce cega são o grande saber 

do mundo; e já, nessa desordem, nesse universo enlouquecido, perfila-se aquilo que será 

a crueldade do fim. Numa série de imagens desse tipo – e é sem dúvida isso que lhe deu 

seu peso, o que impõe à sua fantasia uma coerência tão grande – a Renascença exprimiu 

o que ela pressentia das ameaças e do segredo do mundo (FOCAULT, 1972: p.25). 

 

De tal forma nem todos os loucos eram tangidos das cidades, existindo hipóteses que apenas os 

estrangeiros eram retirados, sendo os demais alocados em hospitais, que na época eram locais onde 

as pessoas com o comportamento inadequado, que perturbavam a ordem social, deveriam ficar 

afastados (FOCAULT, 1972). 

 

Já ao final do século XVII com  as transformações vivenciadas na sociedade europeia, para uma 

sociedade extremamente racional, que via a medicina como campo estratégico para constituição de 

corpos saudáveis para produção de maior riquezas para as nações, de tal forma cobrando que os 

hospitais sofressem mudanças no tipo de serviço prestado (NASCIMENTO, 2009), aliado a este 

processo, o esvaziamento dos antigos leprosários (com a extinção ocidental da lepra), trouxe a 

possibilidade de que estas instituições passassem a ser utilizadas para afastamento social, dos 

loucos ou daqueles que fujam a um padrão moral esperado, locais sem nenhuma vocação médica 

(FOCAULT, 1972). 

  

A reforma hospitalar fez com que esses locais passassem de um local de caridade, de prestação de 

assistência aos pobres e miseráveis que aguardavam a morte, para um local com caráter médico e 

terapêutico, regido pela disciplina, onde se tenha vigilância constante dos indivíduos doentes e 

registro minucioso de tudo que ocorre na instituição (NASCIMENTO, 2009).  
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Os antigos leprosários, são transformados então em instituições asilares isoladas, onde toda a sorte 

de indivíduos que causavam perturbações sociais poderiam ser mandados. Para diminuir a exclusão 

moral destes personagens, no mundo burguês em ascensão onde o ócio era considerado o maior 

dos vícios, os internos asilares eram obrigados a trabalhos forçados. Os produtos de seus trabalhos 

eram vendidos a preços baixos no mercado e o lucro era utilizado para manutenção dos hospitais. 

Este cenário perdura inalterado e sem questionamentos por pelo menos um século 

(NASCIMENTO, 2009).  

 

O questionamento se dá principalmente pelos inúmeros casos de sequestros para estes ambientes 

de pessoas que não possuíam o perfil esperado para o isolamento (filhos bastardos, primeiras 

esposas de maridos que queriam casar novamente com mulheres mais jovens, etc). A sociedade 

clama então pela abolição do internamento, o que ocorre para quase que a totalidade dos atores que 

fugiam ao padrão moral esperado. Contudo, aos loucos, devido a possibilidade de serem perigosos 

para as suas famílias e a sociedade ficou reservada a exclusão social nos ambientes asilares 

(FOCAULT, 1972).   

 

O olhar religioso e até mesmo mítico dado a loucura perdurou por todo o renascimento e idade 

média. A loucura era sinônimo de corpo “possuído”, a transição para que a loucura passe a ser vista 

como doença mental, ocorre juntamente com o aumento da importância da ciência e a perda de 

poderes pelo clero. Antes disto, em poucos momentos a medicina foi usada para dar razão ao que 

a igreja afirmava ser possessão, mesmo tendo instituições (asilares e hospitalares) destinados aos 

loucos em todos o ocidente. Nestes locais, eram  tratados principalmente aqueles que eram 

avaliados como curáveis e possuíam métodos de tratamento que hoje seriam classificados como 

tortura física e psicológica (NASCIMENTO, 2009).  

 

Os principais pensadores que auxiliaram na mudança da loucura para um distúrbio médico são 

Pinel, na França, e Tuke, na Inglaterra (FOCAULT, 1972). Colaborou para esta mudança a reforma 

hospitalar e o nascimento da clínica, a partir do isolamento dos doentes e da observação e 

classificação de seus sintomas (NASCIMENTO, 2009). Destes pesquisadores nasce a psiquiatria. 
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Pinel, que em 1793 foi nomeado médico-chefe do hospital de Bicetrê, e ficou marcado na história 

por seu gesto mítico de desacorrentar os loucos passando a ser conhecido como pai da psiquiatria 

e libertador da loucura. Ele instaurou a reforma hospitalar neste ambiente, e a loucura passou a ser 

considerada uma enfermidade mental, a alienação mental, um distúrbio da razão humana. Pinel 

afirma que seria possível restituir ao doente a razão (FOCAULT, 1972).  

 

PINTURA 2: PHILIPPE PINEL LIBERTA OS DOENTES MENTAIS EM SALPÊTRIÈRE 

 

AUTORIA: Tony Robert-Fleury. FONTE: http://medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/pinelp.html 

 

Porém, Pinel e seus contemporâneos não romperam com a lógica asilar, mas as focam em torno do 

louco, sendo o isolamento a principal forma de tratamento. Seus métodos giravam em torno de 

sanções morais e rebaixamento, infantilização e culpabilização dos pacientes, sempre agindo muito 

mais como corretores morais do que num pensamento terapêutico. Suas ações sempre estavam em 

torno da punição, métodos com requintes de crueldade, como banhos gelados, máquina rotatória, 

gaiola móvel entre outros (AMARANTE, 2015).  
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Surge nesta prática, o que Foucault chamou de “o direito absoluto da não-loucura sobre a loucura”, 

em que o cuidado médico se caracteriza por um modelo absoluto de dominação e tutela. A tutela 

só seria superada com a recuperação da racionalidade e autonomia pelo louco, e este 

reconhecimento também deveria ser constatado pelo médico (NASCIMENTO, 2009). Apesar de 

extremamente questionável, este processo foi responsável pela descrita e observação da doença 

mental, necessários a evolução da clínica. 

  

O questionamento a esta prática se inicia no século XX, a partir de um contexto no pós-Segunda 

guerra Mundial. Naquele momento no mundo, em resposta aos regimes totalitários e as atrocidades 

cometidas pelos regimes nazi-fascistas e a utilização da bomba atômica no Japão, emergiu a 

necessidade de um referencial ético internacional que impedissem a repetição daqueles 

acontecimentos brutais. É deste contexto que surge em 1948 a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e é fundada pelas potências vencedoras da guerra a Organização das Nações Unidas 

(ONU) (NASCIMENTO, 2009).  

 

Neste mesmo período, diversos questionamentos surgem a estrutura asilar dos hospitais 

psiquiátricos, motivadas principalmente pela grande semelhança que estes possuíam com os 

campos de concentração nazistas. O questionamento se elevava quando colocada ao lado da 

questão da não melhora terapêutica que o modelo apresentava, mas da cronicidade do doente 

mental e da exclusão e segregação social dos mesmos (AMARANTE, 2015). 

 

Surgem então modelos que se contrapõe e contradizem ao status quo em diversas partes do mundo: 

a comunidade terapêutica (Inglaterra), Psicoterapia Institucional (França), Psiquiatria de Setor 

(França), Psiquiatria Comunitária (EUA), Antipsiquiatria (Inglatera) e a Psiquiatria Democrática 

Italiana (Itália) (AMARANTE, 1994).  

 

As duas primeiras, propunham modelos de reformas na instituição asilar, propondo a recuperação 

de seu caráter terapêutico. Já a psiquiatria de setor e a psiquiatria comunitária deslocavam o cuidado 

para a comunidade, mais especificamente a comunitária traz um novo objeto para atuação da 

psiquiatria, a saúde mental. Buscando um enfoque comunitário buscou estratégias para atuar nas 
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causas da doença mental, focando na prevenção da doença e na promoção da saúde mental 

(AMARANTE, 1994).  

 

A antipsiquiatria e a psiquiatria democrática italiana, são movimentos mais críticos e que provocam 

rompimentos com o modelo de cuidado existente. A primeira questiona contundentemente a 

loucura como doença mental, e tem bases no referencial teórico do existencialismo e da 

fenomenologia, de Foucault. Ao questionar a doença, ela tem por objetivo romper a hegemonia da 

psiquiatria em relação á loucura. Ela denunciava a reprodução e a cronificação da loucura nos asilos 

e hospitais psiquiátricos (AMARANTE, 1994).  

  

Já a ruptura deste modelo alienante proposta pela psiquiatria democrática italiana deu origem ao 

processo que ficou conhecido como desinstitucionalização, que não diz respeito por si só a saída 

dos hospitais psiquiátricos, mas a mudança de paradigma e de objeto do cuidado. O objeto ganha 

complexidade, que os asilos tinham dele retirado, o desequilíbrio do corpo dentro do corpo social, 

passa a necessitar de ambientes que compreendam estas necessidades para realizar efetivamente o 

cuidado (AMARANTE, 1994).  

 

Dentre os nomes proeminentes deste movimento destacamos Basaglia, na Itália, e Rotelli, com 

princípios claros sobre como deveria ser esta mudança de modelo, tais como: a luta contra a 

institucionalização, tecnificação, invenção e constituição de um contrato social e o engajamento 

político e social como meio de transformação da consciência e da prática (AMARANTE, 1994). 

 

A desinstitucionalização, é baseada principalmente na destruição do manicômio e na prática e 

modelo manicomial, mas também em apoio a o modelo de cuidado que e institucional, 

multidisciplinar, mas levantando questionamentos sobre ele quanto instituição “vivendo 

dialeticamente as contradições do real sendo o aspecto terapêutico deste trabalho” (BASAGLIA, 

1981). Entram neste conceito a luta contra a estigmatização, a segregação e os conceitos de 

periculosidade e irrecuperabilidade.  

 

Já a destecnificação, luta pela não objetificação científica da doença, como meio de justificar 

intervenções. E o modelo de contrato social, retira o papel de doente mental tutelado, mas de pessoa 
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com a qual o cuidador estabelece uma relação de acordo. O pensamento de Basaglia rompeu o 

establishement psiquiátrico, o que seria resultado de grandes transformações que o principal 

pensador não conseguiria presenciar (AMARANTE, 1994).  

 

Franco Basaglia, navegou seus estudos por diversas fases, iniciando pelo contato com a  cultura 

psiquiátrica, onde esta ciência se apresenta como inquestionável. Na sua segunda fase ele tenta 

dissociar-se desta ciência inviolável e aproximar-se do pensamento fenomenológico-existencial, 

que nasce como resposta a desumanização da Europa na II guerra mundial. Na terceira fase vem a 

negação institucional, do questionamento das respostas práticas e teóricas que a ciência constrói 

para manter o seu modelo. Esta fase tem na sua construção histórica as bases, visto que foi preso 

político durante a guerra, visualizando no espaço vivenciado a marginalidade e a miséria do 

hospital (AMARANTE, 1994).  

 

Basaglia passa então a questionar todas as formas de tratamento desumano que são aplicados 

(camisas de forças, grades, trancamento de portas), baseando suas problematizações em três linhas 

de pensamento, questionar a neutralidade da ciência, o controle social da psiquiatria e a constituição 

do técnico no papel da hegemonia. Ele questiona que a psiquiatria consiga compreender a 

completude do da doença mental. A quarta fase é a abertura ao exterior dos questionamentos 

vivenciados, buscando assim a transformação objetiva do modelo de cuidado (AMARANTE, 

1994).  

 

Nos países da latino-americanos o debate sobre mudanças no modo de cuidado em saúde mental 

tem início por volta dos anos 80 (CONSOLI et al., 2009), mas o marco da transição de modelo 

assistencial da região ocorre na Conferência Regional para Reestruturação da Atenção Psiquiátrica 

dentro dos Sistemas Locais de Saúde, que tem como produto a Declaração de Caracas, documento 

que condena o modelo hospitalocêntrico de cuidado e o redireciona para um sistema que 

salvaguarde a dignidade pessoal e os direitos humanos e civis, cobrando dos governantes da região 

a promoção da reestruturação dos serviços (OMS, 1990). 

 

No Brasil, o ano de 1978 é um ano crucial de questionamento das práticas manicomiais vigentes a 

época. Nosso processo de reforma psiquiátrica caminha lado a lado com a reforma sanitária e o 
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processo de redemocratização. Ela foi protagonizada pelo Movimento de Trabalhadores de Saúde 

Mental,  e tem seu estopim em abril de 78 com a explosão da crise do DINSAM (Divisão Nacional 

de Saúde Mental), onde trabalhadores de quatro unidade manicomiais do Rio de Janeiro 

deflagraram greve e denunciaram todos os desrespeitos aos direitos humanos que ocorriam dentro 

daqueles hospitais (AMARANTE, 2015).  

 

Associado a este fato Basaglia esteve por volta de 1982 no Brasil e denunciou as atrocidades que 

ocorriam nos hospitais psiquiátricos de Minas Gerais, principalmente no famoso hospital Colônia 

de Barbacena. Ele descreveu para o mundo o que ocorria na cidade como um “campo de 

concentração nazista”. O filme Em nome da Razão é uma dos fatos que chocou toda a sociedade 

brasileira, tornando público aquilo que era de conhecimento privativo aos funcionários e familiares 

dos pacientes (AMARANTE, 2015).  

 

Este processo culmina em pontos chaves ligados a história nacional, tais como a VIII Conferência 

Nacional de Saúde, em 1986, a I Conferência Nacional de Saúde Mental, em 1987, e o II Congresso 

Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental, também ocorrido em 87 e anterior a conferência, que 

ficou conhecido como Congresso de Bauru e tem como marco o documento “Carta de Bauru” com 

o título “Por uma sociedade sem Manicômios”, no 18 de maio do mesmo ano que é celebrado como 

o Dia Nacional da Luta Antimanicomial.  

 

Toda esta efervescência nacional ligada ao processo de redemocratização, resultou na constituição 

solidária e cidadã de 1988, que traz dentre seus marcos o Sistema Único de Saúde, com um conceito 

de cidadania universal para todos os brasileiros e brasileiras, e não mais cidadania regulada e 

limitada a todos aqueles que possuíam trabalho formal (BRASIL, 1990). O nosso modelo de saúde 

e cuidado também muda saindo de um modelo curativo e hospitalocêntrico, para um modelo de 

saúde integral e de base comunitária regulado em 1990 com a criação da Lei Orgânica da Saúde, 

que regulamenta e institui o SUS. 

 

Desde então várias iniciativas de propostas de cuidado surgiram pelo país, inicialmente puxadas 

pelos movimentos sociais e de trabalhadores, mas depois colocadas nas agendas de governantes. 

De fato a partir destes marcos nosso modo de lidar com a loucura inicia um processo de mudança. 
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A Declaração de Caracas foi decisiva para que a reforma entrasse na agenda nacional e o modelo 

adotado no Brasil tem fortes bases da reforma psiquiátrica italiana e de sua psiquiatria democrática, 

vale ressaltar que inicialmente a psiquiatria preventiva americana teve influência no nosso modelo 

de cuidado, mas a visita de diversos atores no processo de reforma psiquiátrica mundial, tais como: 

Foucault, Basaglia e Castel pelo Brasil, nos direcionou para um modelo de maior rompimento com 

o instituído dando início ao nosso processo de desinstitucionalização. Há de se destacar a criação 

do primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em 1987, na cidade de São Paulo e do Núcleo 

de Atenção Psicossocial (NAPS), em 1989 em Santos – SP.  (ASSIS et al., 2009). 

 

O processo de mudança do modelo hospitalocêntrico psiquiátrico no Brasil foi fortalecido em 2001, 

com a aprovação da Lei nº 10.216, em 6 de abril, conhecida como “Lei Paulo Delgado” que dispôs 

sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionou 

(BRASIL, 2001) o modelo assistencial em saúde mental para o cuidado em liberdade e inserido na 

sociedade. Esta lei foi apresentada inicialmente em 1992, durante a II Conferência Nacional de 

Saúde Mental.  

 

Segundo Amarente (1998), todas essas mudanças fazem parte de uma reforma não apenas técnico-

assistencial, mas de uma reforma também político-jurídica, teórico-conceitual e sociocultural. 

Nossa reforma ousa pelo objetivo de quebra de paradigma de sociedade, com a reinserção do louco 

no meio e pela mudança da cultura do medo e da exclusão da loucura.  

 

Todos estes processos, ligados a implantação dos sistemas locais de saúde estimularam o início da 

estruturação de diversos serviços similares aos CAPS e NAPS por todo o país. Em 1991, o 

Ministério da Saúde pública portarias que normatizam estes novos serviços em saúde mental. O 

que poderia ser apontado como positivo de uma maneira geral, contudo, Amarante questiona se a 

uniformização e formalização destes serviços não poderia de certa forma ter brecado novas 

experiências inovadoras e podado o grande ideal ousado da reforma brasileira (AMARANTE, 

2015). 

 

A expansão do SUS fortalece o potencial da reforma , quando a lei Paulo Delgado é aprovada um 

novo desafio é colocado a todo movimento da luta antimanicomial, o fechamento progressivo dos 
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manicômios e a reinserção dos usuários que lá ficaram por tantos anos. Em 2000, é publicada a 

portaria que institui o Programa de Volta pra Casa e a criação das residências terapêuticas, que 

seriam novos lares para aqueles egressos de asilos que não tivessem mais vínculos familiares. E 

em 2002, novas portarias regulam novos tipos de serviços em saúde mental, criando várias 

modalidades de CAPS (CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS infantil e CAPS álcool e drogas) 

(AMARANTE, 2015). 

  

Diversos modelos de gestão a saúde são tentados no Brasil, mas em 2010 o Ministério inicia a 

organização do Sistema de Saúde em Redes de Atenção á Saúde (RAS), através da portaria nº 4.279 

(BRASIL, 2010). AS RAS arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 

densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 

gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (BRASIL, 2010).  

 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), surge com a publicação da Portaria GM nº 3.088/11, que 

coloca como componentes da rede a  atenção básica, tendo como pontos de atenção as unidades 

básicas de saúde, os núcleos de apoio a saúde da família, os centros de convivência e a equipes de 

atenção básica para população em situações especiais, tais como o consultório na rua; atenção 

psicossocial especializada, pontos de atenção todas as modalidades de CAPS já citadas, incluindo 

as nova modalidade de CAPS AD III, vale ressaltar que as diferentes modalidades de CAPS se 

diferenciam pela população adstrita, pelo tamanho da equipe e pela existência ou não de leitos de 

acolhimento noturno para situações de crise; o componente de atenção a urgência e emergência, 

onde os pontos de atenção são o SAMU e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA); o 

componente de atenção residencial de caráter transitório, que inclui as unidades de acolhimento 

adulto e infantil, bem como as comunidades terapêuticas; a atenção hospitalar, com leitos e 

hospitais gerais e enfermarias especializadas em psiquiatria; a estratégia de desinstitucionalização, 

onde entra o serviços de residências terapêuticas e o programa de volta para casa e por fim a 

reabilitação psicossocial, que traz a importância das cooperativas para geração de renda reinserção 

social de fato dos usuários da rede. 

 

O cuidado em saúde mental os CAPS, atualmente são o coração desta rede, neles o cuidado se dá 

através de uma equipe multiprofissional onde são oferecidos diversos serviços, tais como: 
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psicoterapia, consulta psiquiátrica, assistência social, práticas de esporte, dispensação de 

medicamentos, oficinas terapêuticas, que auxiliem a socialização, desenvolvimento psicomotor, 

geração de renda dentre tantos outros temas. O Serviço também realiza uma importante ação de 

intersetorialidade no cuidado dos usuários já que dialogam com diversos equipamentos da rede de 

saúde, educação e assistência social para que o cuidado seja efetivado não apenas no CAPS, mas 

também no território que onde o usuário vive. 

 

Todo nosso processos de reforma esta intrinsicamente ligado a produção artística dos pacientes e 

a valorização do processo de criação como terapia, temos destacado dentre estes artistas Arthur 

Bispo do Rosário, um artista plástico sergipano, que era tido como louco, mas que representou o 

nosso país na Bienal de Veneza, tendo sua obra avaliada em R$ 318 mil (AMARANTE, 2015).  

 

Destaco ainda uma grande personagem deste processo histórico nacional, Nise da Silveira, que 

questionou e transformou seu micro espaço de cuidado em um ateliê, onde ela pode observar o que 

ela chamaria das imagens do inconsciente, em 1952 ela funda o Museu das Imagens do 

Inconsciente. Nise, uma mulher, nordestina, médica psiquiatra, socialista, com ideias da 

antipsiquiatria e que conheceu o cárcere junto a Olga Prestes, trouxe ensinamentos válidos até hoje 

para o cuidado em saúde mental, dentre eles a calma para alcançar resultados e observar o progresso 

dos usuários, os quais ela chamava de clientes, ela dizia que o mundo contemporâneo era 

impaciente para resultados a longo prazo (FRAYZE-PREREIRA, 2003).  

 

A reforma sanitária brasileira ainda esta em curso, o SUS com seus 29 anos de existência, ainda 

não conseguiu alcançar o patamar de implantação satisfatório em todo o território nacional. 

Diversos desafios são colocados para esta meta, dentre os principais esta o subfinanciamento de 

um sistema de saúde que atende a mais de 200 milhões, sendo que destas 75% da população é 

inteiramente SUS dependente. Países com sistemas de saúde semelhantes investem cerca de 9 a 

10% do PIB em saúde pública, no Brasil nosso investimento não chega a 4%. Algumas medidas 

podem agravar  esta situação como a emenda constitucional 95, que coloca um teto nos gastos 

públicos para setores ligados a seguridade social (TASCA, 2011). 
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Neste contexto, a reforma psiquiátrica possui seus desafios e inquietudes, podemos destacar dentre 

eles: a necessidade de construção constante da dialética da instituição desinstitucionalizante; a 

formação de profissionais que compreendam a clínica, o ideário da reforma e as o processo de 

trabalho que é aposta da saúde mental no Brasil; as constantes pressões por mudança no modelo já 

instituído de não privação de liberdade e de respeito a autonomia do usuário, principalmente ligado 

a clínica álcool e drogas; a desconstrução do ideário medicalizante ligado a saúde mental; e o 

ambiente político desfavorável a democracia pelo qual o Brasil passa (BEZERRA JR, 2007). 

 

O Brasil hoje conta com uma média de 1 CAPS para cada 100 mil habitantes, um total de 2000 

serviços. Contudo, estes serviços não atendem a demanda adequada de nossa população, sendo a 

grande maioria destes CAPS tipo I, existindo apenas cerca de 130 CAPS AD em todo o território 

nacional, para uma demanda crescente de cuidado para esta população. Mas, como disse Amarantes 

(2010), não é o fato do serviço ser externo que garante seu caráter antimanocimial sendo necessário 

construir constantemente esta problematização junto aos nossos trabalhadores e gestores. De tal 

forma, resgatar sempre Basaglia na dialética de ser instituição sem institucionalizar o usuário. 

 

Nosso país passou por uma grande transformação  social nos últimos anos, dentre elas o aumento 

do acesso ao nível superior, através de um crescimento exponencial de ofertas de cursos em todas 

as áreas do conhecimento. Isto faz com que o trabalhador da saúde atual seja um jovem trabalhador 

(até 35 anos), não tendo vivenciado o ideário da reforma e nem a construção da política de forma 

tão próxima como os antigos reformistas. Sendo desta forma necessário que a formação em saúde 

aborde os aspectos principais que levam o Brasil a este modelo técnico assistencial, bem como que 

esta formação seja constante no processo de trabalho (BEZERRA JR, 2007). As residências em 

saúde tem sido estratégias exitosas na formação deste profissional, o residente (profissional de 

saúde já formado) constrói uma trajetória dual de ser trabalhador e ser estudante, de estar na rede, 

mas de ser um olhar externo, fazendo com que a formação profissional seja complementada com 

prática, mas com teoria e possibilitando ao mesmo o pensamento crítico diário do seu processo de 

trabalho. 

 

O campo político e jurídico nos coloca sempre em alerta a fim da superação do desafio da privação 

de liberdade dos usuários da rede de atenção psicossocial, a judicialização da internação 



61 
 

compulsório principalmente ligado ao campo de álcool e drogas tem se tornado preocupante. As 

redes prezam pela lógica da construção da autonomia e do cuidado em liberdade no território com 

um ideário construído pelo respeito e contratualização junto aos pacientes do seu processo de 

cuidado (BEZERRA JR, 2007). Contudo, a pressão social que circunda o uso de substâncias 

psicoativas, bem como a necessidade de respostas imediatas para problemas complexos faz com 

que a sociedade, principalmente os familiares, cobrem que o dependente químico seja afastado 

imediatamente da sociedade em comunidades terapêuticas.  

 

Medidas atuais do poder público, tais como as internações judiciais ou mesmo atos como os que 

ocorreram na cracolândia em São Paulo, em Junho de 2017, reforçam este modelo que é contrário 

ao ideário da reforma. Um diálogo aberto com a sociedade e com os diversos setores é preeminente 

para  construção de uma sociedade livre, que compreenda o uso de drogas não como algo a ser 

combatido, mas como um problema social a ser superado. Sendo que diversos fatores que 

influenciam este uso, sendo a miséria e a exclusão social alguns dos principais, mas não esquecendo 

que o uso de drogas é cultural e aceito socialmente e muitas vezes até incentivado. 

 

A constante construção de que problemas comumente vivenciados são problemas de saúde mental, 

tem afetado todos os setores da população. Desde crianças agitadas, passarem a ser classificadas 

como portadoras de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, até mesmo a lógica de que os 

desafios da vida são impossíveis de superar e que para isto temos que usar algum medicamento 

“calmante”, para dormir ou conseguir resistir. O ideário de saudável passa por uma pessoa sem 

sofrimentos, sendo a todos relegados algum código no DSM V. Realizar esta desconstrução 

constante de que a sociedade precisa de cuidados ligados a saúde mental é um dos desafios políticos 

ligados a reforma. 

 

Quando levamos este desafio para dentro da rede, precisamos construir junto aos usuários, 

trabalhadores e familiares a importância da construção da autonomia e do projeto de vida 

construída no projeto terapêutico singular do serviço (PTS). De modo a legitimar a importância do 

seguimento da linha de cuidado no atendimento para aquele usuário, bem como a modificação do 

PTS e até mesmo diminuição da farmacoterapia como avanço da clínica. Esta construção passa por 

diversas resistências em todos os setores, chegando algumas vezes a ser considerada desassistência. 
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Por fim, é importante ressaltar que o ambiente externo é de crucial importância para a construção 

do sonho da reforma psiquiátrica brasileira, foi por uma conjuntura nacional baseada na retomada 

democrática que os avanços mais proeminentes foram alcançados. A ruptura com o golpe militar, 

a luta pelo direito de votar e a redemocratização embalaram um ideário de nação solidária e 

fraterna. Nesta conjuntura o nosso modelo de psiquiatria democrática esta intimamente ligado a 

um país que respeite a soberania do povo, que incentive os direitos humanos e que estruture um 

Estado que dê conta das necessidades sociais da sua população.  

 

Contudo, temos vivenciado mundialmente na atualidade retrocessos em todas as áreas sociais e na 

fraternidade dos povos, propostas políticas de isolamento e de protecionismo tem alcançado força 

em todas as nações. A vitória de Trump nos estados unidos e o avanço de grupos extremistas em 

todo o mundo são reflexos da situação atual. No Brasil, vivenciamos um golpe de estado desde 

2016, que tem retirado direitos dos trabalhadores e do povo, colocado para segundo plano a 

seguridade social e os direitos historicamente conquistados e desrespeitado a democracia e o 

controle social instituído. A austeridade proposta diminui o sistema único de saúde e pode impactar 

de forma direta a construção do ideário da luta antimanicomial nacional, o momento atual pede que 

as forças que ajudaram a construir este modelo, que por maiores dificuldades encontradas, tem 

auxiliado a reinserção dos asilados a sociedade e humanizado o cuidado a esta população continue 

avançando, continuem unidas, resistindo e lutando para que o nosso país volte a selar a união com 

a democracia, para que a vontade soberana do povo volte a prevalecer e que tenhamos um governo 

legitimamente eleito que represente as vontades de nossa nação. 
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CAPÍTULO 3 
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3. Medicalização um fenômeno quantificável 

 

O processo de medicalização descrito até aqui, muitas vezes parece um fenômeno abstrato que 

deriva apenas dos processos de trabalho e da forma de cuidado, contudo, existem formas de 

quantificar como a influência biomédica adentra os nossos serviços de saúde e a produção de 

cuidados em diversas áreas. Uma das maneiras mais objetivas de se observar este processo é o 

aumento do consumo de medicamentos, que em determinadas situações passam a ser a opção 

terapêutica dominante, desta forma a gestão do corpo e da saúde passa a ser um problema 

farmacológico e não mais médico a este processo chamaremos de farmacologização da vida 

(LOPES, 2007 apud GALINDO, 2014).  

 

A concentração de capital das indústrias farmacêuticas e a expansão do diagnósticos de síndromes 

em saúde vem ampliando exponencialmente número de enquadramentos diagnósticos de processos 

de medicalização dos mínimos desvios sociais frente a norma (GALINDO et al., 2014). A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) apresenta dados resultantes da implantação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento e Controle de Produtos Controlados (SNGPC), através de boletins de 

farmacoepidemiologia, referentes aos anos de 2011 e 2012, estes achados são forte prova de como 

este processo de medicamentalização da vida ocorre de maneira intensiva em todo o território 

nacional. De tal forma neste capítulo abordaremos através de dados quantitativos a expressão 

concreta do fenômeno até aqui estudado, iniciando pela apresentação dos boletins citados.  

 

Antes de adentrar neste tema, é necessário uma objetiva conceituação do que é a 

farmacoepidemiologia, esta é uma ciência que é intersecção entre a epidemiologia e a farmácia 

clínica, a qual surge da necessidade de caracterizar adequadamente a utilização dos medicamentos. 

Insumo de saúde ou produto de consumo (visão da indústria) cada vez mais disponível na 

terapêutica. Ela se divide em duas vertentes complementares a farmacovigilância, que abrange a 

identificação e a avaliação dos efeitos de uso, agudo e crônico, dos tratamentos farmacológicos no 

conjunto da população ou em subgrupos de pacientes expostos a tratamentos específicos; e os 

estudos de utilização de medicamentos,  que servem a diferentes fins, com avaliações que podem 

ser quantitativas ou qualitativas, e que como resultado podem sugerir intervenções adequadas e 

eficazes (CASTRO, 2000). 
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Retornando aos boletins de farmacoepidemiologia, colocamos que das 553 substâncias químicas 

sujeitas a controle especial tabeladas no SNGPC, 143 poderiam ser comercializadas em farmácias 

e drogarias e destas 63 (44%) (GRÁFICO 1), são substâncias utilizadas para tratamento de 

transtornos mentais, sendo 23 (16,1%) antipsicóticos e 22 (15,4%) antidepressivos. Além disto os 

medicamentos ligados aos transtornos ocupam as primeiras posições com relação a utilização 

terapêutica exclusiva dos fármacos da listagem (BOLETIM, 2011 a). 

 

GRÁFICO 1: SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL 

Fonte: Boletim, 2011a 

 

Segundo os dados do SNGPC, de 2007 a 2010, os cinco principais princípios ativos sujeitos a 

controle especial mais consumidos no Brasil, eram todos medicamentos para transtornos mentais, 

sendo o sedativo (benzodiazepínico) clonazepam o mais consumido de todos. Apesar do maior 

consumo de clonazepan é o alprazolam, outro sedativo, quem representa o maior gasto das famílias 

brasileira, mais que 139, 5 milhões de reais em 2009 (BOLETIM, 2011 b). 

 

Os dados de evolução de utilização de medicamentos devem compor o monitoramento de risco 

sanitário, e serem utilizados no planejamento e na avaliação do progresso de riscos de uma 
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comunidade. Os dados constantes no SNGPC em referência ao metilfenidato, que é o medicamento 

psicoestimulante indicado para o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 

indicam por exemplo um aumento de mais de 164% no consumo deste medicamento entre crianças 

de 6 a 16 em todo o território nacional de 2009 a 2011(GRÁFICO 2). Vale ressaltar que avaliando 

o consumo mensal do medicamento é possível notar que nos meses de férias escolares o consumo 

do medicamento cai significativamente, sendo este um indicador que carece de mais investigação, 

tendo em vista que o TDAH é um transtorno considerado crônico. O gasto das famílias brasileiras 

com este medicamento em 2011 foi de 28,5 milhões de reais, tendo um valor estimado de R$ 778,75 

por 1000 crianças de 6 a 16 anos. Por fim, os dados do boletim apontam que os médicos do 

trabalho/neurologistas do Distrito Federal são os que mais prescrevem este medicamento 

(BOLETIM, 2012), que é extremamente ligado a neuropediatria, isso pode indicar um desvio de 

utilização relacionado ao doping acadêmico. 

 

GRÁFICO 2: AUMENTO NO CONSUMO DE METILFENIDATO EM CRIANÇAS DE 2009 A 

2011 

Fonte: Boletim, 2012 

 

Outros estudos demonstram que passamos em pouco mais de uma década de um consumo de 70 

mil caixas de metilfenidato (Ritalina) em 2000 para cerca de 2 milhões de caixas em 2012, um 
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crescimento de 2757%, elevando o Brasil ao segundo maior consumidor do medicamento, atrás 

apenas dos Estados Unidos da América (GRÁFICO 3) (DECOTELLI, 2013). 

 

GRÁFICO 3: AUMENTO DO CONSUMO DE RITALINA DE 2000 A 2012 NO BRASIL 

Fonte: Boletim, 2012 

 

Os dados apresentados até aqui confirmam alguns dos apontamentos de Illich, quando o mesmo 

afirma que alguns grupos populacionais sofrem mais o processo de medicalização que outros, 

dentre eles a infância. Este não é um cenário exclusivamente nacional,  estudos semelhantes foram 

desenvolvidos em outros países. No estudo de Rojas et al. (2004), um estudo de base populacional 

com pessoas de 16 a 64 anos, constatou-se que o uso de medicamentos psicotrópicos no Chile tinha 

prevalência de 6,4%, sendo 3,8% de benzodiazepínicos. Um estudo na Holanda mostra que o uso 

de psicofármacos na população infantil com problema de saúde mental específico, como o retardo 

infantil, chega a 29,4%, destes 15,3% são antipsicóticos e 14,8% são psicoestimulantes 

(SCHEIFES et al., 2013). Na Dinamarca, um estudo descreveu o uso de inibidores seletivos da 

receptação de serotonina em 23.547 crianças entre 5-17 anos (POTTERGARD et al.., 2014). Já 

uma revisão Canadense de estudos farmacoepidemiológicos em crianças e adolescentes mostra o 

aumento do uso de antipsicóticos de segunda geração de maneira consistente em todo mundo, mas 

deixa claro que na Europa seu uso é menos frequente que nos países norte-americanos, 
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principalmente EUA (PATTEN et al., 2012). Os estudos de Patten e Scheifes mostram maior 

consumo de psicofármacos em crianças e adolescentes do sexo masculino. 

 

Os estudos epidemiológicos brasileiros que envolvem problemas de saúde mental com crianças 

e/ou adolescentes sem especificar o transtorno estudado não evidenciam o uso ou não de 

medicamentos pela população estudada (ASSIS et al., 2009; FLEITLICH-BILYK & GOODMAN, 

2004; ANSELMI et al., 2009). Entretanto, em Porto Alegre, Rocha & Welang (2013) realizaram 

um estudo com usuários da Atenção Primária em Saúde (APS) e mostraram que 7,3% dos usuários 

fizeram uso de psicotrópicos. Contudo, o estudo de base populacional de Dal Pizzol et al., resultado 

da Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos 

(PNAUM), feito com 7.528 crianças com menores de12 anos de idade, demonstra o uso de 

medicamentos por 30,7% desta população, dentre eles diversos medicamentos psicotrópicos 

principalmente na faixa etária de 6 a 12 anos. 

  

A PNAUM foi uma pesquisa de base populacional feita em com mais de 40 mil indivíduos e em 

mais de 20 mil domicílios brasileiros com o foco na utilização de medicamentos por nossa 

população. Ela surge da necessidade de se avaliar se o investimento de mais de 15,4 Bilhões de 

reais do Ministério da Saúde, através do Departamento de Assistência Farmacêutica e as políticas 

de acesso aos medicamentos desde de a implementação dos genéricos no Brasil, realmente 

apresentavam resultados de melhorias do acesso a este bem de consumo para nossa população 

(GADELHA, 2016), porém seus resultados retratam sob diversos aspectos os processos de 

medicalização no Brasil (BERMUDEZ, 2016).  

 

Outro grupo que é atingido pela medicalização são os idosos, sendo o Brasil um país onde a 

população idosa tem crescido de maneira vertiginosa. Esta população em sua maioria faz uso de 

medicamentos para o que chamamos de doenças crônicas não transmissíveis (RAMOS et al., 2016), 

e nelas a medicalização tem uma grande relação com a regração ditada pelo estilo de vida saudável.  

 

Esta população geralmente apresenta mais de uma condição de mobimortalidade, o que chamamos 

de polimorbidades e tomam diferentes tipos de medicamentos para tratar destas doenças, quando o 

uso de medicamentos chega a 5 diferentes tipos por dia, chamamos isto de polifarmácia. A 
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PNAUM demonstrou que 93% dos idosos utilizavam pelo menos um medicamento por dia, e que 

18% utilizavam pelo menos 5 medicamentos, sendo mais frequente nos mais idosos, com planos 

de saúde, obesos e em especial nos que referiram portar diabetes e hipertensão (RAMOS et al., 

2016).   

 

As mulheres, como já dissemos anteriormente, são outro grupo que sofre forte influência do 

processo de medicalização da nossa sociedade. Suas fases da vida e suas especificidades são então 

dentre os processos naturais que mais se tornaram questões clínicas: gravidez, climatério, 

especialidade ginecológica. Logo o foco do uso de medicamentos também é maior em mulheres, 

desde os inibidores de apetite para manter a boa forma, até os métodos contraceptivos de 

planejamento familiar recaem em grande parte sobre a mulher utilizar o anticoncepcional. 

 

Temos visualizado um aumento da utilização de métodos contraceptivos do ano de 1990 até 2010, 

passamos de 54,8% para 63,3% de uso pela população em geral. No Brasil a Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006, relata que 65,2% das mulheres fazem uso de 

algum método contraceptivo, e destes 22,1% dizem respeito a os anticoncepcionais orais, na 

PNAUM o resultado encontrado é que 28,2% das mulheres fazem uso de contraceptivo oral e 4,5% 

de algum tipo injetável (FARIAS et al., 2016). 

 

Um aspecto importante a ser explorado que é esta dentro do conceito de iatrogênia estrutural e da 

medicalização do orçamento, já pontuada em diversos momentos ao longo desta narrativa, trata-se 

do avanço do processo de medicalização em termos orçamentários, tendo em vistas as novas e mais 

caras necessidades de saúde. A PNAUM expõe um debate importante dentro deste contexto, que é 

o gasto catastrófico com medicamentos, este termo é utilizado para expressar ônus financeira 

excessivo para as família, em nosso país 5,3% dos domicílios apresentam gastos catastróficos na 

saúde e destes 3,2% ocorrem por conta de medicamentos (LUIZA et al;, 2016), este dado é menor 

quando comparado com outros países, o que aponta que a política de acesso aos medicamentos no 

Brasil, proporciona menos comprometimento da renda familiar (BERMUDEZ et al., 2016). 

 

Este conjunto de situações, sobre grupamentos sociais e de orçamento, demonstram a veracidade 

da afirmação de Bermudez et al que no mundo contemporâneo não são as necessidades humanas 
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que orientam as necessidades de bem de consumo, nem mesmo em suas necessidades de saúde, 

mas sim uma visão capitalista que orienta a produção. Como já dito anteriormente a indústria 

farmacêutica é um dos fatores preponderantes para o processo medicamentalizante da sociedade, 

exercendo ela seu poder em diversos pontos da cadeia de medicamento (governos, profissionais, 

usuários, etc). 

 

Não iremos negar que a terapia medicamentosa é uma das estratégias no arsenal terapêutico para 

que seja alcançada a saúde dos pacientes e da comunidade, principalmente quando o acesso é 

baseado na ética e nos avanços do conhecimento científico (BLANCO, 2008). Contudo, no Brasil, 

35% dos medicamentos adquiridos são feitos através de automedicação. E colaborando com a 

afirmação referentes a iatrogênias de Illich, os medicamentos respondem por 27% das intoxicações 

e 16% dos casos de morte por intoxicações são causados por medicamentos no país (AQUINO, 

2007). 

 

O uso de medicamentos associado a morbimortalidade ocasionado pelos mesmos é tão comum que 

existe uma classificação das iatrogênias por eles ocasionadas, os problemas relacionados a 

medicamentos – PRM, termo definido por Hepler e Strand em 1990. O PRM é por definição “uma 

experiência indesejável do paciente que envolve a farmacoterapia e que interfere real ou 

potencialmente nos resultados desejados para o paciente” (SOUZA, 2016). 

 

Diversos outros problemas estão ligados ao uso de medicamentos, tais como os eventos adversos 

a medicamentos – qualquer dano causado ao paciente por meio de uma intervenção médica ligada 

a medicamentos; erros de medicação – qualquer desvio do padrão normal de atendimento adequado 

para terapia medicamentosa; reações adversas a medicamentos – qualquer efeito prejudicial ou 

indesejável, não intencional, resultante da administração de um medicamento em doses 

normalmente utilizadas; intoxicação por medicamentos – exposição a uma substância que tem 

elevado potencial de causar danos; interação medicamentosa – resposta farmacológica provocada 

pela interação de uma ou mais drogas; medicação inapropriada – quando o risco de sua utilização 

é superior ao seu benefício ao paciente (SOUZA, 2016).    
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Para Illich, sempre foi clara a iatrogenese associada a medicamentos, em seu livro A expropriação 

da Saúde – Nemesis da Medicina de 1975, ele traça o seguinte raciocínio: 

 

Os medicamentos sempre foram venenos potenciais, mas seus efeitos secundários não 

desejados aumentaram com a sua eficácia e a extensão de seu uso. A doença iatrogênica 

fazia parte outrora do ensino da medicina. 

A importância do risco associado à utilização de medicamentos particularmente poderosos 

foi, até agora constante e sistematicamente subestimada. Nos Estados Unidos e na Grã-

Bretanha, de 50 a 80% dos adultos absorvem a cada 24 ou 36 horas um produto químico 

prescrito por um médico. Alguns tomam medicamento que não foi submetido a suficientes 

testes para provar sua inocuidade e sua eficácia; outros recebem um produto contaminado 

ou com data limite de emprego ultrapassada; outros compram uma contrafação; outros 

absorvem produtos que associados, se tornam perigosos; outros são apenas simplesmente 

vítimas de seringas mal esterilizadas ou de agulhas frágeis. Certos medicamentos criam 

hábito, outros uma lesão, outros tem ação mutagênica que pode ocorrer quando entram em 

sinergia com o efeito, sobre o paciente, de um colorante alimentar ou de um inseticida. 

Em alguns pacientes os antibióticos alteram a flora intestinal e produzem uma 

superinfecção que permite a proliferação e a invasão de organismo mais resistentes no 

portador. Outros contribuem para o desenvolvimento de espécies bacterianas resistentes 

aos medicamentos. De 3 a 5% de todas as admissões nos hospitais dos Estados Unidos 

têm como principal motivo a má reação a um medicamento. Uma vez dentro do hospital, 

de 18 a 30% de todos os pacientes têm uma reação patológica induzida por substância 

medicamentosa. Nesse grupo, a aplicação do produto farmacêutico dobra a duração da 

estada no hospital. A literatura divulgada pelas publicações provenientes da indústrias 

farmacêutica ou dos burocratas a seu serviço toma, cada vez mais, um tom de defesa 

(ILLICH, 1975: p24). 

 

Mesmo Focault, que aborda a medicalização sobre o aspecto do biopoder tem pontuações a cerca 

do efeito dual, positivo e negativo, dos medicamentos; ele pontua como a descoberta dos 

anestésicos esteve associado a um aumento de índice de mortalidade em cirurgias (SANTOS, 

2013). Para ele, não existe um grande progresso médico que não tenha pago o preço de diversas 

consequências negativas diretamente ligadas ao processo em pauta (FOCAULT, 2010). 

 

Outra crítica importante de Focault ao processo de farmacologização da vida é em como os 

medicamentos agem como agentes normalizadores dos indivíduos, dando uma noção de 
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normalidade medicalizada, na qual a expressão do sofrimento não leva a reflexão ou a busca de 

construção de outras formas do ser, mas a um bloqueio químico do ser (GALINDO, 2014). Fazem 

parte do arsenal terapêutico da medicalização do sofrimento as sertralinas, as fluoxetinas, e uma 

série de medicamentos que agem magicamente tratando os sentimentos (GNÁCIO; NARDI, 2007). 

 

Uma das possibilidades de prevenção quaternária na lógica de uso de medicamentos é conhecida 

como Uso Racional de Medicamentos (URM), que é definido como seu uso correto e apropriado, 

para tanto, o paciente deve receber o medicamento correto, em doses adequadas por tempo 

suficiente, com menor custo para ele e para a comunidade (CONFERÊNCIA DOS EXPERTOS, 

1985). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) em mais de 50% dos países não são 

aplicadas políticas básicas para fomentar o uso racional de medicamentos, como consequências 

mais de 50% dos medicamentos são prescritos, dispensados e vendidos de forma inadequada, e 

metade dos pacientes não os tomam de forma apropriada (BRASIL, 2012).  

 

A polifarmácia, o uso excessivo de antibióticos e medicamentos injetáveis, prescrições que não 

seguem as diretrizes clínicas e automedicação inapropriada, são apontados pela OMS como alguns 

dos problemas mais frequentes de falta de URM. O uso incorreto de medicamentos pode ser 

classificado como: insuficiente, excessivo ou indevido (BRASIL, 2012). 

 

Além disso, o uso incorreto de medicamentos eleva o desperdício de recursos financeiros tanto 

públicos como particulares. De 10 a 40% do orçamento em saúde das nações são gastos com 

medicamentos e sua prescrição e uso inadequados podem representar desperdício de milhões de 

reais aos cofres públicos, os antimicrobianos são responsáveis por cerca de 50% dos gastos, mas 

estudos apontam que de 10% a 50% deste uso em ambulatórios são desnecessários 

(WANNMACHER, 2004). Se o paciente fosse o único responsável pela compra de seus 

medicamentos a sua renda familiar ficaria extremamente comprometida (BRASIL, 2012). 

 

Alguns fatores que são apontados como contribuintes para o uso incorreto e levam a dispensações 

e prescrições inadequadas são a falta de conhecimentos teóricos e práticos, a escassez de 

informação independente, a falta de contato com pacientes por medo de ações judiciais, o desejo 

de satisfazer a necessidade de cura do paciente e a pressão exercida pelos fabricantes 
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(WANNMACHER, 2004). As políticas recomendadas pela OMS para garantia do uso adequado 

são aplicadas em menos da metade dos países, dentro desta política está incluída a capacitação 

adequada dos profissionais de saúde que lidam diretamente com medicamentos (BRASIL, 2012). 

 

Diante deste panorama é possível concluir como a medicalização é um processo real dentro da 

utilização de medicamentos e das ciências farmacêuticas, sendo a ótica da farmácia pouco 

exploratória no sentido de investigar este fenômeno a fim de traçar movimentos que problematizem 

e realizem intervenções de prevenção quaternária assim como proposto pelos médicos da família, 

segundo Tesser.  

 

A prática farmacêutica esta intimamente ligada a observação de diversos efeitos indesejáveis 

ligados ao uso de medicamentos, a necessidade de intervenção e de prevenção destes danos é 

prática necessária para que as iatrogênias ligadas ao uso de medicamentos sejam atenuadas e a 

população tenha a melhor experiência ligada ao seu uso. Um dos grandes desafios deste modelo de 

pensamento é levar para dentro da academia a necessidade de debater a perspectiva do binômio 

saúde-doença a partir do processo medicalizante da vida e não apenas dentro da visão biomédica 

na qual a ciência farmacêutica esta fortemente consolidada e inserida. 
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CAPÍTULO 4 
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4. Medizaliação e Saúde Mental – A expansão do fenômeno focado na loucura 

 

Necessitamos neste ponto realizar uma análise de como o processo de medicalização influencia de 

maneira geral nos cuidados em transtorno mental nos dias atuais, como se dá o diagnóstico e o 

quão o estreitamento da normalidade cria uma sociedade considerada doente. Bem como quais os 

fatores cruciais se levantam para esta construção social e as possíveis iatrôgenias que ela tem 

gerado. 

 

Iniciamos pois, numa afirmação de Frances (2010) de como o modismo psiquiátrico atende a uma 

necessidade humana de rotular e tentar explicar o sofrimento e os desvios. Esta moda pode estar 

criando falsas epidemias, ele pontua que vivenciamos neste momento três em especial: a de 

autismo, de déficit de atenção e de transtorno bipolar na infância. A partir desta concepção ele nos 

dá então uma narrativa de como a normalidade é uma espécie em extinção, alguns teóricos afirmam 

que ao menos 25% da população na terra tem algum transtorno mental com base no DSM IV, e 

que esta porcentagem vai se agravando com o aumento da idade.  

 

A narrativa de Frances (2010) então inicia questionamentos se somos de fato uma sociedade mais 

adoecida, e quais as possibilidades deste maior número de casos de transtornos na atualidade. Se 

são causas fisiológicas, o estilo de vida estressante, ou mesmo o uso recreativo de psicotrópicos. 

Porém ele mesmo responde que mesmo todos este fatores somados não seriam capazes de chegar 

a tamanha epidemia, visto que 25% das pessoas da terra representavam na época 60 milhões de 

indivíduos. Logo, ele nos indica que o que evolui rapidamente e através do interesse de 

determinados grupos são os rótulos e os conceitos do que é normal e patológico. 

 

Ele cita como fatores cruciais para este avanço de público alvo do transtorno mental: o maior acesso 

ao conhecimento dos transtornos através do DSM III amplamente vendido para leigos, o que pode 

ter gerado um excesso de percepção de anormalidades entre os seus pares; a falta de inovação de 

fato da indústria farmacêutica em criar novos fármacos e medicamentos, mas a sua facilidade de 

recriar conceitos e motivos de utilização de medicamentos antigos, ampliando assim a sua 

população alvo a fim de aumentar seus lucros; grupos familiares ligados a patologias que são 
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muitas vezes tem interesse que alguma desordem seja considerada como uma patologia conhecida 

e registrada, que partem dos interesses mais diversos, por exemplo a diminuição do estigma; a 

ampliação do conhecimento trazido pela internet; o interesse midiático em questões ligadas a saúde 

mental e por fim o nosso clamor social pela perfeição e por um padrão de ser humano que muitas 

vezes tende a ser inatingível, criando uma sociedade intolerante as diferenças (FRANCES, 2010). 

 

Desta forma o que antes era fator de risco passa a ser medicalizado e transformado em doença, não 

apenas na saúde mental, mas em questões fisiológicas também. A hipertensão por exemplo, antes 

era apenas um risco para doenças do sistema cardiovascular, hoje já é considerada uma doença para 

a qual existem uma gama de medicamentos. Este mesmo processo esta ocorrendo na psiquiatria a 

partir e isto pode ser visto a partir do debate para construção dos Manuais Diagnósticos e 

Estatísticos de Transtornos Mentais – DSM (SANTOS, 2013). Um traçado feito por Santos (2013), 

afirma que isto ocorre pelo DSM representar um forte instrumento de categorização da vida e por 

sua amplitude estar aumentando a cada edição. Frisemos que a OMS, em 1948 pública outra forma 

de classificação das doenças mentais, a Classificação Internacional de Doenças – CID, que mantém 

uma racionalidade muito semelhante ao manual americano.  

  

A psiquiatria sempre foi o campo do debate da normalidade dentro da medicina, tudo que não 

conseguia se descobrir a causa orgânica é a ela atribuído. Neste aspecto de estreitamento do normal 

é que o olhar sobre um processo de medicalização aparece, já que ao longo da história a esta área 

médica foi atribuído a função de classificar o que é normal do que é patológico (SANTOS, 2013). 

 

Dentro de um aspecto histórico ligados a construção dos DSM, levamos em conta que os dois 

primeiros tinham por base uma classificação dos transtornos mentais ligados a teorias do domínio 

do campo e um conceito amplo de compreensão da doença, levando em conta questões ligados a 

história pessoal de cada indivíduo, não classificando as doenças por meio de sintomas. (FREITAS; 

AMARANTE, 2015). 

 

Contudo, uma crise se instalou dentro da psiquiatria, gerada por diversas situações. Dentre elas a 

construção controversa dos DSM e de suas patologia, uma situação embaraçosa em especial foi a 

classificação da homossexualidade como patologia no DSM II, pois a mesma se deu por meio de 
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uma votação. Situações como estas somados a um crescente questionamento sobre o saber 

psiquiátrico, levaram a um ceticismo quanto à legitimidade desta área do saber (SANTOS, 2013). 

 

Diante desta crise o DSM III avança então para uma visão biológica do transtorno mental, 

enfatizando a neurociência, a química do cérebro e os medicamentos, substituindo a visão 

psicossocial dominante até o momento. Isso acarreta um processo de mudança em diversos 

aspectos, dentre eles no ensino da psiquiatria, que para de olhar para o contexto social onde o 

transtorno se insere e focaliza na psicopatologia, e no check-list de sinais e sintomas trazidos no 

DSM. Para diversos autores, embora do DSM se colocasse como “a-teórico” naquele momento, 

ele estava claramente escolhendo a linha teórica da biologia e da comprovação científica da doença 

mental (SANTOS, 2013), baseada na existência do transtorno a partir de desordem em 

neurotransmissores. 

 

Outros autores discordam que as modificações do DSM III não se devem devido ao avanço da 

ciência, mas refletem a luta política que existe na área da psiquiatria. Com forte apelo da indústria 

farmacêutica, com interesses em ampliar seus lucros, e das associações de pacientes, que visam 

seus direitos ao tratamento e até a benefícios previdenciários a partir de uma classificação oficial 

para a sua patologia. Além de diversos outros atores, já citados ao longo desta dissertação 

(FREITAS; AMARANTE, 2015). 

 

Dois fatores são cruciais para a ciência e potencialmente perigosos para a psiquiatria, a 

confiabilidade e a validade. A confiabilidade dada ao DSM é por meio do consenso da comunidade 

científica com os atores que constroem o manual, e a validade, é a confiança que o diagnóstico ali 

descrito é verdadeiro. Porém, o processo de elaboração do manual reflete uma construção social de 

realidade, e diversos exemplos demonstram que existe mudanças de acordo com o contexto 

histórico, moral e político (FREITAS; AMARANTE, 2015). Portanto como considerar verdade e 

validade absoluta se ela pode ser alterada a partir do olhar social de quem a define.    

 

A abordagem e reducionaista da psicopatologia, leva a crer que toda apresentação sintomática pode 

compor um diagnóstico sem levar em conta diversos aspectos da histórica, tornando assim a 

psiquiatria também uma especialidade mecânica da medicina. O medicamento se torna então a base 
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do tratamento e deste pensamento construído se apoderam diversos atores sociais com o interesse 

deste avanço, tal como a indústria farmacêutica (FRANCES, 2010). 

 

Na construção social da doença mental atual, não podemos esquecer do pai da psiquiatria moderna 

é o médico Alemão Kraepelin, que aplicou a lógica da medicina em geral a psiquiatria, onde 

processos semelhantes de doenças levam a manifestações semelhantes – os sintomas, surgindo 

assim a etiologia do transtorno mental (FREITAS; AMARANTE, 2015). 

 

Neste cenário, não podemos deixar de fazer uma análise do olhar de Focault sobre este processo, 

pensando que a política exercida pelo cuidado em saúde mental desta maneira, buscou produzir 

sujeitos dóceis e úteis. Para uma infinidade de especialistas, por meio dos medicamentos podemos 

modular o sujeito com treinamentos e multiplicar as forças, melhorando assim a performance 

individual a partir do uso do arsenal terapêutico normalizador disponível (GALINDO, 2014). 

 

Este modelo de produção da doença é tão corriqueiro e presente que na obra literária “O Alienista”, 

Machado de Assis nos apresenta um psiquiatra (alienista) que afirma que “a ciência tem o inefável 

dom de curar todas as magoas” e que “a saúde da alma é a ocupação mais digna do médico”. A 

crítica presente no texto de Machado é tão contemporânea e reflete tanto a realidade que em seu 

texto o alienista chega ao ponto de considerar todos os cidadãos são pacientes psiquiátricos, 

retratando então um amplo processo de medicalização e alargamento da fronteira da doença mental 

em sua obra. O médico chega ao ponto de falar que não existem pessoas absolutamente normais, 

mas doentes mentais mal examinados (FREITAS; AMARANTE, 2015). 

 

Com o avanço do pensamento biológico sobre as doenças mentais o cérebro passou a ser o local 

onde a esquizofrenia, a depressão, a ansiedade estão alocadas. A aliança entre ciência médica e a 

indústria farmacêutica produziu um efeito mercadológico tão positivo a partir disto, que tudo que 

for considerado desviante poderá se tornar um transtorno mental. Esta ideia tem por base de que é 

possível reequilibrar os neurotransmissores cerebrais por meio de medicamentos e assim alcançar 

a sanidade perdida (FREITAS; AMARANTE, 2015). 
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Esta teoria não vem a partir do entendimento da psique ou em si do funcionamento do cérebro, mas 

ao contrário vem da testagem da droga, da compreensão do seu mecanismo de ação e por fim da 

associação entre seu mecanismo de ação e o transtorno mental na qual ela age. Desta forma se os 

antidepressivos atuam sabidamente na liberação da serotonina, ou no impedimento de sua 

receptação, e se eles tem ação na depressão, logo a depressão é causada por uma diminuição da 

serotonina no cérebro. O efeito farmacológico vira a origem da doença e não a compreensão 

etiológica real.  

 

Estudos questionam o fato de que após iniciado o uso de alguns medicamentos, com uma evolução 

de estabilização no quadro clínico de surto, o usuário não poderá mais abandonar o tratamento 

farmacológico, pois isso pode gerar recaídas em surtos mais poderosos. Se os estudos científicos 

não são feitos a partir de amostra de usuários que tem um tratamento não farmacológico, como é 

possível avaliar que é a psicofarmacologia que faz bem de fato a doença mental? Foi então que em 

1967, foi realizado um estudo de segmento onde usuário foram acompanhados após um surto 

psicótico, onde um grupo foi tratado com placebo e outro com antipsicóticos. O Resultado deste 

estudo demonstrou que os tratados com placebo tiveram menor probabilidade de serem 

reospitalizados (SCHOOLER, 1967 apud FREITAS; AMARANTE, 2015). 

 

Para muito além dos possíveis efeitos no próprio transtorno mental o tratamento 

psicofarmacológico começa a pesar sobre os quadros clínicos dos usuários a longo prazo, bem 

como seus efeitos na modulação cerebral, responsável por processos de que demandam mais tempo 

para serem consolidados, como a emoção, a percepção de mundo. Notou-se que a clínica é 

prejudicada pelos medicamentos e o usuário aos poucos vai se desligando do meio externo em geral 

(FREITAS; AMARANTE, 2015). 

 

Desta forma, o fenômeno da medicalização avançou sobre a clíncia do transtorno mental, não por 

uma lógica de ampliação do cuidado, mas por interesse mercadológico de aumento do lucro. Bem 

como a base para a nova classificação de transtornos e doenças mentais é extremamente 

questionável, já que o DSM é tomado pela opinião de diversos setores sociais. Existe então a 

necessida de maiores pesquisas e elaboração do pensamento para avaliar se temos de fato uma 

socidade mais doente, com uma prevalência maior de doenças e transtornos mentias, ou se 
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passamos a utilizar mais medicamentos por interesses das grandes corporações. Além de claro, 

necessitarmos de pesquisas clínicas que enfoquem se o uso dos medicamentos classicamente 

utilizados são de fatos positivos aos transtornos ou se eles são mais prejudiciais já que possuem 

uma cronificação de seu uso e diversos efeitos iatrogênicos associados.  
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CAPÍTULO 5 
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5. Análise institucional da medicalização na  rede de atenção psicossocial de Aracaju 

 

Buscamos até aqui construir uma narrativa que mostrasse de uma forma histórico conceitual o 

termo medicalização, passamos então sobre a definição ortodoxa ligada a Illich, aos seus 

pensamentos sobre a iatrogênia e da responsabilidade do saber médico sobre o processo, e o avanço 

da medicina no campo social. Abordamos também Focault que discorre sobre medicalização 

abordando o biopoder e a construção dos Estados nação, bem como retratamos ao final os autores 

mais contemporâneos que visualizam o fenômeno com um aspecto multicausal influenciado por 

diversos fatores. Ao fim desta ainda trouxemos aplicações destes conhecimentos dentro do sistema 

de saúde, sob a visão de Tesser, abordando seus aspectos positivos de aplicação e suas contradições 

na constituição do sistema único de saúde. 

 

Também traçamos um histórico da loucura e dos cuidados em saúde mental ao longo da história da 

humanidade desde da idade média até a reforma psiquiátrica brasileira. Podemos então passar pelo 

histórico de exclusão e afastamento social dado aos pacientes, aos impactos da reforma hospitalar 

no cuidado a loucura, e em como ela foi deixando de ser um problema do campo moral para o 

campo médico, biológico e psiquiátrico. Neste aspecto, perpassamos o quão importante o contexto 

social era para a denominação da loucura, desde o nascimento do capitalismo e a necessidade da 

normatização de uma população sã para produção de riquezas, até uma necessidade de reforma 

pensada principalmente após os manicômios serem comparados a campos de concentração no pós-

II Guerra.  

 

Foi possível analisar como se deu o processo de reforma psiquiátrica brasileira e a construção de 

marcos legais que tornaram nosso modelo de atenção à saúde mental, uma forma de cuidado 

desinstitucionalizante, com base na psiquiatria democrática italiana, onde os sujeitos são parte 

efetiva do cuidado, e o mesmo deve ser contratualizado e não imposto. Chegamos por fim a apontar 

os principais desafios da atualidade a reforma brasileira, dentre eles o rompimento do país com o 

estado democrático de direito marcado pelo golpe parlamentar de 2016 e a necessidade de formação 

de profissionais que compreendam todo o processo de trabalho e necessidade de defesa do modelo 

atual, bem como formação de pensadores que possam atingir o construído e proposto na reforma 

original.  
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Passamos então a realizar uma análise de como a medicalização pode ser analisada de uma forma 

concreta a partir de aspectos ligados a ciências farmacêuticas, uma ciência de base dura e sólida, 

onde os dados são cruciais para o alcance de uma verdade. Observamos o quão o fenômeno tem 

avançado em grupos específicos e o quanto ele representa uma fatia importante da economia das 

família e dos sistemas de saúde. 

 

Observamos porém que existem crontracorrentes que pensam modos de ressignificação da 

medicalização, avaliando que ela não pode ser colocada de uma forma única, na dualidade do bom 

ou ruim na nossa sociedade. Ela foi crucial para alguns avanços importantes para alguns dos nossos 

indicadores de saúde, mas que devemos repensar as práticas em saúde para que possamos construir 

a autonomia e conseguir dar viabilidade aos sistemas de saúde nacionais.  

 

A prevenção quaternária a saúde é sem dúvida um movimento que cresce a partir de uma análise 

de necessidade de repensar estas práticas e embora tenha nascido de uma prática intimamente 

ligada a medicina da família e comunidade, diversos campos do conhecimento podem aplicar o 

que ela propõe. Dentro da farmácia traçamos aqui sua ligação intima com o que chamamos de uso 

racional de medicamentos, tendo por vista que os dois partem do primeiro pré-suposto da saúde 

que é “antes de tudo não fazer o mal”. 

 

Desta forma, nesta capítulo final iremos retratar a partir da minha vivência dentro da rede de 

atenção psicossocial de Aracaju, bem como dos documentos oficiais que orientam o fluxo da 

mesma, locais e nacionais, o modos operandi  do cuidado em atenção psicossocial focado nos 

transtornos mentais. Fazendo uma análise da medicalização presente nela a partir de um olhar de 

Illich e Tesser, onde avaliaremos aspectos importantes e necessidades de repensar as práticas 

realizadas. Desta forma, o desafio aqui proposto será pensar como a instituição pode pensar a 

desinstitucionalização, vivenciando então a dualidade descrita por Basaglia, problematizando o 

cotidiano do que é vivenciado e algumas vezes normalizado, não com o objetivo de buscar 

respostas, mas de incentivar que os questionamentos sempre sejam feitos e pensamentos 

elaborados. 
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Convido pois, você leitor a pensar conosco a navegação nesta navis que traçamos até aqui, não a 

fim de espantar a loucura para as terras mais longínquas e tira-lá do nosso olhar, mas para 

analisarmos a prática e o saber cotidiano para que respirando o pensamento possamos dar algumas 

braçadas no mar do conhecimento. 

 

5.1 A Reforma Psiquiátrica em Sergipe e em Aracaju 

 

O processo de reforma psiquiátrica de Sergipe tem em sua capital, Aracaju o grande estandarte. O 

modelo aqui implantado foi o de atenção comunitária baseada em Santos-SP e na Itália. A partir 

do ano 2000 as primeiras ações são focadas na atenção básica, com uma capacitação sobre terapia 

comunitária. Em 2002, após o alcance da gestão plena a gerência da saúde mental no município 

opta por construir uma rede de serviços de saúde mental com equipamentos substittutivos como 

CAPS e ambulatórios inseridos dentro do Programa Saúde da Família. Uma aposta em um modelo 

de atenção com foco na articulação entre os diversos atores que fazem parte do cuidado (usuários, 

familiares, comunidade e trabalhadores), buscando a produção de saúde e inclusão social dos 

usuários (FUNESA, 2011). 

 

O primeiro serviço público substitutivo da cidade foi o CAPS II David Capistrano Filho, seguido 

pelo CAPS AD Primavera e o CAPS III Liberdade, que em especial foi instalado dentro do antigo 

Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, que em 2002 virou um Serviço de Emergência Psiquiátrica. 

O CAPS liberdade devorou a emergência e englobou para si os antigos leitos. Logo após o CAPS 

David também se torna um CAPS do tipo III e são implantadas na atenção básica ambulatórios, 

chamados de referências em saúde mental (FUNESA, 2011). Em 2004 surge então na rede de 

Aracaju o CAPS infantil Vida e em 2008 o CAPS III Jael Patrício de Lima. Além destes Aracaju 

em 2000 teve seu primeiro CAPS, que foi implantado pela ONG Luz do Sol, o CAPS Arthur Bispo 

do Rosário, que hoje presta serviços ao município.  

 

Outros serviços compõe a rede de atenção psicossocial de Aracaju, como as residências 

terapêuticas – que abrigam os moradores egressos de instituições de longa permanência, num total 

de 4 que abrigam 28 moradores; a unidade de acolhimento adulto – que é um serviço que se institui 

como uma casa, ligado ao CAPS AD que permite que os projetos de vida sejam construídos pelos 
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usuários de AD cuidados na rede; o programa de redução de danos – serviço de educação em saúde 

em território com foco na redução de danos; Urgência Mental do Hospital São José – serviço 

hospitalar de urgência e emergência que atende a usuários em crise e surto mental, bem como a 

usuário de Ad sob efeito de substância psicoativa; Serviço Hospitalar de Referência – são leitos em 

hospitais gerais, de curta duração, que servem para estabilizarem quadros clínicos de usuários de 

saúde mental; Clínica de Repouso São Marcello – hospital Psiquiátrico de longa permanência. 

Abaixo descrevemos melhor como estes serviços funcionam, com base nas diretrizes da Rede de 

Atenção Psicossocial de Aracaju (GOMES et al., 2012), documento orientador disponibilizado 

para os serviços, construído em 2013 pela gestão da rede. 

 

a) Centro de Atenção Psicossocial – CAPS:  é um serviço de base territorial, que substitui o hospital 

psiquiátrico, composto por uma equipe multiprofissional e que tem por objetivo um trabalho 

transdisciplinar e intersetorial, focado em atividades coletivas (grupos, oficinas, etc). O perfil de 

usuário que acessa o serviço é de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, ou que 

fazem uso de álcool e outras drogas. A contratualização do cuidado se dá por meio do instrumento 

Projeto Terapêutico Singular (PTS), que é construído com o usuário e sua família, com auxílio do 

técnico de referência (profissional do CAPS).  

 

b) Residências Terapêuticas – RT: são casas destinadas a acolher os egressos de internações de 

longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos). O propósito das RT é um olhar de cuidado e 

de auxílio a reconstrução do cotidiano, já que alguns dos moradores não realizavam as atividades 

de vida diária (tomar banho, escovar os dentes, se vestir, etc) sozinhos, sendo assim a RT é um 

local de reconstrução da autonomia com um olhar compartilhado para as dificuldades individuais.  

 

A assistência a saúde destes moradores é feita como a de outros sujeitos, questões clínicas tem o 

ordenamento do cuidado ligados as unidades de saúde da família de referência das moradias e a 

atenção psicossocial é feita sob o olhar do CAPS de referência. Nas moradias é assegurado uma 

vivência de casa com alimentação, limpeza, lazer, tudo no sentido de produzir uma vivência de lar, 

e criar laços familiares entre aqueles que lá vivem. A Inserção das RT na comunidade permite que 

seus usuários tenham a vivência que lhe foi retirada em algum momento, de circulação pela cidade, 
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da liberdade de escolha, desta forma as RT são, em sua simplicidade de lar, importantes 

equipamentos de apoio do processo de desinstitucionalização da loucura. 

 

c) Programa de Redução de Danos  -  PRD: a Redução de Danos é uma estratégia de intervenção 

terapêutica que busca controlar possíveis consequências adversas ao consumo de drogas 

psicoativas, lícitas ou ilícitas, sem necessariamente interromper seu uso. Se não temos como 

eliminar a drogas é possível reduzir seu dano, esta é a filosofia desta prática (DIEHL et al., 2011)  

 

Na REAPS de Aracaju esta equipe é formada por redutores de danos que atuam de forma 

territorializada e itinerante, atuando na oferta de educação em saúde para a população em situação 

de rua, incluindo ai (i) população de rua em geral; (ii) pessoas com transtornos mentais e (iii) 

usuários de crack, álcool e outras drogas, e (iv) profissionais do sexo. A redução de danos funciona 

também como importante articuladora interredes, tendo em vista que sua construção de território 

perpassar por todos os equipamentos públicos disponíveis da saúde, assistência social, educação, 

etc. A redução ainda tem ações de acompanhamento de cuidado para diversos personagens, sendo 

local de criação de laços e de capilarização do cuidado e do estado nas comunidades.  

 

d) Unidade de Acolhimento Adulto – UAA: serviço que oferece acolhimento transitório às pessoas 

de ambos os sexos, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Que 

funciona como casa onde as pessoas que estejam em tratamento no CAPS AD III Primavera tem 

apoio profissional e podem viver por um período. Acolhe até 10 adultos por até 6 seis meses, 

apoiando seus moradores na busca de emprego, estudo e outras alternativas de moradia. São 

espaços abertos, de acolhimento sempre voluntário. 

 

e) Urgência Mental do Hospital São José: serviço de urgência hospitalar que atende a todo o estado 

de Sergipe, com funcionamento 24h, porta aberta para usuários de transtorno mental em surto 

psiquiátrico e para usuários de álcool e drogas sob efeito de substância psicoativa. Conta com 

médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, possui 9 leitos para o atendimento de 

urgência e mais 12 leitos de retaguarda psiquiátrica, onde os usuários podem ficar em estabilização 

por até 72h. Atualmente este serviço é contratado de um hospital filantrópico.  

 



87 
 

f) Serviço hospitalar de Referência: este serviço conta com leitos em hospitais gerais e surge da 

necessidade de estabilização clínica dos usuários da rede de saúde mental, atende a todo o estado 

de Sergipe. O usuário com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool e outras drogas ou 

os usuários com transtorno mental que apresentam morbimortalidade ligadas a outras questões 

fisiológicas são o alvo deste equipamento, atualmente contamos com 16 leitos femininos no 

Hospital São José e os 16 leitos masculinos ficavam no Hospital de Cirurgia, porém foram 

recentemente desativados pelo hospital.  

 

g) Clínica de Repouso São Marcello: faz parte do componente hospitalar da rede, é um serviço 

contratado que atende a todo o estado de Sergipe, e possui 80 leitos de curta duração, até 3 meses, 

sendo 10 destes destinados a casos de usuários com dependência química. O serviço é acessado 

através de regulação por meio da urgência mental. 

 

Desta forma, o quadro abaixo descreve  de forma simplificada a rede de atenção psicossocial de 

Sergipe por componente: 

 

QUADRO 1: SERVIÇOS QUE COMPÕE A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE 

ARACAJU - SE 

COMPONENTE RAPS SERVIÇO 

ATENÇÃO BÁSICA 

Unidade de Saúde da Família e 

Ambulatórios de Referência em Saúde 

Mental 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

ESPECIALIZADA 

CAPS II infantil Arthur Bispo do Rosário; 

CAPS III infanto-juvenil Álcool e Droga 

Vida; CAPS III AD Primavera; CAPS III 

Jael Patrício de Lima; CAPS III Liberdade e 

CAPS III David Capistrano Filho 

ATENÇÃO A URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 
Urgência Mental do Hospital São José 

ATENÇÃO RESIDENCIAL EM 

CARÁTER TRANSITÓRIO 
Unidade de Acolhimento Adulto 
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ATENÇÃO HOSPITALAR 

Serviço Hospitalar de Referência do 

Hospital São José e Clínica de Repouso São 

Marcello 

ESTRATÉGIA DE 

DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 
Residências terapêuticas 

ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE 

DANOS  
Programa de Redução de Danos 

  

Os CAPS são o coração da rede de atenção psicossocial e a principal porta de entrada para o 

cuidado ampliado e multiprofissional, seu funcionamento ocorre por meio de diversos serviços 

oferecidos – acolhimento, construção e contratualização do projeto terapêutico singular – PTS, 

visita domiciliar, oficinas terapêuticas, consultas individuais, grupos de família, acolhimento 

noturno, dispensação de medicamentos, rodas de conversa e discussão, além disto nele também 

ocorrem importantes momentos de construção e debate entre gestores, trabalhadores e usuários, 

esses são a assembleia dos usuários e as reuniões de equipe. A descrição destes itens pode ser vista 

abaixo, também tendo por base as Diretrizes e Protocolos da REAPS (GOMES et al., 2012): 

 

1) Acolhimento – é uma diretriz da política nacional de humanização do SUS, e tem por 

finalidade reconhecer o que o outro como legítima e singular necessidade de saúde. Ele se baseia 

numa relação entre equipe e usuários. Tem o objetivo da construção da relação de confiança, 

compromisso e vínculo entre os atores envolvidos. Ocorre por meio de uma escuta qualificada onde 

as prioridades e as vulnerabilidades são analisadas, e as necessidades de saúde são priorizadas e 

contratualizadas (PNH, 2013). 

  

Já que o CAPS é a umas das portas entrada da RAPS, sem necessidade de agendamento prévio ou 

encaminhamento formal, o acolhimento não se resume a demanda espontânea da recepção ou 

simples triagem, mas é o meio pelo qual os profissionais avaliam como se dará o cuidado dentro 

na lógica da atenção psicossocial, bem como será a inserção do usuário dentro do serviço, se esta 

for avaliada como necessária para efetivação do cuidado. Acrescentamos como  parâmetros 

fundamentais: 
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a) Atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo a 

acessibilidade universal. Assim, o serviço de saúde assume sua função precípua, a de 

acolher, escutar e dar uma resp}osta positiva, capaz de resolver os problemas de saúde da 

população.  

b) Reorganizar o processo de trabalho, a fim de que este desloque seu eixo central, do 

médico para uma equipe multiprofissional - equipe de acolhimento -, que se encarrega da 

escuta do usuário, comprometendo-se a resolver seu problema de saúde.  

c) Qualificar a relação trabalhador-usuário, que deve se dar por parâmetros humanitários, 

de solidariedade e cidadania. (GOMES et al., 2012: p.15) 

 

Desta forma o acolhimento dentro do CAPS é de fato uma das tarefas centrais do fazer, serve para 

um tracejado da história dos usuários, e como primeira apresentação do serviço, possibilidade de 

formação de vínculo, ordenação do cuidado, espaço de escuta e de aproximação. Todo e qualquer 

profissional do CAPS deve realizar o acolhimento, por ser inclusive um momento de aproximação 

com o outro e de sensibilização com relação a prática (GOMES et al., 2012).  

 

2) Projeto Terapêutico Singular (PTS) – é uma estratégia de cuidado que articula um conjunto 

de ações gerado a partir da discussão de uma equipe transdisciplinar, que leva em conta diversos 

aspectos subjetivos, tais como necessidades, expectativas, crenças e contexto social, podendo ser 

individual ou coletivo. A singularidade ocorre pois o PTS é pensado de uma maneira exclusiva 

para o indivíduo, pois o mesmo leva em consideração o eu, não podendo ser reprodutível (BRASIL, 

2013). Segundo a PNH, o PTS contém quatro momentos: 

 

1- O Diagnóstico situacional: é o momento onde a partir da fala do sujeito é possível identificar as 

necessidades, demandas, vulnerabilidades e potencialidades mais relevantes de quem busca ajuda. 

É importante que neste momento o contexto hitórico-social também seja cartografado, bem como 

a história prévia do sujeito quanto aos problemas apresentados (BRASIL, 2013).  

 

2- Definição de objetivos metas: quando uma análise é feita pela equipe da situação apresentada, 

um profissional, que será o técnico de referência para o usuário, irá apresentar a proposta de 

cuidado ao usuário e seus familiares. Após isto, ambos (técnicos e usuários/família) irão 

pactuar/contratualizar se o proposto é o melhor e mais adequado para atender as necessidades de 

saúde apresentas. É importante que o PTS tenha uma projeção de curto, médio e longo alcance. Os 

conflitos e contradições devem ser explicitados, as possíveis dificuldades e a projeção pessoal pode 

e deve ser explorada neste momento de pactuação (BRASIL, 2013). 
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3- Divisão de tarefas e responsabilidades: é um dos papéis do técnico de referência envolver todos 

os atores nas metas traçadas, definir os responsáveis por cada objetivo e estimar prazos em conjunto 

para as ações serem cumpridas. O técnico também deve articular junto a equipe as ações pactuadas 

e buscar a efetivação do proposta no PTS (BRASIL, 2013). 

 

4- Reavaliação: deve ser puxada pelo técnico e agendada previamente com o usuário e com a equipe 

envolvida no cuidado, deve ocorrer periodicamente e devem levar em conta os avanços obtidos no 

cuidado dos usuários.  

 

GOMES et al (2012), traçam nas diretrizes, outros importantes colocações em relação ao PTS, tais 

como: 

 

a. a escolha dos casos para reuniões de PTS: a proposta é de que sejam escolhidos usuários 

ou famílias em situações mais graves ou difíceis, na opinião de alguns membros da equipe. 

Não é necessário nem viável que o grande esforço de fazer um PTS seja dirigido a todos 

os usuários de uma equipe. 

 

b. as reuniões para discussão de PTS: um importante elemento para a realização do PTS é 

o vínculo dos membros da equipe com o usuário e a família. Cada membro da equipe, a 

partir dos vínculos que construiu, levará para a reunião aspectos diferentes e poderá 

também receber tarefas diferentes, de acordo com a intensidade e qualidade desse vínculo. 

Defende-se que os profissionais que tenham vínculo mais estreito assumam mais 

responsabilidade na coordenação do PTS. Assim como o médico generalista ou outro 

especialista pode assumir a coordenação de um tratamento frente a outros profissionais, 

um membro da equipe também pode assumir a coordenação de um projeto terapêutico 

singular frente à equipe. Sugeri-se que se reserve um tempo fixo, semanal ou quinzenal, 

para reuniões exclusivas do PTS. 

 

c. o tempo de um PTS: o tempo de formulação e acompanhamento do PTS depende da 

característica de cada serviço. Geralmente não se faz uma abordagem integral em um 

encontro único, mesmo que seja uma consulta longa. Muitas informações essenciais 

surgem no decorrer do seguimento e a partir do(s) vínculo(s) com o usuário. A história, 

em geral, vai se construindo aos poucos, embora, obviamente, não se possa falar de regras 

fixas para um processo que é relacional e complexo. 

 

d. PTS e Mudança: quando existem possibilidades de assistência para uma doença, não é 

muito difícil provar que o investimento da equipe de saúde faz diferença no resultado. O 

encorajamento e o apoio podem contribuir para evitar uma atitude passiva por parte do 

usuário. Uma pessoa menos deprimida, que assume um projeto terapêutico solidário, 

como projeto em que se (re)constrói e acredita que poderá ser mais feliz, evidentemente 

tende a ter um prognóstico e uma resposta clínica melhor. No entanto, não se costuma 

investir em usuários que se acredita “condenados”, seja por si mesmos, como no caso de 

um alcoolista, seja pela estatística, no caso de uma patologia grave. Se esta participação 

do usuário é importante é necessário persegui-la com um mínimo de técnica e organização. 

Não bastam o diagnóstico e a conduta padronizados. O PTS nestes casos é importante 
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como ferramenta gerencial, uma vez em que constitui um espaço coletivo em que se pode 

falar do sofrimento dos trabalhadores em lidar com determinada situação. A presunção de 

“não envolvimento” compromete as ações de cuidado e adoece trabalhadores de saúde e 

usuários, porque, como se sabe, é um mecanismo de negação simples, que tem eficiência 

precária. O melhor é aprender a lidar com o sofrimento inerente ao trabalho em saúde de 

forma solidária na equipe (ou seja, criando condições para que se possa falar dele quando 

ocorrer). (GOMES, 2013: p.16) 

 

3) Reunião de Equipe – espaço de diálogo e cogestão do cuidado, possibilidade construção 

compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas, ampliando o grau de responsabilização e 

comunicação mais transversal na equipe. Ela deve ocorrer semanalmente, porém o diálogo da 

equipe multiprofissional do CAPS entre si e com a gestão, deve ser uma constante do serviço. 

 

4) Visita Domiciliar – “A visita domiciliar é uma ‘forma de atenção em Saúde Coletiva voltada 

para o atendimento ao sujeito, à família, ou à coletividade que é prestada nos domicílios ou junto 

aos diversos recursos sociais locais, visando a maior equidade da assistência em saúde” (Ceccim, 

s/d, p. 1). A visita domiciliar é um espaço de terapêutica que amplia o olhar para o sujeito, para 

comunidade e para família, auxilia no processo de criação de vínculo e na empatia para o cuidado. 

Pode ocorrer também por meio de solicitação judicial (GOMES et al, 2013).  

 

5) Atendimento (individual e em grupo) 

Atendimento Individual – é o espaço de exercício principalmente do núcleo profissional o principal 

gerador do atendimento individual, contudo, pode ocorrer por demanda de usuário direcionado 

principalmente ao seu técnico de referência. O avanço obtido ou as pactuações resultantes deste 

atendimento devem, respeitando os limites éticos profissionais, ser descritos em prontuário e se 

necessário modificado no PTS.  

 

Atendimento em grupo (oficinas e grupos terapêuticos) – São oficinas e grupos terapêuticos 

ofertados como atividades dos serviços, podendo ser de socialização, expressão e inserção social 

(GOMES et al, 2013). 

 

Enquanto atividades propostas nos projetos de reabilitação psicossocial, as Oficinas 

Terapêuticas figuram como possibilidade de criação de novos modos de viver, que 

auxiliem os sujeitos a construírem outros territórios existenciais. Podem ser focadas na 

criação grupal ou individual, usando as mais diversas modalidades expressivas, seja 

plástica, corporal, teatro entre outros, e não se definem por meio de um modelo 

homogêneo de intervenção (GOMES, 2013:p.17).   
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Nos CAPS, a oferta de oficina parte de dois princípios, as necessidades dos usuários e as 

habilidades da equipe, bem como sua disposição. Sendo assim não existe um padrão pré-definido 

e engessado de cardápio de oficinas, mas uma possibilidade mutagênica de oferta ao longo dos 

períodos. As oficinas podem ser permanentes – por um período indefinido, ou modulares – com 

tempo definido para elaboração de uma questão específica.   

 

6) Acolhimento Noturno – um modelo diferencial de cuidado intensivo, que se insere na 

proposta do cuidar em liberdade, no território, sem romper seus vínculos sociais e familiares. Desta 

forma ele pode ser um tipo de “internação” onde ofertamos ao usuário, no momento da crise, em 

que ele mais precisa de nosso cuidado e atenção, de uma cama e nosso apoio direto na assistência. 

Assim esta necessidade é debatida pela equipe, e pode surgir a partir da observação da necessidade 

ou da emergência da necessidade. O CAPS é o local da crise, sendo o acolhimento desta um 

importante fator da formação do vínculo e da construção do cuidado (GOMES, 2013).  

 

7) Trabalho com a família – a questão de trabalhar a família é uma quebra de paradigma no 

modelo do cuidado em saúde mental, se antes a família era totalmente desresponsabilizada pelo 

compartilhamento de cuidado, hoje ela é parte integrante do PTS. A família deve participar 

ativamente do cuidado do usuário, tenso ela mesma responsabilidades dentro do PTS. O serviço 

deve lançar também sobre ela um olhar de cuidado, afinal o cuidador também deve ser cuidado.  

O CAPS então deve buscar a aproximação da família como forma de manter o usuário de saúde 

mental no território, evitando internações, e próximo das pessoas com que tem relações sociais e 

afetivas. E “ofertar cuidado a esses familiares, colocando o sofrimento psíquico da família em 

pauta, uma vez que a mudança de modelo produziu mudança radical no cotidiano da vida das 

pessoas” (GOMES et al., 2013). 

 

8) Assembleia dos Usuários – O exercício do controle social é estimulado a partir da vivência 

do momento de assembleia. Esta quebra na história da psiquiatria tradicional é em diversas 

vivências o único local onde este usuário exerce sua  cidadania, a subjetividade é a marca de como 

estas assembleias são conduzidas, de tal forma que as assembleias no CAPS AD, por exemplo, 

trazem para si as marcas da violência que os usuários do serviço vivenciam na rua. 
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Deve ser o espaço onde todas as vozes devem ser ouvidas e o consenso seja buscado, os problemas 

trazidos e a cidadania construída, é um espaço de cogestão. Onde ocorrem análises de contextos, 

da política e da saúde. 

 

Ocorre semanalmente nos serviços e as pautas devem ser elaboradas pelos próprios usuários e o 

trabalho ocorrer na perspectiva da autogestão do grupo, em especial o protagonismos dos usuários; 

ou seja, fomentar que o usuário assumam o protagonismo de coordenar a reunião, escrever a ata, 

discutir sobre o cotidiano do serviço e sobre a própria política de saúde mental, assumindo 

responsabilidades e exercitando a cidadania (GOMES et al., 2013). 

 

9) Dispensação de medicamentos – O CAPS oferece o acesso aos medicamentos no próprio 

serviço, a prescrição da farmacoterapia é feita na consulta psiquiátrica e deve prezar por 

medicamentos disponíveis no Sistema único de Saúde. Esta dispensação deve vir junto da 

orientação adequada do uso destes medicamentos, sendo lançado mão de diversas ferramentas para 

que este uso seja feito de maneira correta e segura. A orientação do farmacêutico neste processo é 

imprescindível, não apenas para garantir a efetividade do tratamento medicamentoso, mas também 

para auxiliar o usuário e os familiares na adesão ao tratamento medicamentoso, que por diversas 

vezes pode apresentar sinais e sintomas indesejados, ou até mesmo demora na apresentação de 

resultados.  

 

10) Roda de Conversa Ampliada – A roda é um espaço coletivo onde existe a possibilidade de 

discussão e de tomada de decisão. É um espaço onde rodeiam afetos e vínculos são formados e 

rompidos durante todo o tempo (CAMPOS, 2000). 

 

Considerando necessidade de investir significativamente nos espaços coletivos de gestão, deve-se 

ter como diretriz o fomento a realização de encontros, de composição heterogênea dos diversos 

atores da Rede (usuários, familiares, trabalhadores e gestores), considerando que é nesses espaços 

que emergem os diversos temas e necessidades que deverão ser escutados, validados e priorizados 

no desenvolvimento das ações (GOMES, 2013).   

 



94 
 

A partir desta descrição da rede de atenção psicossocial de Aracaju traçaremos uma análise do 

processo de trabalho, avaliando as práticas da rede quanto ao processo medicalizante. Teremos  

como base os estudos de Tesser et al. (2010) em alguns de seus artigos. Eles avaliaram como o 

processo de acolhimento na atenção primária a saúde possuía a dualidade de ser medicalizante e 

ser desmedicamentalizante a partir da prática e modelo empregado. 

 

É importante destacar que o avanço do campo biomédico ocorre juntamente com a visão do corpo 

humano como uma máquina e das doenças como coisas concretas que não possuem variação de 

um indivíduo para outro, desta forma a doença passa a ser considerada como um efeito comum de 

uma peça desta máquina que é o corpo, não importando sobre este processo de adoecimento o 

contexto social vivenciado pelo paciente. O avanço desta cultura e deste pensamento age sobre o 

binômio autonomia/heteronomia, onde a perca da autonomia do auto cuidado e a visão de que para 

ser saudável depende da palavra de um profissional especialista, gera o que o Illich chama de 

contraptodutivo, ou seja, o excesso de cuidado biomédico ao invés de gerar uma sociedade 

saudável, faz com que ela se sinta mais doente e mais dependente dos serviços de saúde (TESSER, 

2010). Desta forma práticas que construam autonomia no cuidado e que dialoguem com os 

contextos sociais seriam práticas desmedicalizantes e contribuiriam sobremaneira para uma visão 

de sociedade que poderia ser autocuidar. Para isso é necessário que diversos profissionais, sobre 

tudo os médicos, sejam treinados a desconstruir a visão midiática de medicalização social, 

quebrando paradigmas do avanço da biomedicina sobre a vida comum. 

 

É importante ressaltar que nos dias atuais mesmo a medicina tem perdido espaço no processo 

medicalizante. Em seu lugar a estética, a moda, educação física e a saúde pública, por difundirem 

um cuidado excessivo com o corpo e com a aparência estariam gerando o que alguns pensadores 

chamam de corpolatria – uma busca patogênica pela saúde. Onde o pensamento geral é que todas 

as atividades humanas estão ligadas a saúde, gerando uma neurose social de busca pela saúde ideal 

impossível de ser alcançada (TESSER, 2010). 

 

Tendo por base estes conhecimentos, bem como toda a construção feita até aqui por meio desta 

dissertação podemos pensar a partir de um caso hipotético em quais os serviços oferecidos pela 

reaps Aracaju contribuem para a medicalização e quais fazem parte da contracultura medicalizante 
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e quebram este praradigma que tanto afeta a saúde mental. Para tanto iniciemos pela identificação 

de quais são as portas de entrada principais para a rede de cuidados: as unidades de saúde da família, 

os CAPS, a Urgência Mental e o Programa de Redução de danos. 

 

As unidades de saúde da família possuem papel de ordenadora de todas as redes de atenção a saúde, 

por seu caráter próximo as comunidades e de capilaridade da ação devem conhecer seu território e 

sua comunidade adstrita, devem identificar possíveis desordens de saúde a fim de prevenir seu 

agravamento. A USF deve identificar os possíveis casos que devem ser encaminhados aos CAPS, 

neste ponto se a unidade apenas encaminhar o cuidado estritamente ao um ponto de atenção 

especializado sem realizar outras ações para acompanhamento deste caso, tais como visita 

domiciliar, oferta de grupos de escuta, e de atividades que promovam integração social entre este 

casos e demais usuário da comunidade, ela estará auxiliando a um processo de medicalização por 

não visualizar as possibilidades de seu papel na construção do projeto terapêutico singular para 

este indivíduo. É ideal que neste processo de encaminhamento as duas equipes (CAPS e USF) 

possam trocar e se corresponsabilizar pelo cuidado ao usuário de saúde mental, podendo realizar 

ações de matricimento no território para que o paciente não seja considerado “de lá ou de cá”, mas 

de uma rede protetiva de cuidados que compreenda que o transtorno mental é uma construção social 

e que a “melhora” do quadro só será possível quando o usuário desta rede conseguir avançar de 

maneira autônoma no seu cuidado.  

 

A urgência mental é sem dúvida nenhuma o ambiente mais medicalizante dentro da REAPS, seu 

trabalho é estritamente mecânico e embasado no uso de medicamentos e da contenção dos usuários 

em estado de crise psiquiátrica e sob efeito de substância psicoativas. O usuário ao chegar é 

avaliado e para ele prescrito medicamentos que irão agir no rebaixamento do seu sistema nervoso 

central, a fim de diminuir a agitação. A urgência segue puramente o modelo biomédico da clínica, 

utilizando o avanço tecnológico dos medicamentos como arsenal terapêutico principal. A 

intervenção neste espaço não constrói autonomia e retira a subjetividade e o espaço de 

contratualização, tendo em vista que no momento do surto o paciente é considerado como 

totalmente incapaz de decidir sobre seu corpo. A ação deste espaço que pouco foge desta lógica é 

o encaminhamento do paciente da retaguarda para o CAPS de referência, demonstrando uma 
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articulação de rede que compartilha o cuidado com pontos de atenção que possuem outros tipos de 

cuidado.  

 

Partirei agora para análise das duas portas abertas que mais possuem ambivalência neste debate, 

pois ao passo que realizam intervenções que podem ser consideradas medicalizantes, também 

trabalham a autonomia e a responsabilização do usuário com o seu cuidado. São instituições que 

possuem em sua concepção a dualidade de pensar a desinstitucionalização sendo então elas uma 

crítica a si mesmas, baseadas no que Basaglia pensou. 

 

O Programa de Redução de Danos que trabalha de maneira territorial nas oito regiões de saúde de 

Aracaju percorrendo a cidade tendo um olhar para as pessoas em situação de rua, com foco na 

educação em saúde e no cuidado das pessoas que fazem uso de álcool e drogas. Realiza 

intervenções diretas com estes usuários, ao distribuir preservativos e lubrificantes eles agem como 

agentes de saúde pública que inferem na prevenção a doenças, inferindo sobre a sexualidade um 

aspecto de saúde. Não realizamos esta análise taxando esta intervenção como boa ou ruim, mas 

resgatando o que já foi colocado acima de que existem aspectos positivos sobre a medicalização, 

tais como a diminuição da epidemia de HIV em todo o mundo por meio das campanhas de 

prevenção. Os redutores de danos também distribuem nesta mesma lógica copos descartáveis para 

os usuários de álcool, prevenindo também a transmissão de diversas doenças, dentre elas a hepatite 

por meio de compartilhamento de gargalos. 

 

Contudo, a redução de danos tem um processo de trabalho que respeita o outro e o seu tempo, ao 

passo que eu falo sobre os agravos da saúde possíveis a partir do uso de substâncias psicoativas, eu 

entendo a não vontade do outro em buscar tratamento ou de não querer agir sobre o expresso. A 

RD respeita a autonomia do usuário buscando a construção do vínculo, sendo este a possibilidade 

de levar o usuário a outros pontos de atenção da rede protetiva (na saúde ou em espaços 

intersetoriais).  O PRD é sem dúvida a instituição menos institucional da rede, já que não existe em 

si uma sede fixa, mas apenas um ponto de apoio.  

 

A RD pode ser a melhor estratégia de desmedicalização da atenção á saúde, pois respeita a vontade 

do sujeito sobre sua vida, compreendendo que a subjetividade é superior ao saber técnico dos 



97 
 

profissionais de saúde. Apesar dela estar focada na rede de atenção psicossocial, ela pode ser 

aplicada aos diversos agravos de saúde. Ela quebra o poder do técnico sobre a doença, já que o 

usuário é chamado a se responsabilizar por si, os caminhos são demonstrados e as opções são de 

escolha do ser. Logo, ela pode ser aplicada na hipertensão por exemplo, a partir da elucidação de 

um profissional de quais os riscos que um paciente hipertenso tem se não utilizar seus 

medicamentos, de continuar com um alto consumo de sódio ou de consumir bebida alcoólica,  

visando que a mudança destes hábitos podem gerar saúde física, a partir da filosofia da RD o 

profissional deve compreender que o usuário pode não querer mudar nenhum destes hábitos, 

mesmo sabendo dos seus riscos, levando em conta inclusive que isso pode não lhe gerar satisfação 

pessoal. Sendo assim a filosofia desta prática, me leva a respeitar as escolhas do outro, o tempo do 

outro e até mesmo a não escolha ao cuidado que é dito correto. Respeito então a autonomia sobre 

sua vida, demonstrando sempre que este local, o do serviço de saúde, estará aberto a atender as 

suas necessidades a partir de suas escolhas.  

 

Seguimos então para o CAPS, que dentro de sua complexidade é sem dúvida o coração de toda a 

rede de atenção psicossocial. Concentra as mais variadas atividades e serviços. Sendo assim, o 

modo de acolhimento dentro do CAPS é o que Tesser descreve como forma de desmedicalização, 

pois este não irá gerar necessariamente um encaminhamento ao médico, ou mesmo não terá este 

como seu foco principal. Dele partirá dois possíveis destinos, ou o usuário será orientado a procurar 

outro ponto da rede, tendo em vista que o caso não foi avaliado como grave ou crônico para o 

CAPS, não demandando deste modo uma atenção psicossocial intensiva; ou este caso será admitido 

no serviço, mas o foco principal não será a consulta psiquiátrica, mas o projeto terapêutico singular, 

construído em equipe e contratualizado com o usuário e com diversos atores que fazem parte deste 

cuidado. 

 

Desta forma, o PTS é uma quebra da lógica medicalizante, mesmo que nele estejam aspectos da 

biomedicina, como a consulta individual com o psiquiatra, o psicólogo e a utilização de 

medicamentos para tratamento do transtorno. Nele os aspectos sociais levados em consideração a 

serem trabalhados são o olhar para além da questão biomédica ou do desequilíbrio dos 

neurotransmissores (FREITAS; AMARANTES, 2014). Sendo o usuário o principal ator neste 

processo de cuidado, com parcerias que o ajudarão a buscar a sua melhora.  
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As oficinas terapêuticas auxiliam no processo de cuidado por diversos meios as que são mais 

baseadas em rodas de conversa sobre temas variados, auxiliam a construção da cidadania, da visão 

crítica de mundo, do paciente como ser crítico e não como receptor das informações, além de prover 

informações sobre os mais diversos temas. Já as oficinas ligadas a arte colaboram de sobremaneira 

para possibilidades de geração de renda pelos usuários, mas além disso podem ser suporte na 

diminuição da necessidade da farmacoterapia psiquiátrica, este olhar parte da compreensão de que 

o transtorno mental não é imperativo sobre o paciente e que diversas atividades podem auxiliar na 

busca pela resiliência e reestabilização psíquica.  

 

O acolhimento noturno, pode ser considerado o espaço mais medicalizante dentro deste serviço, 

pois a primeira vista pode ser comparado a uma internação comum. Porém, esta não é sua missão 

principal, mas é a de acolher a crise como parte do cuidado ampliado ao usuário com transtorno 

mental, desta forma mesmo que para este em determinados momentos impere a lógica da utilização 

da farmacoterapia como possibilidade principal da estabilização de um quadro de crise, o olhar do 

CAPS sobre o paciente neste estado tende a ir além, já que toda a equipe cuida e avalia a evolução 

deste quadro de crise. O paciente em acolhimento noturno, não fica excluído das atividades 

cotidianas do serviço, ele participa de maneira intensiva de tudo que nele é oferecido. O cuidado é 

de um olhar mais próximo, sendo assim, mesmo a crise, altamente medicalizada, com a influência 

biomédica, tem em seu olhar a construção ampla de cuidado, não prevalecendo unicamente uma 

visão médica sobre ela.  

 

Para auxiliar que estes processos sejam efetivamente satisfatórios a família deve ser trabalhada de 

forma efetiva pelos serviços. Desde a construção do PTS é importante que os familiares sejam 

chamados para compreender o modelo de atenção que respeita a autonomia e a liberdade 

individual, que rompe com a lógica de internamentos e que busca dar voz aos sujeitos, que não 

nega a alucinação e que não trabalha na correção moral da loucura, tal como Pinel pregava. O 

cuidado afetivo com a família também é crucial, tendo em vista que muitas vezes o suporte ao 

usuário de saúde mental demanda muita atenção e energia da mesma, então acolher este sofrimento 

é importante até mesmo para que ele não se agrave.  
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Todas as intervenções descritas até aqui só são possíveis se a equipe de saúde do CAPS 

compreender este papel, para tal é necessário que a equipe dialogue, troque, e problematize 

constantemente seu processo de trabalho. A formação de um profissional de saúde para a rede de 

atenção psicossocial é deficitária atualmente, as escolas não trabalham as questões aqui levantadas 

deste processo de trabalho. As possibilidades de formação destes profissionais para este modelo se 

dá apenas em estágios ou residências em saúde mental. Desta forma a educação permanente, é a 

aposta crucial de buscar uma coerência com o modelo de atenção proposto, buscando sempre 

espaços de construção dos saberes e de avanço da política. A reunião de equipe é para além do 

espaço institucional, o espaço de problematização e de discussão de casos.  

 

Dentro desta avaliação os espaços de troca entre os profissionais, pode ser medicalizante se não 

efetivarmos que o pensamento vá além da frequência ao CAPS, da presença nas oficinas, do uso 

de medicamentos, da necessidade de consulta;  e desmedicalizante se trabalharmos com estes 

profissionais o modelo proposto para a rede como a redução de danos, a construção contratualizada 

de um PTS, o sentido de ofertar um cardápio de oficinas que faça sentido para o perfil da 

comunidade atendida, dentre tantas outras ações propostas.  

 

Por tudo isso, o CAPS é o principal equipamento desta rede, ele em sua complexidade oferece 

campo para o pensamento e para criatividade, para a desconstrução e reconstrução de saberes. Ele 

quebra a lógica flexeriana de especialistas e de núcleos e joga profissionais para o campo 

compartilhado do saber em saúde mental. A potência deste local está em não se tornar o novo 

manicômio de porta aberta, ou seja, não institucionalizar ou enCAPSular o usuário em suas 

paredes, mas de permitir o seguimento deste usuário na linha de cuidado da atenção psicossocial 

de modo que ele construa a sua trajetória de vida a partir de sua auto projeção. 

 

Partimos então para avaliação dos equipamentos que não são as portas de entrada da REAPS, eles 

fazem parte da atenção hospitalar hospitalar, Clínica de Repouso São Marcello e o Serviço 

Hospitalar de Referência; e  da estratégia de desinstitucionalização e do serviço residencial de 

caráter transitório, contudo, podem ser considerados como dois equipamentos que se propõe a 

serem lares, são as residências terapêuticas e a unidade de acolhimento adulto. 
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Os dois equipamentos da atenção hospitalar seguem o proposto para este ambiente na reforma 

hospitalar que já descrevemos aqui. Eles são espaços onde a disciplina e a rotina são seguidos, o 

SHR em especial visa cuidar de questões clínicas dos pacientes, desta forma nele o avanço da 

medicalização e do pensamento biomédico é claro e pouco ultrapassável. Já a clínica de repouso, 

apesar do caráter hospitalar oferece alguns tipos de atendimento para além do que regra o hospital, 

nela são ofertados serviços de terapia ocupacional e educação física. Porém, todos dentro de um 

caráter medicalizante, pois o ambiente não favorece a construção de cuidado fora deste pensamento 

já que nele a vontade expressa do outro (o paciente) em si é anulada. Sendo então o conhecimento 

técnico transformado em poder sobre o outro. 

 

Já os dois serviços seguintes, são exatamente o oposto dos serviços hospitalares, pois os dois 

mesmo sendo serviços de uma composição da rede, rompem com a lógica institucional e se baseiam 

na construção dos projetos e projeção de vida dos usuários. Todo o aparato ofertado é auxiliar na 

ampliação da autonomia e da subjetividade, não se impera o que a instituição tem oferta se impera 

o cotidiano, o dia-a-dia, é a possibilidade de ressocialização e de reinserção social. Neles o saber 

técnico não é poder, é base, apoio, cuidado. O usuário é o foco central de si, pois eles são casas, 

lares, muito mais que serviços.  

 

A unidade de acolhimento cuida por até 6 meses de usuários de substância psicoativas, a partir de 

uma regulação e construção do PTS no CAPS AD. Ela apesar de contar com uma equipe técnica 

de nível superior, não baseia sua intervenção nos núcleos, mas na lógica de acompanhante do 

processo de cuidado em saúde, não são os prontuários que são cruciais neste modo de cuidado, mas 

os diários de vida. Desta forma, o usuário tem seu ritmo de cuidado respeitado, a partir da 

construção do PTS, mas objetivando uma projeto de vida, dentre eles podem ser a reconstrução de 

laços familiares, a busca de um emprego, de um local para morar. A porta aberta e a autonomia de 

ir e vim é crucial na construção deste cuidado, o usuário então lida com suas vontade e seu modo 

de consumo. Seu tratamento continua no CAPS AD, tendo este lar como local de vivência e de 

cuidado. 

 

As RT são o rompimento do institucional, o local de tratamento de seus moradores são os CAPS 

de referência. Essas casas são locais de reconstrução do cotidiano, da vida diária. Os cuidadores 
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são auxiliares nas tarefas, já que os moradores podem ter dificuldades motoras e quadros mentais 

graves (ou agravados) pelos anos de internação. A RT é um lar, onde os moradores passam a ser 

familiares. Desta forma, este talvez seja o local de maior rompimento com a lógica medicalizante 

dentro da rede de atenção psicossocial, sendo uma quebra paradigmática de instituição 

desinstitucionalizante, sendo serviço e sendo casa. 
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Conclusão 

 

Ao longo de toda esta dissertação traçamos uma linha de pensamento onde compreender o processo 

de medicalização num contexto sócio histórico foi disparador, para reflexão de como se construiu 

a saúde nos seus mais diversos campos. Em paralelo a isto, contamos a história da loucura e do 

cuidado em saúde mental na nossa civilização, chegando a reforma psiquiátrica no mundo e no 

Brasil.  

 

A partir destes dois embasamentos foi possível buscar na literatura análise de como o processo de 

medicalização avançou sobre a sociedade sob duas perspectivas: a de utilização de medicamentos, 

avaliando o aumento do consumo reflete a cultura medicalizante, em especial dentro da psiquiatria 

e em alguns grupos de pessoas em especial; e em como a medicalização ampliou o leque do que é 

considerado anormal e transtorno mental, com um avanço bastante elevado sobre a psiquiatria. 

Nestas duas perspectivas também descontruímos a medicalização sob dois aspectos o primeiro de 

que ela é necessariamente um processo negativo; e de que ela é um fenômeno sem volta, existindo 

para isto correntes de pensamento que buscam a prevenção quaternária. 

 

Por fim, foi possível a partir de um case avaliar como o cuidado é medicalizante dentro de uma 

rede de atenção psicossocial, quais são os pontos da rede medicalizantes e onde a contracultura é 

realizada e deve ser valorizada, uma forma de avaliação institucional a partir do olhar do autor da 

ponta como residente e de dentro da rede como gestor da mesma. Produzindo sentido na escrita de 

forma que ela fluísse de forma a ser consumida como análise da própria rede e disparadora de 

processos de aperfeiçoamento da mesma. 

 

Dentre os apontamentos traçados ao longo da escrita devemos explorar mais a valorização da forma 

de cuidado da atenção psicossocial como um potente exemplo de desmedicalização da clínica e 

construção da autonomia e da cidadania do usuário SUS. Bem como termos por base que a 

educação permanente e a problematização constante do processo de trabalho são potentes 

disparadores do questionamento se as intervenções proposta são frutos: da busca pela construção 

da autonomia da sociedade e da menor dependência dos serviços de saúde e do saber especializado; 
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ou dos saberes técnicoscientíficos resultando exclusivamente em iatrogênias derivadas do cuidado 

em saúde mental, onde o poder do especialista impera sobre a vontade do ser. 

 

De tal forma, este trabalho não se propõe a ser a resposta definitiva para nenhum dos problemas 

aqui levantados, mas a ser um disparador do pensamento e da problematização e do olhar conjunto 

da ciências farmacêuticas com sua necessidade voraz de dados comprovados baseados no rigor 

científico e biomédico, com um olhar sociológico para o fenômeno que atinge os cuidados em 

saúde – a medicalização.  

 

Concluo por fim, que mesmo com a quebra paradigmática do autor com esta área da ciência, esta 

tem bastante a contribuir para o diagnóstico da sociedade medicalizada e com a proposta de 

intervenção quaternária a partir do olhar sobre o uso racional de medicamentos. Sendo possível a 

partir de uma sociedade autônoma que responda e se responsabilize por sua saúde construir uma 

sociedade que consuma menos saúde e que produza mais vida.  
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