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Introdução 

Em um artigo recente,1 publicado no jornal O Globo, o psicanalista Jurandir Freire Costa traça um diagnóstico 

do mal-estar gerado pela cultura contemporânea. Estaríamos vivendo em um mundo onde não há terreno fértil para a 
vida amorosa. Nossa cultura promete a felicidade através de sensações corporais, estimulando os indivíduos a buscarem 
obsessivamente a sensualidade, a beleza, a boa forma, a juventude eterna, e os êxtases das festas e dos esportes radicais. 
A maioria das pessoas nos grandes centros urbanos do mundo globalizado está buscando cada vez mais no corpo as 
regras e os modelos com que se identificar. Trata-se de uma mudança profunda em relação ao que vivíamos desde o 
século XVIII até cerca de 30 anos atrás, onde a medida da qualidade humana era dada pela densidade sentimental dos 
indivíduos. O que importava para um indivíduo se realizar era ver-se e ser visto como uma pessoa honesta, capaz, 
sensível, fiel a seus ideais e tenaz em seus propósitos. Eram valores morais que davam a medida de sua identidade. Hoje 
o modelo do que cada um deve ser está ancorado na sua capacidade de extrair sensações do corpo e de corresponder a 
determinado padrão estético. As pessoas devem ser magras, jovens e viver um estado permanente de felicidade. 

As dificuldades para alcançar esse modelo acabam gerando um estado de angústia que leva muitas pessoas a 
usar diversos medicamentos para esculpir seus corpos e mentes, como prozacs, viagras, silicones e cirurgias plásticas as 
mais diversas. A medicina vai aos poucos se tornando mais um bem de consumo e o vocabulário médico transborda as 
fronteiras da ciência e da saúde, invadindo a linguagem cotidiana dos indivíduos. Claro que não são todas as noções da 
medicina que se popularizam dessa maneira, mas sim aquelas que dizem respeito à aquisição de um determinado padrão 
de beleza, de juventude e de felicidade. Trata-se de uma lifestyle medicine, expressão usada como título de um artigo2 

na revista inglesa British Medical Journal. 
A psiquiatria está entre as áreas da medicina cujo vocabulário se difundiu mais fortemente na sociedade nos 

últimos anos, desde o lançamento do antidepressivo Prozac. As revistas semanais e os programas de televisão exibem 
um novo discurso psiquiátrico amparado nas neurociências que promete decifrar o funcionamento do cérebro e assim 
explicar a subjetividade humana. Palavras como serotonina e depressão passaram a fazer parte do nosso cotidiano e o 
universo da psiquiatria, que historicamente se constituiu no cuidado aos doentes mentais graves que viviam isolados da 
sociedade nos asilos, se expandiu largamente. A psiquiatria de hoje também não é mais a de 30 anos atrás. Antes 
simbolizada pela “loucura” e pelos “manicômios”, a psiquiatria contemporânea abrange um campo de atuação bem 
mais vasto, cobrindo um espectro que vai da esquizofrenia ao aprimoramento das performances cotidianas dos 
indivíduos. Seu discurso foi difundido por todo o tecido social e já não é mais aquele de uma medicina especial, situada 
na fronteira entre os domínios médico, social e moral. A psiquiatria atual armada com um novo vocabulário biológico se 
pretende uma medicina como todas as outras. 

Pode-se apontar, mais evidentemente a partir da década de 1980, um predomínio dos discursos e práticas do 
que se costumou chamar de psiquiatria biológica no campo da psiquiatria. Muitas vezes vangloriada por supostamente 
constituir-se como uma psiquiatria finalmente científica, começam a surgir, principalmente nos Estados Unidos e na 
Europa, cada vez mais, trabalhos que se mostram preocupados com os efeitos reducionistas da psiquiatria biológica para 
a clínica psiquiátrica e, principalmente, com a medicalização excessiva da sociedade, que parece acompanhar o 
crescimento do papel da indústria farmacêutica na psiquiatria. 

No Brasil, o tema ainda tem sido pouco estudado. Um dos poucos trabalhos publicados sobre a constituição da 
psiquiatria biológica é o livro Mal-estar na natureza: estudo crítico sobre o reducionismo biológico em psiquiatria,3  do 
psiquiatra Octávio Domond de Serpa Júnior. Nesse livro, o autor analisa a constituição dos principais pilares teóricos 
que sustentam, no campo da genética e das neurociências, o discurso da psiquiatria biológica. Ele busca mostrar que os 
achados isolados provenientes da genética e das neurociências são ainda bastante fragmentários e que não existe 
nenhuma teoria biológica consistente e unificada sobre os transtornos mentais, como a marca psiquiatria biológica 
deixa supor. Como afirma o psiquiatra americano Eric R. Kandel, ganhador do prêmio Nobel de medicina no ano 2000 
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por seus estudos sobre o funcionamento do cérebro, “nós estamos apenas começando a compreender as funções mentais 
mais simples em termos biológicos; estamos muito longe de ter uma neurobiologia realista das síndromes clínicas”4. Na 
realidade, a biologia que sustenta a psiquiatria biológica ainda é um sonho a ser alcançado. 

Apesar disso, o discurso da psiquiatria biológica continua triunfando hegemônico na universidade, na mídia e 
na sociedade. A pouca sustentação teórica parece não oferecer nenhum obstáculo à sua promoção como discurso da 
verdade sobre os transtornos mentais. Ao contrário, o discurso da psiquiatria biológica parece funcionar perfeitamente 
através de hipóteses teóricas fragmentadas, em que cada identificação de uma correlação entre sintomas e processos 
biológicos, por mais insignificante que seja, é tomada como uma vitória parcial, que anuncia todas as outras que 
supostamente virão, encorpando assim a grande promessa: “Um dia demonstraremos as causas biológicas da 
esquizofrenia, da depressão etc.”. Como afirmou Philippe Pignarre, a psiquiatria biológica se caracteriza por conseguir 
articular uma prática bastante concreta com um campo de hipóteses extremamente vagas, mas que são tomadas como se 
fossem conhecimentos estabilizados.5 

Este livro busca, então, contribuir com essa discussão, tomando uma direção diferente da adotada por Serpa. 
Não pesquisarei os fundamentos teóricos que sustentam a psiquiatria biológica, mas procurarei cartografar os modos de 
funcionamento dos dispositivos que realizam, na clínica e na sociedade, os discursos e práticas da psiquiatria 
contemporânea, marcada pela hegemonia da psiquiatria biológica. 

Conceber dessa maneira o problema já é efeito de determinada perspectiva metodológica e de certas afinidades 
teóricas. Não se trata de descobrir uma verdadeira essência para a psiquiatria contemporânea, nem tampouco apontar 
suas supostas filiações ocultas. Inspirados no método genealógico proposto por Michel Foucault,6 podemos entender 
que não há algo como uma verdadeira natureza da psiquiatria biológica que existiria, esperando para ser descoberta. A 
constituição do campo da psiquiatria contemporânea se dá como efeito e atualização de forças heterogêneas que não só 
atuam no campo da psiquiatria, mas também constituem o socius de maneira mais ampla. Não há, assim, algo como um 
ponto de origem, um agente causador, nem tampouco uma essência da psiquiatria biológica que deveria ser desvendada 
para se reverenciar ou denunciar. A genealogia não é um método que busca descobrir a verdade das coisas, mas sim dar 
visibilidade às relações de força que fazem emergir determinadas práticas e saberes. Segundo Gilles Deleuze,7 a tarefa 
do genealogista é traçar um mapa, uma cartografia das relações de forças que atuam em cada período histórico 
produzindo novos modelos de verdade e novas práticas sociais. 

Sendo assim, a psiquiatria contemporânea não deve ser vista como o resultado final de um longo processo de 
evolução do conhecimento científico, que viria finalmente superar antigas concepções, entendidas como 
“ultrapassadas”. É preciso analisar essa psiquiatria perguntando não o que ela é (qual é sua verdade oculta), mas sim 
investigando e analisando como ela funciona. Que relações de forças a fazem emergir? Com que dispositivos ela se 
conecta? Que efeitos emergem de seu funcionamento? Que novas realidades e subjetividades ela engendra? Que mundo 
a criou e que novos mundos ela fabrica por sua vez? São essas as perguntas que interessam e que motivaram este livro. 

Apresentado o problema, um dos primeiros passos na investigação foi buscar identificar através de que 
dispositivos a psiquiatria biológica passa a materializar um novo modo de funcionamento na clínica. Um desses 
dispositivos parecia óbvio: o advento dos medicamentos psicotrópicos. Claro que à medida que a psiquiatria passou a 
dispor de medicamentos eficazes no tratamento dos transtornos mentais, toda uma nova preocupação com os 
fundamentos biológicos envolvidos nos transtornos mentais começou a ganhar força, produzindo novas articulações 
entre teoria e prática. 

No entanto, embora os medicamentos psicotrópicos já fizessem parte dos dispositivos terapêuticos da 
psiquiatria desde a década de 1950 e a adoção dos paradigmas da genética e das neurociências pela psiquiatria anteceda 
a década de 1980, esta é considerada por diversos autores como o marco a partir do qual o discurso da psiquiatria 
biológica se tornou hegemônico no campo da psiquiatria. Na realidade, os psicotrópicos conviveram com o discurso 
teórico da psicanálise, dominante na psiquiatria até 1980, sendo utilizados na clínica como “potencializadores” da 
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psicoterapia que era considerada o tratamento principal.8 Por que então só na década de 1980 a psiquiatria biológica se 
tornou hegemônica? 

Ao investigar a constituição da psiquiatria biológica, nos deparamos com a emergência, em 1980, de um 
instrumento diagnóstico – o Manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais, 3ª edição, ou, simplesmente, 
DSM-III9 – que, embora seja declarado como ateórico, é também tomado como um dos principais fatores responsáveis 
pela remedicalização10 da psiquiatria. Situação paradoxal a do DSM-III e que mereceu atenção: apesar de ser declarado 
como “ateórico”, sua emergência constituiu a “virada” para a hegemonia da psiquiatria biológica nos Estados Unidos e 
para a globalização do modelo americano. O aparecimento desse instrumento diagnóstico constituiu um corte 
fundamental na clínica psiquiátrica, fazendo-a funcionar de modo totalmente diferente de antes – quando a psiquiatria 
psicanalítica liderava o campo psiquiátrico. 

Assim, o livro foi melhor delimitado passando a tomar o DSM11 como principal analisador do funcionamento 
da psiquiatria contemporânea. Não que o objeto de análise tenha passado a ser o DSM. Embora ele perpasse todo o 
trabalho, tendo um lugar importante em todos os capítulos, este livro não deve ser visto como um trabalho sobre o 
DSM; o DSM é apenas o fio condutor da investigação. Ele foi o guia pelos diversos domínios a atravessar para dar 
visibilidade ao funcionamento da psiquiatria. Trata-se, antes, de um trabalho com o DSM, uma cartografia da psiquiatria 
contemporânea, tomando o DSM como anfitrião. 

DSM não pode ser compreendido na sua interioridade, nas suas profundezas. Não há mergulho a ser feito. Não 
existe nada a ser interpretado no DSM, nenhum segredo escondido a ser revelado de suas entranhas – ele funciona 
justamente abolindo toda a interioridade e profundidade. Ele só se efetua na superfície, deixando de lado a antiga 
querela histórica da psiquiatria a respeito da etiologia dos transtornos mentais: psicogênese ou organogênese? O DSM 
mostra-se como uma fabulosa invenção dos psiquiatras americanos para escapar a esse dilema hamletiano. Não há 
nenhuma profundidade, ele é só superfície descritiva e “ateórica”. Se há algo a ser desvendado, não deve ser buscado 
em seu interior nem nas suas profundezas, mas sim nas suas bordas, nos efeitos que emergem de suas conexões. Daí 
vem sua força de intervenção na realidade. 

O DSM funciona conectando-se e, para tornar visível o modo como ele funciona, só percorrendo os efeitos de 
suas relações com outros dispositivos. Assim, para compreender as condições de produção da psiquiatria 
contemporânea, tomada como proposta clínica, é preciso interpelá-la através de suas relações com elementos 
supostamente extraclínicos, ou seja, saberes, dispositivos e instituições que não estão habitualmente incluídos no que se 
costuma delimitar como “campo da clínica”. Temas como a história da constituição do DSM-III, a história da invenção 
dos medicamentos modernos e dos processos regulatórios sobre a produção dos medicamentos, a criação da FDA, a 
metodologia dos estudos placebo-controlados, o funcionamento do mercado dos medicamentos e a medicalização da 
sociedade passaram a ganhar relevância nesta cartografia. 

Atravessando tantos domínios, receei me afastar da clínica, nossa preocupação principal. Havia, no entanto, o 
fio condutor que me guiava por essas terras estrangeiras. O DSM, conhecia bem e não tinha dúvida pelo próprio ofício 
de psiquiatra, que se tratava de algo fortemente vinculado à clínica. Se o percurso foi traçado através de domínios tão 
diversos, às vezes de modo veloz, não foi por outro motivo senão porque seguia o modo como o DSM funciona. Na 
realidade, fui sendo arrastado por tal dispositivo para todos esses lugares, num trajeto que se ia tecendo sem que tivesse 
o controle total sobre os caminhos pelos quais poderia enveredar. Assim, o que pode-se experimentar acompanhando o 
DSM é justamente a indissociabilidade entre a clínica e os processos sociopolíticos que a constituem. À medida que 
avançava na pesquisa, ficava cada vez mais evidente que não poderia compreender o modo de operar da psiquiatria 
contemporânea, sem analisar as condições da sua emergência na relação com as intensas transformações que 
modificaram nossa sociedade a partir da segunda metade do século XX. Mais precisamente, o que a análise dessas 
condições mostra é que a hegemonia mundial da psiquiatria biológica emerge como efeito das transformações no modo 
pelo qual o capitalismo mundial passa a constituir o socius, culminando nos modos de produção da realidade que 
predominam na chamada “era da globalização”. 
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10. Trabalharemos a noção de remedicalização no primeiro capítulo. 

11. Quando utilizar simplesmente DSM, estarei me referindo ao DSM-III e seus sucessores (DSM-III-R e DSM-IV) que foram elaborados 

seguindo o mesmo modelo do DSM-III. Quando me referir aos manuais de diagnóstico anteriores ao DSM-III, especificarei utilizando as siglas DSM-

I e DSM-II. Ver mais detalhes no Capítulo I. 
Psiquiatria biológica 

Nos Estados Unidos, por proclamação presidencial, os anos 1990 foram declarados a década do cérebro. Esse 

acontecimento reflete as preocupações do governo com o alto impacto socioeconômico produzido pelos transtornos 
mentais na sociedade americana. Com um tom otimista em relação aos avanços recentes nas pesquisas em 
neurociências, a proclamação do presidente dos Estados Unidos anuncia ótimas perspectivas para o financiamento das 
pesquisas nessa área: 

"Para aumentar a consciência pública dos benefícios provenientes de pesquisas sobre o funcionamento do 

cérebro, o Congresso, por meio da Resolução 174 (...), designou a década que se inicia em 1º de janeiro de 1990 de a 

“Década do Cérebro”, autorizando e requerendo do presidente que ele decrete que essa ocasião seja amplamente 

comemorada. Portanto, eu, George Bush, presidente dos Estados Unidos da América, proclamo a década começando em 

1º de janeiro de 1990, como Década do Cérebro. Eu solicito a todos os funcionários públicos e ao povo dos Estados 

Unidos da América que celebrem essa década com programas, cerimônias e atividades condizentes."1 
Na psiquiatria, a abordagem biológica dos transtornos mentais vem se tornando hegemônica desde o começo 

dos anos 1980.2 Uma série de avanços biotecnológicos trouxe novas perspectivas para o estudo das perturbações 
psíquicas, como as técnicas de produção de imagens cerebrais (tomografia computadorizada, ressonância nuclear 
magnética, tomografia por emissão de pósitrons) e o mapeamento da atividade elétrica cerebral que, além de permitirem 
uma melhor visualização das estruturas cerebrais, possibilitam o estudo dinâmico de suas funções e do seu 
metabolismo. Há também os progressos nas pesquisas em bioquímica cerebral, que vêm permitindo o estudo de 
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diversos neurotransmissores cerebrais, e os avanços da psicofarmacologia, que têm possibilitado o desenvolvimento de 
novos medicamentos para diversas perturbações. 

Alguns autores caracterizam essa tendência como um movimento de remedicalização3 da psiquiatria, em 
oposição às fortes perspectivas de afastamento da psiquiatria do modelo médico que predominou no cenário 
psiquiátrico norte-americano e de outros países nas décadas de 1950, 1960 e 1970. A chamada psiquiatria biológica 
emerge na década de 1970 como um movimento de reação à desmedicalização do campo psiquiátrico nos Estados 
Unidos, e passa a dominar a psiquiatria americana e mundial a partir de 1980. 

A psiquiatria biológica traz como pressuposto central a ideia de que “o cérebro é o órgão da mente”4 e tem 
como característica principal a afirmação dos métodos e do vocabulário médico como os únicos legítimos na 
investigação e descrição dos transtornos mentais, de modo que, segundo Tissot não haveria mesmo nenhuma outra 
psiquiatria possível: “a adição de ‘biológico’ à psiquiatria deveria constituir um pleonasmo”.5 Buscando garantir a 
cientificidade e objetividade do saber e das práticas em psiquiatria, a psiquiatria biológica quer livrar-se dos aspectos 
“vagos e imprecisos”, que seriam expressos numa linguagem psicológica ou psicossocial. Seus principais defensores 
têm a convicção de que “a psiquiatria vai progredir e prosperar se seguir a estratégia geral e usar os conceitos da 
medicina geral, na prática clínica e na pesquisa”.6 Para atingir esse objetivo, deve utilizar os mesmos métodos de 
diagnóstico, investigação etiológica, pesquisas epidemiológicas e tratamento farmacológico que a medicina em geral. 

Gerald Klerman, um dos psiquiatras americanos mais influentes no final do século XX, define, através dos 
seguintes princípios, os pontos de vista da psiquiatria biológica: 

1. A psiquiatria é um ramo da medicina. 

2. A prática psiquiátrica deve ser fundada sobre um saber científico proveniente de estudos empíricos rigorosos (e não 

sobre interpretações impressionistas). 

3. Existe um limite entre o normal e o patológico. Esse limite deve ser traçado de modo pertinente. 

4. As doenças mentais existem. Não se trata de um mito. Trata-se antes de transtornos múltiplos que de um fenômeno 

unitário. A tarefa da psiquiatria científica e das outras especialidades médicas é pesquisar suas etiologias, seus diagnósticos e seus 

tratamentos. 

5. A psiquiatria deve tratar de pessoas que necessitem de cuidados médicos por doenças mentais e dar uma prioridade 

menor àqueles que procuram ajuda para problemas existenciais e a busca da felicidade. 

6. A pesquisa e o ensino devem de maneira explícita enfatizar o diagnóstico e a classificação. 

7. Os critérios diagnósticos devem ser classificados e validados. 

8. Os departamentos de psiquiatria nas escolas de medicina devem ensinar esses critérios, e não os depreciar, como é 

frequente o caso. 

9. Os esforços de pesquisa para melhorar a confiabilidade e a validade do diagnóstico e das classificações devem utilizar 

técnicas modernas de pesquisa quantitativa. 

10. A pesquisa em psiquiatria deve utilizar métodos científicos modernos, especialmente aqueles vindos da biologia.7 


Esses princípios vinham se opor fundamentalmente ao modelo psicanalítico, até então dominante na psiquiatria 

americana, que se baseava em uma concepção processual do adoecimento psíquico. O movimento de remedicalização 
buscava romper com esse modelo, dando lugar a uma concepção derivada do modelo médico, que compreendesse as 
doenças mentais como entidades mórbidas distintas e universais. Há aí um deslocamento conceitual, em que a ênfase no 
processo de adoecimento e sua relação com a história de vida singular do sujeito passa a ser substituída por uma 
abordagem que prioriza a investigação objetiva de doenças específicas. Segundo Borgeois, a psiquiatria biológica quer 
afirmar definitivamente a psiquiatria como uma especialidade médica, buscando alcançar uma demarcação nítida, que 
permita diferenciar a psiquiatria da psicologia, da psicanálise, e ainda das abordagens psicossociais sobre os transtornos 
mentais.8 
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Pasnau procura ressaltar, no entanto, que a remedicalização da psiquiatria não deve ser entendida como uma 
renúncia das psicoterapias e da psicanálise, embora reconheça que vários programas de residência médica em 
psiquiatria nos Estados Unidos passaram a dar muito pouca ênfase ao treinamento dos médicos em psicoterapia.9 Com 
o advento dos medicamentos psicotrópicos e dos critérios de diagnóstico dos transtornos mentais baseados em 
descrições exclusivamente sintomáticas a partir do DSM-III, o campo de intervenção da clínica psiquiátrica vem 
progressivamente se restringindo ao controle farmacológico dos sintomas, deixando de lado a tradição clínica que 
colocava no centro do tratamento a relação terapêutica. Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Yale, e 
responsável há 20 anos por um seminário semanal de supervisão para residentes de psiquiatria, o psiquiatra americano 
Morton Reiser observa que, após a remedicalização, os residentes passaram a ter uma visão bem mais estreita da 
situação clínica dos pacientes que são encarregados de atender, assim como do seu papel como terapeutas, no processo 
do tratamento: 

"À medida que eles fizeram o “inventário” do DSM-III e identificaram sintomas-alvo para a terapia 

farmacológica, o processo diagnóstico e a comunicação do sentido pararam. Pior que isso: o mesmo também 

aconteceu com a curiosidade dos residentes sobre o paciente como pessoa – até o ponto de frequentemente não haver 

respostas para questões básicas, como por que o paciente procurou tratamento naquele momento e o que parecia estar 

preocupando-o. A maioria desses residentes poderia e teria aprendido mais sobre um estranho que sentasse perto 

deles por uma hora numa viagem de avião do que aprendem nessas entrevistas psiquiátricas formais."10 


Se a remedicalização da psiquiatria não significa necessariamente uma renúncia declarada das abordagens 

psicoterápicas, estas, para se adequarem à nova situação, devem necessariamente se submeter ao padrão metodológico 
dominante na medicina, onde só tem validade o que puder ser descrito e observado de maneira objetiva, para ser testado 
empiricamente através de métodos estatísticos e quantitativos. Independentemente de qual seja o tipo de abordagem 
teórica ou terapêutica, a eficácia dos tratamentos psiquiátricos passa a ser avaliada através de critérios objetivos que 
favorecem as intervenções que atuem diretamente na redução e controle de sintomas. 

Frente a essa perspectiva, alguns psicanalistas já partiram na corrida para provar a eficácia de suas teorias 
através de estudos mensuráveis enquanto outros até acham conveniente evocar Freud, ao lembrar que ele já havia dito 
que um dia as noções da psicanálise seriam redescritas com base nas subestruturas orgânicas cerebrais. Nesse 
movimento, mesmo conceitos como o inconsciente e o complexo de Édipo estão sendo redescritos através de um 
vocabulário biológico.11 

Alguns analistas, no intuito de alcançar a legitimidade de suas teorias com base no discurso dominante, têm 
chegado até a recorrer a estudos mostrando que o tratamento psicoterápico provoca mudanças no funcionamento 
cerebral, para afirmar as psicoterapias como uma modalidade de tratamento biológico.12 

A busca de descrições biológicas para os fenômenos mentais não é novidade na história da psiquiatria, que, 
desde sua origem, esteve sempre dividida entre a perspectiva de tornar-se uma especialidade médica, fundando seu 
conhecimento na descrição das causas biológicas dos quadros psicopatológicos, ou a de se constituir como uma 
medicina especial, voltada para o entendimento das causas psíquicas e sociais das perturbações mentais. Apesar das 
intensas disputas entre os diferentes modelos teóricos, essa tensão tornou-se constitutiva deste campo, caracterizado por 
uma certa pluralidade de perspectivas. O dualismo mente-corpo cartesiano sempre esteve presente, mantendo vivas as 
diferentes tradições no campo da psiquiatria. Na avaliação do psiquiatra e psicanalista Benilton Bezerra, o que está em 
jogo atualmente é o abandono do debate entre os diferentes modelos teóricos, em nome de uma hegemonia absoluta do 
discurso biológico.13  Embora seja reconhecida a possibilidade de legitimação das psicoterapias e das intervenções 
psicossociais – desde que haja a comprovação empírica de sua validade –, o discurso da psiquiatria biológica tende a 
reduzir ao vocabulário biológico e à metodologia médica as noções das abordagens psicológicas e psicossociais em 
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psiquiatria, adotando assim uma perspectiva monista de características fortemente reducionistas, como revela este 
enunciado: 


"Se levamos a sério a conectividade inerente aos vários domínios com os quais lidamos, então acreditamos 

que conflitos inconscientes e neurotransmissores são a mesma coisa: não diferentes aspectos, não diferentes 

perspectivas, não sentido versus matéria, mas exatamente a mesma coisa."14 


Esse reducionismo conceitual se reflete muitas vezes na prática clínica, por uma desvalorização do encontro 

terapêutico, que aparece como efeito de uma concepção objetivista da clínica e da força dos interesses econômicos dos 
financiadores dos serviços de saúde. O psiquiatra Leon Eisenberg, do Departamento de Medicina Social da 
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, traça um retrato preocupante da psiquiatria americana atual: 

"Os psiquiatras nos Estados Unidos estão passando menos tempo com cada paciente, oferecendo 

psicoterapia com menos frequência, e prescrevendo drogas mais frequentemente que há 10 anos. Os programas de 

treinamento de residência estão estreitando seu foco aos diagnósticos e algoritmos do DSM-IV para a prescrição de 

remédios; bem menos ênfase é dada ao aprendizado de como colher as histórias dos pacientes e fazer psicoterapia; o 

cuidado psicológico em saúde mental está sendo entregue a assistentes sociais e conselheiros, com o objetivo de 

diminuir custos. Justo quando as estruturas intelectuais de nosso campo estão se tornando brainier e mais mindful, os 

profissionais estão sendo pressionados a reificar categorias do DSM-IV e a empregar drogas como panacéias – 

estratégias que não são brainy nem mindful!"15 


Para compreender melhor como se deu a emergência do movimento de remedicalização, é necessário analisar 

as transformações conceituais que se passaram na psiquiatria americana da segunda metade do século XX e as relações 
de força que levaram à crise do modelo psicanalítico, dando lugar à hegemonia do modelo médico na psiquiatria a partir 
da década de 1980. Veremos que o surgimento do DSM-III, em 1980, marcou a grande virada da psiquiatria rumo à 
remedicalização. Tomado como marco de uma transformação na história da psiquiatria, o DSM-III provocou enorme 
impacto mundial tendo seus princípios adotados pela Associação Mundial de Psiquiatria e pela Organização Mundial de 
Saúde.16  Sendo assim, examinar a sua emergência na psiquiatria americana significa investigar a formação da própria 
psiquiatria mundial contemporânea, cujo funcionamento se tornou marcado pela hegemonia da psiquiatria biológica 
com a globalização do DSM-III e do modelo americano. 

O DSM-III e a virada médica na psiquiatria 
O governo americano desenvolveu a primeira classificação psiquiátrica oficial em 1840, que discriminava 

apenas duas categorias: idiotismo e insanidade. Em 1880, o governo dividiu o sistema classificatório em sete categorias: 
mania, melancolia, monomania, paresia, demência, dipsomania e epilepsia. Em 1917, a Associação Médico-Psicológica 
Americana adotou um plano para uniformizar as estatísticas hospitalares de pacientes portadores de doenças mentais. 
Esse sistema foi revisado em 1934 para ser incorporado à primeira edição da Nomenclatura Padronizada de Doenças da 
Associação Médica Americana. 

Na década de 1940, os médicos das Forças Armadas avaliaram que tal classificação era insuficiente em seu 
domínio, pois se baseava em doenças crônicas encontradas na população civil; não contemplava, portanto, os distúrbios 
agudos, psicossomáticos e transtornos de personalidade encontrados entre os combatentes durante a Segunda Guerra 
Mundial. Diante de suas necessidades classificatórias particulares, a Administração de Veteranos e a Marinha 
desenvolveram seus próprios sistemas. As classificações militares se basearam amplamente nas ideias de William 
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Menninger, psiquiatra-chefe do Exército durante a Segunda Guerra Mundial e fundador da Menninger Foundation, uma 
das principais instituições promotoras da difusão da psicanálise nos Estados Unidos. 

A CID-6 (Classificação Internacional de Doenças, 6ª edição) foi publicada em 1948, sendo a primeira edição 
da CID a apresentar uma seção para os transtornos mentais. Essa classificação ainda não incluía síndromes cerebrais 
crônicas, bem como vários transtornos de personalidade e situações reativas de interesse dos clínicos americanos. Em 
virtude dessas omissões, a Associação Médico-Psicológica Americana (depois chamada Associação Psiquiátrica 
Americana) decidiu elaborar uma classificação própria, alternativa à CID-6, para uso nos Estados Unidos, publicando a 
primeira versão do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM-I) em 1952. 

A principal marca do DSM-I é a noção de reação, originária da psicobiologia de Adolf Meyer. A utilização 
desse termo reflete, como já vimos, o fato de a psiquiatria americana, à época, entender a doença mental como uma 
reação a problemas da vida e situações difíceis encontradas pelos indivíduos. A influência da psicanálise também se faz 
presente no manual, como pode ser evidenciado pelo uso frequente de expressões como “mecanismos de defesa”, 
“neurose” e “conflito neurótico”. 

O DSM-II, publicado em 1968, introduz algumas diferenças em relação ao DSM-I, mas mantém a ideia básica 
de que os transtornos mentais são a expressão simbólica de realidades psicológicas (ou psicossociais). O DSM-II 
abandona a noção de reação e a concepção biopsicossocial dos transtornos mentais, enfatizando mais os aspectos da 
personalidade individual na compreensão do sofrimento psíquico. As diferentes formas de perturbações mentais passam 
a corresponder a diferentes níveis de desorganização psicológica do indivíduo. A influência da psicanálise em sua 
nomenclatura torna-se ainda maior. O termo neurose, por exemplo, é a maior classe de perturbação presente no DSM-II 
17 

Embora a maioria dos trabalhos em psiquiatria da década de 1960 se baseasse nas experiências clínicas, na 
teoria psicanalítica e na psiquiatria social e comunitária, um grupo de pesquisadores na Universidade de Washington, 
liderados por Eli Robins e Samuel Guze, seguia por outra direção. Suas pesquisas tinham como objetivo o 
desenvolvimento de instrumentos que pudessem aumentar a confiabilidade dos diagnósticos psiquiátricos. Em 1972 
foram publicados os critérios de Feighner, que delimitavam 14 síndromes psiquiátricas descritas através de critérios 
diagnósticos explícitos. Esse estudo mostrava a possibilidade de um aumento importante da confiabilidade dos 
diagnósticos nos pacientes estudados com esse tipo de critério. O artigo de Feighner e colaboradores se tornou 
importante na psiquiatria americana – foi o mais citado na literatura de 1970 a 1980.18 

Em 1975 é publicado o RDC (Research Diagnostic Criteria), um estudo de diagnósticos para a pesquisa, 
patrocinado pelo NIMH (National Institute of Mental Health), que tem como base os critérios de Feighner. 

Em 1974, Robert Spitzer, um dos principais colaboradores do RDC, foi nomeado pela APA (American 
Psychiatric Association) para chefiar uma força-tarefa encarregada de elaborar um novo sistema de classificação 
diagnóstica para a psiquiatria americana: o DSM-III. Tendo a oportunidade de convidar aqueles que ele acreditava 
serem os maiores especialistas no assunto, Spitzer selecionou um grupo de profissionais mais comprometidos com a 
pesquisa em diagnósticos do que com a prática clínica.19 Mais da metade da força-tarefa era composta por pessoas que 
tinham alguma ligação com a equipe da Universidade de Washington. Esse comitê era visto no meio psiquiátrico como 
sendo contrário aos interesses daqueles cuja prática e teoria derivavam da tradição psicanalítica. 

Comprometido com a rigorosa aplicação dos princípios de verificabilidade e experimentação científica, o 
comitê para a elaboração do DSM-III visava principalmente elaborar um manual com embasamento empírico, que 
viesse a aumentar o nível de confiabilidade do diagnóstico psiquiátrico, pelo uso de critérios objetivos e claramente 
definidos. Para o comitê, as classificações anteriores haviam falhado ao fornecer critérios formais para a delimitação 
das fronteiras entre os diagnósticos, obrigando os clínicos a recorrer a descrições vagas e globais, que frequentemente 
se apoiavam em concepções etiológicas.20 Assumindo que o saber psiquiátrico não conhecia ainda as causas de muitos 
dos transtornos que a psiquiatria estava encarregada de estudar e oferecer tratamento, o comitê determinou que seria 
adotada no manual uma perspectiva descritiva e ateórica. Quando nem a etiologia nem o processo de adoecimento 
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fossem conhecidos, a classificação dever-se-ia basear em fenômenos puramente fenomenológicos e facilmente 
observáveis na clínica, que seriam descritos sem fazer referência a nenhum sistema teórico específico. Um relatório dos 
primeiros encontros da força-tarefa já deixava bastante claro quais princípios seriam adotados na elaboração do DSM-
III: 


"Era opinião unânime do comitê que a etiologia deve ser um princípio classificatório somente quando ela é 

claramente conhecida,  e que especulações  convencionais  sobre etiologia devem ser explicadas se tiverem que 

aparecer. (...) Um diagnóstico deve ser feito se os critérios para aquele diagnóstico são preenchidos. (...) Espera-se 

que isso estimule a apreciação, entre os psiquiatras, da distinção entre o conhecido e o presumido. Na prática diária, 

pois, haverá menos indicação de categorias diagnósticas com base em acertos prováveis, e mais diagnósticos que 

forcem o clínico a admitir o que ele não sabe. O manual-diagnóstico será essencialmente comportamental, com 

exceção das condições com etiologia conhecida. (...) Foi acordado que “funcional” não será mais uma denominação 

aceitável para um grupo de condições – esquizofrenias e doenças afetivas – que não são mais vistas como puramente 

psicogênicas. Foi também acordado que “psicose” e “neurose” são úteis talvez como adjetivos, mas não como 

princípios classificatórios. O termo psicose se tornou vago no uso, e as condições previamente descritas como 

psicoses podem ser encontradas em pessoas que não estão no momento da observação, psicóticas. Neurose, um termo 

teórico etiológico, sugere um estado mais ou menos estável, que não categoriza adequadamente o que nós agora 

vemos como comportamentos primariamente episódicos e transitórios, isto é, dissociações, conversões, fobias. (...) A 

ideia do comitê é que a doença mental deve ser definida estreitamente, e não amplamente, e que uma definição que 

permita falsos negativos é preferível a uma que encoraje falsos positivos."21 


Essa concepção foi criticada pelos psicanalistas, que argumentavam que décadas de experiência com o trabalho 

psicoterápico com os pacientes eram suficientes para validar a perspectiva etiológica da psicanálise. Outros, mais 
ligados à tradição médica, acreditavam que só uma abordagem empírica, baseada em dados científicos e hipóteses 
testáveis, poderia garantir o progresso da psiquiatria, sendo assim necessário um sistema de classificação que garantisse 
uma linguagem comum entre pesquisadores de diferentes correntes teóricas, e que utilizasse critérios de diagnóstico 
explícitos, para facilitar futuros estudos de sua validade e confiabilidade. 

Em 1980, o DSM-III é finalmente publicado, apresentando critérios diagnósticos explícitos e objetivos para 
cada categoria, e um sistema de avaliação multiaxial que compreende transtornos clínicos (eixo 1), transtornos de 
personalidade e desenvolvimento (eixo 2), condições e distúrbios físicos (eixo 3), escalas de avaliação para a gravidade 
dos estressores sociais e avaliação global do funcionamento (eixos 4 e 5 respectivamente). 

Estavam criadas as condições para a saída do buraco em que a psiquiatria americana se encontrava. 
A psiquiatria em crise 
Melvin Sabshin, ex-diretor da Associação Psiquiátrica Americana, identifica quatro “turning points” na história 

da psiquiatria americana no século XX: o desenvolvimento da psicobiologia de Adolf Meyer, cujo maior impacto 
ocorreu no segundo quarto do século; o forte impacto da psicanálise na psiquiatria americana após a Segunda Guerra 
Mundial; o desenvolvimento da psiquiatria biológica a partir dos anos 1970 e 1980; e uma quarta virada no século XXI, 
quando ele presume que surgirá uma “nova psiquiatria clínica”, caracterizada por uma psicobiologia renovada, em que 
concepções biológicas, psicanalíticas e da psiquiatria social, testadas empiricamente, vão conviver de uma forma mais 
balanceada.22 

Adolf Meyer é considerado o grande mestre da psiquiatria americana do século passado. Tendo treinado 
diversas gerações de psiquiatras no Hospital Johns Hopkins entre 1910 e 1941, Meyer exerceu forte influência sobre os 
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psiquiatras que se tornariam as figuras de liderança no campo após a Segunda Guerra Mundial. Sua concepção dos 
transtornos mentais envolvia fatores biológicos, psicológicos e sociais. No seu entender, a esquizofrenia  e outros 
transtornos mentais deveriam ser concebidos como reações psicobiológicas a variados estressores vitais, e não como 
entidades mórbidas universais. Meyer se opunha assim ao modelo nosológico de Kraepelin,23 por considerar que os 
eventos da história de vida dos pacientes eram os elementos mais importantes na etiologia dos transtornos mentais. 
Enquanto Kraepelin tinha uma abordagem descritiva, dedicando sua carreira a classificar sintomas e categorizar 
síndromes psiquiátricas entendidas por ele como entidades distintas, Meyer, influenciado pelas teorias freudianas, se 
concentrava na abordagem etiológica, buscando identificar os processos psíquicos dinâmicos de base envolvidos na 
origem nos sintomas psiquiátricos. Sua psicobiologia não se adaptava, pois, ao uso de métodos de tratamento aplicáveis 
a grupos ou categorias de pacientes, devendo o tratamento ser conduzido de maneira singularizada, de acordo com a 
história clínica de cada paciente. Meyer exigia de seus discípulos estudos atentos da personalidade e dos antecedentes 
pessoais de seus pacientes, entendendo o processo de adoecimento como uma reação, que envolvia aspectos físicos e 
mentais. A forte influência de Adolf Meyer preparou o terreno para a ampla aceitação que a psicanálise teria na 
psiquiatria americana do período pós-guerra. 

A Segunda Guerra Mundial foi um grande divisor de águas na história do tratamento dos doentes mentais nos 
Estados Unidos.24 Muitos psiquiatras que serviram no Exército ficaram impressionados com os resultados que puderam 
obter com as técnicas psicanalíticas no tratamento dos soldados durante a guerra. O vasto número de casos psiquiátricos 
entre os ex-combatentes ganhou publicidade como um importante problema nacional e suscitou o interesse pelas novas 
técnicas no tratamento das neuroses traumáticas. Durante a guerra, vários psicanalistas europeus emigraram para os 
Estados Unidos e lá encontraram um ambiente favorável à difusão das teorias psicanalíticas. A psicanálise ganhou 
enorme poder nas instituições acadêmicas, influenciando importantes hospitais e associações psiquiátricas. No início 
dos anos 1960, mais da metade dos chefes de departamento de psiquiatria das universidades americanas eram membros 
de sociedades psicanalíticas. A psicanálise passou a ser considerada “a ciência básica” da psiquiatria.25 

Karl Menninger, um dos mais influentes psiquiatras americanos desse período, nos fornece uma ideia precisa 
da concepção dominante sobre os transtornos mentais e sua abordagem na psiquiatria americana da época, marcada pela 
forte influência da psicanálise: 


"Em vez de enfatizar tanto os diferentes tipos e apresentações clínicas de doenças, propomos pensar todas 

as formas de doença mental como sendo essencialmente as mesmas em qualidade, mas diferindo 

quantitativamente."26 
As síndromes psiquiátricas, cujas fronteiras e diferenças Kraepelin procurou delimitar, eram concebidas por 

Menninger como resultado de um único processo psicossocial básico: a incapacidade dos indivíduos de se adaptarem ao 
seu ambiente. Todas as pessoas estariam suscetíveis a esse processo, em maior ou menor grau, apresentando sintomas 
que poderiam ir de neuróticos a psicóticos em um contínuo, de modo que a manifestação sintomática dependeria 
principalmente da intensidade do processo patológico.27 

Mais preocupada em desvendar o sentido dos sintomas e sua relação com o desenvolvimento da história 
psicológica dos pacientes do que em manipular diretamente os sintomas (com medicamentos ou sugestão), a psiquiatria 
psicodinâmica – como foi chamada a psiquiatria de orientação psicanalítica naquele país – dava pouco valor aos 
diagnósticos. Tomando a doença como processo, em vez de considerá-la uma entidade universal, a psiquiatria se 
afastava cada vez mais da nosologia, tornando praticamente irrelevante para a prática clínica essa categoria típica do 
modelo médico. 



Página !  de !  A psiquiatria no divã 13 68

"Diagnóstico e classificação – marcas principais da abordagem médica – se tornaram quase irrelevantes 

para a prática clínica; a psicoterapia de orientação analítica lidava com constelações de dinâmicas individuais e 

familiares, e não com síndromes ou doenças."28 
A psiquiatria dinâmica trazia, assim, uma forte tendência de desmedicalização (termo criado por Sabshin) do 

campo da psiquiatria, que incidia tanto no plano teórico quanto nas técnicas de investigação e tratamento dos 
transtornos mentais. O afastamento do modelo médico, no entanto, não demoraria a carrear alguns riscos para a 
profissão que, pressionada por forças externas e internas ao próprio campo, veria o modelo psicanalítico ruir. 

A indefinição de fronteiras entre o que constituía saúde e doença mental – inerente às concepções da 
psiquiatria psicanalítica – trouxe importantes consequências práticas. Com uma definição ampla dos transtornos 
mentais, o campo de intervenção da psiquiatria passou a abranger uma grande variedade de práticas sociais, indo desde 
os cuidados dos pais na educação das crianças até o gerenciamento de empresas e indústrias.29 O vocabulário 
psicanalítico ganhava uma abrangência cultural vastíssima na sociedade americana, sofrendo uma vulgarização de suas 
noções, que levava a práticas de todo tipo. 

"A psicanálise alterou as fronteiras da psiquiatria radicalmente em termos de sua definição implícita da 

psicopatologia e dos conceitos do que o psiquiatra deve e não deve fazer. A Psicopatologia da vida cotidiana, de 

Freud, no contexto de seus exemplos clínicos brilhantemente escritos, levou à assunção de uma quase universalidade 

da psicopatologia."30 

Aproveitando o caminho aberto pela psicanálise, uma série de outras terapias de qualidade duvidosa passou a 

ganhar terreno na sociedade americana. Em 1976, por exemplo, havia, só em Nova York, 164 modalidades de 
psicoterapia disponíveis em 50 institutos diferentes de tratamento psicoterápico.31 O alargamento do campo de ação da 
psiquiatria e a permeabilidade de suas fronteiras formavam um terreno propício à disseminação da posição crítica 
introduzida pelo movimento da antipsiquiatria. A antipsiquiatria notabilizou-se na sociedade americana nos anos 1960, 
fazendo críticas contundentes, que punham em evidência as fragilidades que o modelo psicanalítico expunha para a 
psiquiatria e para o prestígio social de seus profissionais. Se as fronteiras entre a saúde e a doença mental eram fluidas e 
imprecisas, o diagnóstico psiquiátrico poderia facilmente ser criticado como arbitrário. Na radicalidade de sua 
contestação, o movimento antipsiquiátrico chegava a conceber a doença mental como um “mito”, como propôs Thomas 
Szasz, vendo a loucura até mesmo como uma experiência libertária.32 Sua posição crítica denunciava os diagnósticos 
psiquiátricos como rótulos que apenas serviriam para justificar a função de “controle social” da psiquiatria. 

Desde a década de 1950, as instituições asilares já sofriam um grande ataque devido a suas péssimas condições 
e aos seus efeitos iatrogênicos. A crítica aos asilos e a reivindicação da desospitalização já predominavam desde essa 
época. O movimento da antipsiquiatria, porém, vai mais além: põe em xeque não apenas os estabelecimentos 
psiquiátricos, mas também o próprio conceito de doença mental e o papel da psiquiatria. Serviços podem sempre ser 
melhorados e os direitos dos pacientes, protegidos; mas, quando a antipsiquiatria afirma que a doença mental “não 
existe” e os psiquiatras são vistos como policiais de jalecos brancos, a psiquiatria enfrenta um problema muito maior. A 
própria legitimidade da profissão passa a ser questionada. A doença mental existe? O que a define conceitualmente? Em 
que base os julgamentos diagnósticos podem ser feitos? Essas eram questões às quais os psiquiatras se viram obrigados 
a responder perante a medicina, o Estado e a sociedade americana.33 

Alguns acontecimentos contribuíam ainda mais para o embaraço dos psiquiatras perante a sociedade americana 
no começo da década de 1970. Foi o caso da controvérsia gerada em torno do status de doença que era dado à 
homossexualidade no DSM-II. Organizações de direitos dos homossexuais pressionaram pela retirada da 
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homossexualidade do manual, conseguindo que a American Psychiatric Association (APA) excluísse tal diagnóstico em 
1973. Esse acontecimento, revestido de grande publicidade, deixava explícito que os diagnósticos psiquiátricos 
mantinham uma forte relação com a construção social das figuras desviantes. Outro acontecimento desconcertante para 
a psiquiatria foi o estudo de Rosenhan, também publicado em 1973, na revista Science, com o sugestivo título de 
“Being sane in insane places”. Nesse estudo, 19 indivíduos mentalmente sadios se apresentaram em hospitais 
psiquiátricos afirmando que estavam ouvindo vozes e pediam para ser internados. Todos foram hospitalizados, e quando 
receberam alta, obtiveram o diagnóstico de “esquizofrenia em remissão”. O autor interpretou esse resultado como 
consequência da falta de confiabilidade nos diagnósticos psiquiátricos, chamando a atenção para os perigos de erro que 
eles encerram.34 

À medida que essas críticas ganhavam terreno na sociedade americana, os psiquiatras despertaram para a 
necessidade de esboçar uma reação que partisse exatamente de uma delimitação mais precisa da fronteira entre doença 
mental e normalidade – consequentemente, do campo de ação da psiquiatria. Justamente com a elaboração de um novo 
instrumento de classificação de diagnósticos, o DSM-III, é que se daria a “virada” para uma reorganização do campo. 

Outro fator importante para uma reorganização do campo em direção a uma ênfase maior nos diagnósticos era 
o advento dos medicamentos psicotrópicos. Após a descoberta da clorpromazina em 1952, logo vieram os 
antidepressivos tricíclicos, inibidores da monoaminaoxidase, os ansiolíticos, além do lítio, que passaram a ser usados 
nas psicoses maníaco-depressivas. Todos esses medicamentos tinham efeitos síndrome-específicos, ou seja, atuavam 
apenas em determinados grupos de sintomas; o que impunha a necessidade prática de critérios diagnósticos mais bem 
definidos. Os medicamentos tornavam imprescindível a delimitação de fronteiras precisas entre os estados normais e 
patológicos, com o objetivo de distinguir as pessoas que deveriam tomar medicamentos daquelas em que essa 
intervenção não se justificaria. Além disso, era preciso identificar as características das síndromes psiquiátricas 
específicas para as quais estaria indicado o emprego de cada um dos diferentes medicamentos disponíveis. A 
necessidade clínica de um sistema diagnóstico mais criterioso pôde ser observada quando estudos que comparavam o 
diagnóstico de esquizofrenia na Inglaterra e Estados Unidos mostraram que – devido à definição mais abrangente desse 
diagnóstico na psiquiatria americana – diversos pacientes com transtornos afetivos estavam sendo erroneamente 
diagnosticados como esquizofrênicos; portanto sendo tratados de maneira incorreta. Esse problema denotava a 
necessidade de maior rigor nos critérios e aplicação dos diagnósticos, já que o uso de medicamentos se tornou frequente 
na clínica psiquiátrica. 

Do ponto de vista teórico, a experiência clínica com os medicamentos parecia confirmar a tese kraepeliniana, 
de que os transtornos mentais eram entidades biologicamente distintas umas das outras. Portanto era necessário 
sistematizar de forma descritiva os quadros psicopatológicos, para delimitar suas características específicas e fazer 
avançar os métodos de investigação sobre os diferentes transtornos mentais. 

Com os psicotrópicos, adveio a esperança de que, com o desenvolvimento das pesquisas, pudessem surgir 
outros medicamentos até mais eficazes, que propiciariam mudanças ainda mais drásticas para o tratamento dos 
pacientes psiquiátricos. Os medicamentos criaram, assim, a necessidade de uma psiquiatria baseada, sobretudo, em 
dados empíricos e experimentais, que se adequasse às metodologias de pesquisa utilizadas nas ciências biológicas. As 
disciplinas reagrupadas pela psicofarmacologia começam a se internacionalizar, assim como os mercados. E, para 
atingir o mercado principal – o americano –, a produção de medicamentos tinha de ser analisada e aprovada por um 
órgão regulatório intransponível: a Food and Drug Administration (FDA), com suas estritas regras de controle sobre a 
comercialização dos medicamentos. Como veremos no próximo capítulo, para serem liberados para o mercado, os 
medicamentos tinham de se submeter a provas de segurança e eficácia – os estudos controlados com placebo – para os 
quais instrumentos de avaliação estatística e diagnósticos padronizados se fazem absolutamente necessários. Para a 
realização desse projeto, era fundamental que houvesse uma maior sistematização dos diagnósticos, baseada em 
critérios explícitos de inclusão e exclusão, que pudesse aumentar a confiabilidade do diagnóstico psiquiátrico e permitir 
a constituição de grupos de pacientes homogêneos. 
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Com a invenção dos medicamentos psicotrópicos, a psiquiatria entra em uma nova etapa, que se consolidará 
com a publicação do DSM-III. Ela passa a ter os meios de se tornar uma disciplina internacional. A Associação Mundial 
de Psiquiatria é criada e congressos internacionais são promovidos cada vez mais – o que requeria a adoção de uma 
linguagem profissional comum entre os diferentes países. Novas configurações políticas internacionais começam a se 
delinear. A OMS, desde a segunda metade da década de 1960, passa a questionar a variedade de sistemas de descrição e 
nomenclatura dos diagnósticos psiquiátricos que diferiam muito entre os países, exigindo então categorias psiquiátricas 
padronizadas que permitissem estudos epidemiológicos internacionais.35 

Uma questão deve ser levantada para que possamos prosseguir: se os medicamentos já estavam no cenário 
desde os anos 1950, e a antipsiquiatria havia se difundido no começo dos anos 1960, por que então os agentes mais 
influentes da psiquiatria americana só se manifestaram coletivamente em prol de uma remedicalização da psiquiatria 
nos anos 1970? 

A resposta a essa questão está, segundo diversos autores,36 na restrição financeira imposta aos centros de 
pesquisas e ao reembolso dos tratamentos psiquiátricos na década de 1970 – a profissão era chamada a prestar contas de 
suas práticas. Os fundos de pesquisa do NIMH (National Institute of Mental Health), por exemplo, decresceram 5% ao 
ano, de 1965 a 1972. Em 1978, a Comissão de Saúde Mental do governo americano comenta esse período em um 
relatório: 


"Desde 1969, (...) nossa capacidade de pesquisa nacional sofreu uma erosão substancial, e nosso 

investimento em pesquisa em saúde mental é agora tão baixo que o desenvolvimento de novos conhecimentos está 

em sério risco de desaparecer."37 
Como relatou o presidente da comissão, um problema central para o investimento nas pesquisas em saúde 

mental era a inexistência de dados epidemiológicos adequados: 
"Documentar o número total de pessoas que têm problemas mentais (...) é difícil não apenas porque as 

opiniões variam sobre como a saúde mental e a doença mental devem ser definidas, mas também porque os dados 

disponíveis são frequentemente inadequados ou errôneos."38 
As grandes seguradoras de saúde também impuseram fortes restrições financeiras à cobertura dos 

procedimentos psiquiátricos nesse período. Nos anos 1960, o Federal Employees Health Benefits Program, por 
intermédio das seguradoras Aetna e Blue Cross, reembolsava os tratamentos psiquiátricos integralmente, como ocorria 
com as outras doenças médicas. Em meados dos anos 1970, no entanto, a Aetna restringiu sua cobertura a 20 consultas 
ambulatoriais e 40 dias de hospitalização por ano. O vice-presidente da Blue Cross, Robert J. Laur, resumiu a visão de 
muitos third-part payers ao dizer, em 1975: 

"Comparados com outros tipos de serviços [médicos], há menos clareza e uniformidade na terminologia 

que concerne aos diagnósticos mentais, modalidades de tratamentos, e tipos de facilidades em prover cuidados. (...) 

Uma dimensão desse problema emerge da natureza oculta ou privada de muitos serviços; só o paciente e o terapeuta 

têm conhecimento direto de que serviços foram realizados e por quê."39 
Melvin Sabshin, então diretor-médico da APA, também enfatiza as mudanças econômicas como um 

determinante fundamental para uma mudança de abordagem em relação aos diagnósticos. Segundo ele, no final da 
década de 1960, uma confluência de fatores vinha à tona, colocando a psiquiatria americana em uma situação de 



Página !  de !  A psiquiatria no divã 16 68

vulnerabilidade. A desmedicalização, a ausência de uma fronteira clara de atuação da psiquiatria e as disputas 
ideológicas no campo faziam com que os políticos e os financiadores do sistema de saúde manifestassem seu ceticismo 
quanto à capacidade dos psiquiatras de diagnosticar e tratar seus pacientes. Mudanças no pagamento de todos os 
serviços médicos logo tiveram impacto na psiquiatria, que era vista como um “poço sem fundo”, consumindo recursos 
ilimitados: “Nós nos encontramos capturados no vórtice de uma crise. Nós tínhamos dificuldades em lidar com os 
novos fatores econômicos, e o poço sem fundo estava nos sugando”.40 

Com o constrangimento econômico, a regulação dos serviços médicos começa a se impor, produzindo uma 
demanda por serviços custo-efetivos baseados em dados objetivos. A psiquiatria se encontrava despreparada para lidar 
com a nova realidade, pois o modelo psicossocial não permitia a delimitação de categorias diagnósticas específicas. O 
DSM-III foi a solução encontrada para tirar a psiquiatria americana do buraco em que se encontrava. Ao padronizar os 
diagnósticos psiquiátricos, com dados objetivos e facilmente observáveis, o DSM-III possibilitou a adequação da 
psiquiatria aos métodos regulamentares que se faziam necessários para a sobrevivência da profissão naquele momento. 

"Enquanto ele [o DSM-III] era uma brilhante tour de fource, sua aceitação foi profundamente  influenciada 

pela necessidade de objetivação na psiquiatria americana. Nós tínhamos que provar para muita gente que os 

transtornos psiquiátricos poderiam ser diagnosticados, e que uma base racional para determinar como lidar com 

pacientes psiquiátricos poderia ser desenvolvida. Assim, houve grande pressão para seguir o DSM-III como guias de 

tratamento – guias objetivos para quando a hospitalização se torna necessária e para determinar por quanto tempo nós 

precisamos manter pessoas no hospital. Quantificação e objetivação vieram rapidamente, e talvez muito rapidamente, 

por todo nosso campo. Só se podia dizer que o pensamento preciso podia ocorrer quando usávamos nossas 

capacidades sensoriais para observar e medir dados objetivos. Essa posição tem sido extremamente útil para obter 

fundos de pesquisa e tem sido adaptativa no trabalho com a indústria e suas seguradoras."41 


O DSM-III promoveu uma reviravolta no campo psiquiátrico, que se apresentou como uma salvação da 

profissão. Não se tratava apenas de disputas teóricas internas ou de progresso científico. Ele surge como efeito da 
presença cada vez maior de grandes corporações privadas no campo da psiquiatria, como a indústria farmacêutica e as 
grandes seguradoras de saúde. O Congresso americano, que desacreditava o National Institute of Mental Health 
(NIMH) no começo dos anos 1970, justamente devido à baixa confiabilidade dos diagnósticos psiquiátricos, passou a 
aumentar os recursos financeiros destinados à pesquisa após o DSM-III. Em 1994, os fundos de pesquisa do NIMH 
chegaram a US$ 600 milhões, bem mais que os US$ 90 milhões de 1976, e, sob a influência do instituto, o Congresso 
foi persuadido a declarar os anos 1990 como “a década do cérebro”.42 

Gerald Klerman, que fora chefe do Alcool, Drug Abuse, and Mental Health Administration, afirmou em um 
debate sobre o DSM-III promovido pela Associação Psiquiátrica Americana (APA) em sua convenção nacional de 1982: 


"Em minha opinião, o desenvolvimento do DSM-III representa um ponto fundamental na história da 

profissão psiquiátrica americana. (...) A decisão da APA de desenvolver o DSM-III e, depois, de promulgar seu uso 

representa uma significante reafirmação da parte da psiquiatria americana de sua identidade médica e de seu 

compromisso com a medicina científica." 


Klerman continua : 
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"Nos últimos anos, tive a oportunidade de viajar extensivamente pelo mundo, particularmente durante o 

período em que eu estava no governo federal como chefe do Departamento de Álcool, Abuso de Drogas e Saúde 

Mental. Os colegas psiquiatras na Europa oriental, Escandinávia, Oriente Médio, Ásia e China queriam 

imediatamente discutir as vantagens do DSM-III. No Japão, era um deleite ver os principais psiquiatras japoneses, 

particularmente os professores, carregando o mini-DSM-III e estudando-o com o vigor característico dos japoneses. 

Isso, por si só, representa um sinal do triunfo do DSM-III no cenário internacional."43 


Sua conclusão não deixa margens a posições contrárias: é já uma convocação à inclusão de todos em um 

processo tido como inevitável: 


"O DSM-III está sendo traduzido para os idiomas francês, chinês e escandinavo. A CID (Classificação 

Internacional de Doenças) nunca mais será a mesma. Esse debate é já um anacronismo. A vitória do DSM-III foi 

reconhecida por nossos colegas e adversários na psicologia, em outras profissões da saúde mental e em outros países. 

Eu convido nossos colegas a admitir a façanha do DSM-III e a se juntar a nós na coleta de dados baseados na ciência 

para revisá-lo – ao DSM-IV!"44 


Dois anos após sua publicação, o DSM-III já era uma realidade mundial. Acabou sendo traduzido para mais de 

20 idiomas45 e produziu um impacto internacional enorme. Depois do advento dos medicamentos psicotrópicos, o 
DSM-III é considerado “a segunda revolução” da psiquiatria.46 Sua emergência é, ao mesmo tempo, efeito e causa da 
internacionalização da psiquiatria. Em 1994, a Associação Psiquiátrica Americana (APA) publica o DSM-IV, que dá 
continuidade à filosofia do DSM-III, mantendo a perspectiva descritiva e ateórica, e consolidando a ruptura com as 
descrições psicanalíticas. Sua elaboração foi coordenada com a preparação do capítulo sobre transtornos mentais da 
CID-10, numa colaboração da APA com a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Embora haja uma continuidade conceitual entre o DSM-III e o DSM-IV, Gasser e Stigler ressaltam que, 
enquanto o DSM-III se propunha a ser um manual cujo objetivo maior seria permitir o uso de uma linguagem comum 
entre clínicos e pesquisadores, o DSM-IV declara abertamente que pode servir como suporte educativo de utilidade nos 
ensinamentos da psicopatologia. Essa derivação, para eles, já pode ser percebida desde 1990, quando a American 
Psychiatric Press publica o Pocket reference for psychiatrist, um pequeno manual de psiquiatria contendo uma parte 
clínica baseada nos critérios do DSM-IIIR e uma parte de psicofarmacoterapia: 

"Inicialmente elaborado com a intenção confessa de simplificar a comunicação entre pesquisadores e 

clínicos, o DSM passa a pretender guiar a clínica psiquiátrica. O domínio da Associação Psiquiátrica Americana sobre 

a psiquiatria mundial é, assim, alcançado."47 
Veremos que o mercado americano ocupa um posto fundamental na constituição da indústria farmacêutica, e 

que sua regulamentação crescente, na segunda metade do século, transformou o funcionamento de toda a medicina 
moderna. O DSM-III veio marcar a entrada da psiquiatria nesse processo, não só consolidando a globalização dos 
mercados, como também impondo o modelo americano como padrão para o mundo. Ele se torna, nada mais nada 
menos, que o idioma mundial da psiquiatria, como revela o sugestivo título do décimo congresso da Associação 
Mundial de Psiquiatria, realizado em Madri em 1996: “One world, one language”. 
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Medicamentos 

Diversas forças contribuíram para a emergência do DSM-III e para o alinhamento da psiquiatria ao modelo 

médico. Não se pode pensar, no entanto, que o campo da medicina se encontrasse estático, paralisado em um modelo ao 
qual a psiquiatria viria a se ajustar. A medicina também passava por suas próprias transformações. Desde a década de 
1950, vinha sofrendo modificações que viriam a revolucionar o seu modo de funcionamento. O DSM-III, ao estabelecer 
diagnósticos psiquiátricos padronizados, possibilitou a entrada da psiquiatria nesse mesmo movimento de 
transformação, que se dá como resultado da intervenção cada vez maior da crescente indústria farmacêutica na 
medicina e na sociedade de modo mais amplo. 

O livro The antidepressant era, do psiquiatra David Healy, diretor da Associação Britânica de 
Psicofarmacologia, oferece uma boa visão do que foi uma “verdadeira revolução” ocorrida na história da medicina a 
partir da Segunda Guerra Mundial, com o surgimento dos medicamentos modernos. 

Segundo o autor, até o final do século XIX, a ideia de que poderia haver remédios específicos para doenças 
específicas era uma noção estranha à medicina. Os sistemas médicos eram baseados em modelos humorais de saúde e 
doença, dos quais os mais conhecidos são o sistema hipocrático, o sistema ayurvédico e o sistema chinês Yin e Yang. 
No sistema hipocrático, por exemplo, existiam quatro tipos de humores: o sangue, que era quente e úmido e tinha 
origem no coração; o flegma, que era frio e úmido e se originava do cérebro; a bílis negra, que era fria e seca e vinha do 
baço e do intestino; e a bílis amarela, que era quente e seca e provinha do fígado. Em geral, nos sistemas humorais, a 
saúde é vista como um estado de harmonia dos humores e a doença, como um estado de desequilíbrio ou desarmonia 
entre os humores. Esses estados de desequilíbrio poderiam ser causados, por exemplo, por uma alimentação 
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desbalanceada em elementos quentes e frios, ou ainda por regimes de exercícios errados ou exposições a elementos 
nocivos ao equilíbrio dos humores. A doença, nos sistemas humorais, é um processo que decorre de desarmonias 
envolvendo o organismo como um todo. 

O sistema de Galeno, que integrava a teoria humoral com a lógica aristotélica, foi incorporado por médicos 
árabes após a queda do Império Romano, sendo reintroduzido no pensamento médico europeu após 1250. Seu trabalho 
era considerado tão importante que esteve entre os primeiros livros a serem impressos no final dos anos 1400. Com as 
descobertas da física durante o Renascimento e do conhecimento de anatomia do século XVII, novos elementos foram 
incorporados ao modelo galênico, e suas teorias atualizadas. Mesmo assim, segundo Healy, os novos sistemas que iam 
surgindo permaneciam, de certo modo, fiéis ao modelo de Galeno, na medida em que relacionavam problemas locais 
com desordens no organismo como um todo. 

A primeira ruptura com a ideia de que as doenças acometiam o organismo como um todo veio com Giovanni 
Baptista di Morgagni, em 1761, que, pesquisando achados de autópsias, chegou à conclusão de que pelo menos algumas 
doenças poderiam ser causadas por lesões em um órgão apenas. Em 1800, Bichat propôs que os distúrbios patológicos 
causadores de uma doença poderiam até afetar apenas uma parte de um órgão, e não necessariamente o órgão como um 
todo. Esses achados patológicos constituíam uma grande ruptura com o passado e apontavam para um novo modelo de 
compreensão das doenças, que viria a se firmar hegemonicamente a partir da emergência da bacteriologia no final do 
século XIX. 

Bacteriologistas, como Robert Koch – que isolou o bacilo da tuberculose e o organismo responsável pela 
cólera em 1882 e 1884, respectivamente –, fizeram mais do que apenas identificar elementos patogênicos, como 
Morgagni. Eles estabeleceram técnicas de isolamento e cultivo de microorganismos que permitiam o teste de agentes 
contra cada microorganismo particular, bem como o desenvolvimento de vacinas. Os resultados terapêuticos do modelo 
bacteriológico tiveram um forte impacto na medicina; além disso, sua metodologia – que envolvia um complexo de 
teoria, demonstração e tratamento – pôde finalmente superar dois mil anos de tradição. 

A nova bacteriologia forçou a criação de um modelo de doença: o modelo da doença específica. Uma mudança 
na filosofia dos tratamentos se opera. Se antes a doença era vista como o resultado de um desequilíbrio do organismo 
como um todo e os tratamentos eram bastante inespecíficos, envolvendo purgantes, sangrias e tônicos, agora, para cada 
bactéria identificada, parecia existir uma doença específica, exigindo também a pesquisa de diferentes tratamentos. O 
novo modelo de doença fez com que as empresas produtoras de remédios passassem a pesquisar tratamentos específicos 
para cada tipo de doença, o que ganhava novas possibilidades com o desenvolvimento da química orgânica, a partir dos 
anos 1860. Pela primeira vez, tornava-se possível a produção de novos compostos, e não apenas a sua extração da 
natureza. 

A indústria da produção de remédios cresce vertiginosamente no começo do século XX, e muitas das maiores 
empresas farmacêuticas da atualidade passaram a se envolver nesse mercado em consequência da Primeira Guerra 
Mundial. Com a interrupção do abastecimento de remédios de origem alemã, como a aspirina, o governo norte-
americano confiscou a patente dos remédios alemães nos Estados Unidos e as vendeu para produtores nacionais. Em 
grande parte, tal medida foi forçada pela interrupção, durante a guerra, do fornecimento do Salvarsan, um remédio de 
patente alemã, aparentemente específico para a sífilis. 

O Salvarsan foi sintetizado pelo químico Paul Ehrlich, impressionado com a especificidade dos anticorpos 
produzidos pelas vacinas, que destruíam as células-alvo sem atingir nada mais no organismo dos pacientes. Ehrlich 
começou a pesquisar meios de elaborar antibióticos sintéticos com a manipulação das cadeias laterais de compostos 
orgânicos para produzir o que foi chamado de magic bullets. Assim, ele sintetiza, em 1910, o Salvarsan – um composto 
derivado do arsênico que havia mostrado ser capaz de eliminar espiroquetas da sífilis in vitro –, considerado a primeira 
“bala mágica”, abrindo caminho para o desenvolvimento dos medicamentos modernos. Na prática, os resultados do 
Salvarsan se mostraram desapontadores, mas isso só ficou evidente após a guerra. Pouco depois, em 1931, o primeiro 
antibiótico industrial – o streptozon, derivado da sulfa – é produzido. O streptozon trouxe resultados clínicos 
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dramáticos, sendo comercializado no mundo todo. Diversos outros medicamentos foram desenvolvidos durante os anos 
1950: outros antibióticos, os primeiros diuréticos, anti-hipertensivos, hipoglicemiantes orais e os psicotrópicos. Uma 
nova era começava na medicina, impulsionada pelos novos medicamentos e pelo papel cada vez mais relevante da 
indústria farmacêutica. Seria, no entanto, uma era marcada pelo controle regulamentar: 


"Além de outros antibióticos, os primeiros diuréticos, anti-hipertensivos e agentes hipoglicemiantes orais 

foram desenvolvidos a partir da sulfa durante os anos 1950. Uma nova era começava. Mas, enquanto os 

consumidores até então haviam sido livres para comprar os compostos que desejassem, essa liberdade lhes foi tirada 

justamente quando os primeiros remédios seguros e relativamente eficazes passaram a existir. A nova era seria de 

regulamentação."1 
Nos Estados Unidos, o controle sobre a produção de medicamentos veio se firmando como um dos mais 

importantes desde o início do século XX. Em 1901, um surto de tétano em Camden, Nova Jersey e St. Louis, 
aparentemente ligado a práticas sanitárias deficientes por parte de produtores de vacinas, levou o Congresso americano 
a estabelecer, em 1902, que o setor privado poderia se encarregar da produção de medicamentos, mas ela deveria ser 
submetida à regulação governamental. 

Em 1905 tramitava no Congresso americano um projeto de lei cujo propósito inicial era regular a produção de 
alimentos; acabou, porém, estendendo-se também à produção de medicamentos. À época, uma série de artigos na 
revista Collier’s, intitulada “The great American fraud”, chamava a atenção do grande público para o fato de que US$ 
100 milhões seriam gastos naquele ano com a produção de misturas contendo álcool, opiáceos, narcóticos e vários 
outros ingredientes inespecíficos, que poderiam ser nocivos à saúde. O autor dos artigos denunciava, por exemplo, que 
um composto usado à época como antimicrobiano continha 99% de água, ou ainda que alguns analgésicos continham 
doses tóxicas de acetanilida. Por isso, em 1906 é aprovado o Food and Drug Act, especificando que os principais 
ingredientes de alimentos e drogas deveriam ser identificados nas embalagens dos produtos. 

Um novo ato regulamentar veio em 1938. O relato de aproximadamente 107 mortes em indivíduos que 
estavam usando o antibiótico sulfanilamida levou ao Food, Drug and Cosmetics Act, que proibia a comercialização de 
qualquer composto até que ele fosse comprovadamente considerado seguro para a saúde. Além da lista de ingredientes, 
o produtor de um medicamento teria de especificar o seu modo de usar, que teria de ser aprovado por uma nova agência 
criada: a Food and Drug Administration (FDA). 

Em 1951, uma emenda ao ato de 1938 dá também à FDA poderes de decidir que drogas deveriam ser 
disponíveis apenas sob prescrição médica. A categoria de drogas disponíveis apenas sob prescrição havia sido 
introduzida antes da Primeira Guerra Mundial para controlar o consumo de narcóticos e drogas psicoativas, como a 
cocaína. Fora esse tipo de droga, o mercado de medicamentos era livre: os dependentes de drogas deveriam ser 
controlados, não os cidadãos comuns. A criação de uma categoria de drogas que só poderia ser vendida sob prescrição 
médica mudava radicalmente esse mercado. Adiante, veremos como essa restrição levou a um funcionamento altamente 
específico do mercado de medicamentos, que o torna bastante diferente dos outros mercados capitalistas. 

Contudo, o ato regulamentar que transformaria definitivamente não só o modo de produção dos medicamentos, 
mas também a própria medicina moderna, ainda estava por vir. Em 1957, um composto chamado Contergan foi lançado 
na Alemanha como sedativo e tranquilizante. Contergan era o nome comercial da talidomida. Nos testes pré-clínicos e 
no uso clínico subsequente, parecia ser um composto seguro, oferecendo poucos riscos se tomado em overdose, além de 
não provocar dependência. Esse propalado perfil de segurança levou a droga a ser rapidamente indicada para uso 
durante a gravidez. Mas os problemas não demorariam a aparecer. 
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Em 1961 surgiram relatos, na Austrália e na Alemanha, de possíveis defeitos congênitos em consequência da 
talidomida. Hoje, estima-se que seis mil crianças tenham nascido com deformidades induzidas pela droga. A população 
norte-americana foi largamente poupada do desastre, graças aos entraves criados pela FDA para o controle da 
comercialização de medicamentos naquele país. 

A tragédia da talidomida pôs em evidência, pela primeira vez, o problema dos efeitos adversos dos 
medicamentos nos fetos. Esse desastre trouxe ao primeiro plano a questão do controle da produção de medicamentos e 
dos procedimentos que as indústrias farmacêuticas e a FDA poderiam adotar para testar eventualidades como aquela. 
Que tipo de estudos e ações garantiriam realmente se uma droga seria segura e eficaz ou não? A FDA dispunha 
realmente de procedimentos que assegurassem a eficácia e segurança dos medicamentos? 

O Congresso americano, sensibilizado com o desastre envolvendo a talidomida, aprovou então uma emenda, 
em 1962, que exigia critérios mais rigorosos para a liberação de novos medicamentos, em que testes para possíveis 
lesões fetais eram obrigatórios. A FDA teria de aprovar todos os projetos para os testes clínicos dos compostos e 
assegurar que eles fossem realizados por investigadores competentes para conduzi-los. Além disso, a FDA deveria ficar 
encarregada de estabelecer a eficácia não apenas dos medicamentos vendidos sob prescrição médica, mas também dos 
remédios vendidos livremente – os medicamentos ditos OTC (da expressão inglesa overthe-counter), que não requerem 
prescrição. Só para ter uma ideia de como o mercado de medicamentos era desregulado quando funcionava livremente, 
estimava-se que havia 500 mil produtos OTCs, quando só eram encontrados cerca de 500 produtos ativos diferentes 
nessa classe de medicamentos. 

A emenda de 1962 redundou em duas consequências fundamentais, que, como veremos, transformou 
radicalmente o funcionamento do mercado de medicamentos e revolucionou o modo de exercício medicina de uma 
maneira geral. Uma delas foi a institucionalização da visão de que estudos randomizados, duplo-cegos, placebo 
controlados seriam os procedimentos mais apropriados para estabelecer a validade científica e a segurança dos 
medicamentos. Todo medicamento teria de passar por esse procedimento para ser licenciado pela FDA e comercializado 
nos Estados Unidos. 

Essa inovação foi um desenvolvimento tão importante quanto os próprios medicamentos na redefinição da 
medicina moderna. Os estudos controlados com placebo passaram a ser definidores da medicina científica, delimitando  
os procedimentos terapêuticos considerados cientificamente comprovados, daqueles sem comprovação de sua eficácia 
e, por consequência, excluídos da medicina científica, tal como esta se redefiniu. 

Outra consequência da emenda de 1962 foi a imposição definitiva da necessidade de prescrição médica para a 
venda de várias classes de medicamentos, forçando esse mercado a adotar um modo de funcionamento muito peculiar, 
que o diferencia dos outros mercados do sistema capitalista. 

Essas duas consequências foram fundamentais na redefinição da medicina moderna. A necessidade dos estudos 
controlados com placebo para o licenciamento dos medicamentos e a restrição da comercialização daqueles vendidos 
apenas sob prescrição médica moldaram não apenas a produção e o mercado de medicamentos, mas também o próprio 
modo de funcionamento da clínica. A psiquiatria, em transformação pelo papel cada vez mais relevante dos 
medicamentos psicotrópicos na prática clínica, também teria que se adequar ao novo funcionamento, se quisesse 
integrar-se à medicina e à indústria farmacêutica. Como veremos, foi o DSM-III que criou as condições de possibilidade 
dessa integração. 


Os estudos clínicos controlados com placebo 
Os estudos clínicos randomizados, duplo-cegos, controlados com placebo são produzidos da seguinte maneira. 

Quando a indústria vai testar um novo medicamento para avaliar sua eficácia e segurança no tratamento de uma 
determinada patologia, criam-se dois grupos de pacientes. Eles devem ser grupos comparáveis, e seus componentes 
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devem assemelhar-se em diversos aspectos, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico para o qual o candidato a 
medicamento será testado. Um desses grupos receberá o princípio ativo candidato a medicamento, e o outro, o placebo, 
que não contém substância biologicamente ativa. Nem os médicos nem os pacientes – escolhidos de maneira aleatória – 
sabem que grupo está tomando o placebo ou a substância; por isso, o estudo é chamado “duplo-cego”. Placebo e 
candidato a medicamento são apresentados de forma idêntica: mesma forma, mesma cor etc. 

Após um período determinado, os resultados são quantificados e estudos estatísticos realizados, para saber se o 
candidato a medicamento mostrou uma eficácia terapêutica estatisticamente superior à do placebo, pois o que se 
observa com esse tipo de estudo é que a administração do placebo pode ter efeitos terapêuticos bastante significativos, 
embora não contenha nenhuma substância biologicamente ativa. É o que se chama de efeito placebo. 

O estudo clínico controlado é feito dessa maneira por duas razões. Trata-se, em primeiro lugar, de neutralizar 
todas as razões que poderiam fazer com que o doente se cure, que não sejam as específicas do efeito biológico do 
candidato a medicamento sobre o organismo dos pacientes. Essas razões podem ser: a cura espontânea e a cura por 
influência. Daí o controle com o placebo – os pacientes que respondem a ele fornecem a medida estatística do efeito 
desse tipo de cura na situação estudada. 

Em segundo lugar, trata-se de impedir que o médico superestime, por razões diversas, o efeito do candidato a 
medicamento. Elimina-se assim o efeito do médico sobre o paciente e a influência do patrocinador do estudo sobre o 
médico experimentador. Por isso, o estudo é realizado em duplo-cego, impedindo que o médico e o paciente saibam que 
grupo recebe o quê. 

Esses três fatores de cura – a espontânea, a por influência e a superestimação dos resultados – tornar-se-ão, 
doravante, indiscerníveis, e o resultado de seus efeitos será nomeado efeito placebo. Esse dispositivo técnico mistura 
irreversivelmente toda essa cadeia de influências. Por definição, ele torna a ação do experimentador e as outras 
influências subjetivas que atuam no processo de cura um grau zero, a partir do qual será determinada a eficácia da 
substância testada. Tais elementos subjetivos de cura também estão presentes no grupo de pacientes que recebeu o 
candidato a medicamento, sendo considerado efeito terapêutico específico da substância o que estiver além desse grau 
zero. Como afirma Philippe Pignarre o medicamento moderno se caracteriza por trazer consigo uma parte estabilizada, 
constituída por uma molécula biologicamente ativa, além de efeitos de sugestão.2 

Uma linha de fronteira 
Os critérios rigorosos de um estudo controlado e a comparação com o placebo se tornaram uma marca da 

medicina ocidental. Esse dispositivo técnico separa as práticas terapêuticas que podem ser incorporadas à medicina 
científica, das cuja “comprovação” de validade terapêutica não foi estabelecida. 

O senso comum costuma considerar que a medicina ocidental ignora os fatores subjetivos que influenciam ou 
mesmo são responsáveis pela cura de um paciente. Mas foi exatamente a constatação empírica da existência e da força 
da sugestão que levou a medicina a sofisticar cada vez mais o dispositivo para distinguir-se das medicinas ditas “não-
científicas”. Um procedimento terapêutico científico deve provar que é mais eficaz que um “simples” efeito de 
sugestão. 

O estudo clínico controlado é o que caracteriza a medicina científica, mas é também, paradoxalmente, o que 
atesta justamente os limites do nosso conhecimento biológico. Ele é o sinal de que os efeitos que obtemos com um ser 
humano vivo não são comparáveis aos que se obtêm com tecidos em cultura ou animais de laboratório. O que a 
medicina percebeu e incorporou ao seu modo de funcionamento é que, por mais sofisticado que seja o conhecimento de 
como funciona biologicamente a substância e a sua interação com seus “órgãos-alvo”, isso não pode garantir, por si só, 
a eficácia da substância no organismo humano vivo. A prova com o placebo é uma etapa fundamental, necessária para 
que se possa afirmar que um tratamento é eficaz – ou, melhor dizendo, para provar estatisticamente que o tratamento é 
mais eficaz que o grau zero estabelecido pelo efeito placebo. 
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Os estudos clínicos controlados são, assim, dispositivos que colocam à prova os tratamentos da medicina 
moderna, para garantir “cientificamente” a sua eficácia terapêutica e estabelecer, desse modo, uma linha de demarcação 
bastante evidente entre a medicina científica e as outras práticas de cura. Como bem assinala Philippe Pignarre, aqueles 
que, como os homeopatas, se recusam a submeter suas práticas terapêuticas a essa prova, costumam ser desqualificados 
pela medicina científica e, aos olhos desta, não teriam como distinguir suas práticas do charlatanismo. 

Sendo inicialmente desenvolvidos para a validação dos tratamentos farmacológicos, os estudos controlados 
com placebo se tornaram uma etapa requerida para a validação de diversos outros procedimentos terapêuticos da 
medicina ocidental, sendo usados, também, nas psicoterapias e na saúde pública, com o objetivo de eliminar os 
tratamentos custosos e pouco eficazes. 

A globalização do DSM 
Já vimos que o DSM-III é considerado um marco no processo de remedicalização da psiquiatria. Talvez agora 

tenhamos condição de entender melhor o porquê. Embora o DSM-III e seus sucessores sejam declarados como 
ferramentas diagnósticas que se propõem a ser usadas por profissionais de diferentes formações teóricas, sua 
especificidade foi permitir a aplicação, na psiquiatria, das mesmas metodologias de pesquisa utilizadas nas outras áreas 
da medicina. Sem um instrumento diagnóstico padronizado, como é o DSM-III, a psiquiatria não poderia integrar-se à 
medicina, que passou a ter os estudos controlados com placebo como uma etapa fundamental de sua nova configuração. 

A existência de ferramentas diagnósticas padronizadas e confiáveis é uma condição primordial para o 
funcionamento dos estudos controlados. Um instrumento diagnóstico preciso é indispensável para que os pacientes 
recrutados para um estudo com placebo sejam de fato comparáveis no que diz respeito à sua patologia. Pois um estudo 
como esse só pode ter validade se houver a constituição de grupos de pacientes homogêneos e representativos da 
população a ser tratada. É em função dos diagnósticos que esses grupos são formados. 

O diagnóstico é um procedimento que permite que a doença seja “abstraída” do corpo vivo individual, para ser 
analisada,  classificada e tratada independentemente do paciente, como se fosse um “universal”. O DSM tornou possível 
na psiquiatria esse mesmo processo de “abstração” que permite à medicina classificar e tratar as doenças somáticas 
como entidades universais, transcendentes ao organismo vivo individual dos pacientes. Foi essa operação de 
“abstração” que os psiquiatras americanos perceberam ser um procedimento fundamental para que a psiquiatria pudesse 
se alinhar às outras áreas da medicina. Ao serem resumidos a seus sintomas manifestos através de uma abordagem 
descritiva, os transtornos mentais podem ser tomados como “entidades mórbidas”, podendo ser classificados e 
analisados independentemente das particularidades dos sujeitos que os sofrem. O DSM produz assim uma 
transformação na clínica psiquiátrica, onde a ênfase se desloca da análise do sujeito para o tratamento de casos. 
Enquanto os sujeitos são definidos por sua singularidade, os casos são constituídos pela sua semelhança na apresentação 
de sintomas. Em outras palavras, o DSM-III produz na psiquiatria uma mudança de perspectiva, onde o foco passa dos 
sujeitos singulares para os transtornos universais. 

As imposições regulamentares da FDA a partir de 1962, colocando os estudos controlados com placebo no 
centro da medicina e da produção de medicamentos, tornou inevitável a padronização dos diagnósticos, e o DSM-III 
acabou ganhando abrangência mundial. O fato de as empresas farmacêuticas internacionais buscarem quase sempre o 
registro de seus medicamentos no mercado americano levou à adoção dos critérios diagnósticos do DSM-III em 
diversos países. Só com o uso dos diagnósticos padronizados oficialmente nos Estados Unidos, seria possível obter a 
licença da FDA para comercializar um medicamento no mercado americano. Além disso, os critérios cada vez mais 
rigorosos da FDA, passaram a requerer estudos em larga escala, o que também contribuiu para a globalização da 
terminologia americana. Nos anos 1960, ainda era possível que pesquisadores individuais conduzissem estudos com a 
população do hospital onde trabalhavam. Atualmente, os estudos com medicamentos são multicêntricos e 
frequentemente multinacionais, objetivando englobar um número cada vez maior de pacientes e forçando os 
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pesquisadores a utilizar uma terminologia comum. A terminologia adotada foi, pois, a do DSM-III, tendo como 
consequência o estabelecimento da hegemonia americana na psiquiatria mundial. 

O mercado dos medicamentos 
Podemos agora investigar os efeitos da outra consequência da emenda de 1962 que havíamos destacado 

anteriormente. Como a imposição da prescrição médica para a venda dos medicamentos afetou o funcionamento do 
mercado farmacêutico, e que efeitos essas novas imposições trouxeram para o exercício da clínica? A economia dos 
medicamentos e da saúde, de maneira geral, apresenta um modo de funcionamento bastante peculiar em relação ao 
mercado capitalista em geral. Segundo o economista americano Charles Phelps: 


"O mais efêmero contato com esse setor da economia basta para nos convencer de que ele é eminentemente 

diferente dos outros. Com frequência, essa diferença é tão grande que nos perguntamos se o que aprendemos com os 

sistemas econômicos e com os mercados em outros domínios da economia se aplica, mesmo em parte, ao estudo da 

saúde."3 
O medicamento é uma mercadoria peculiar. Embora participe do mercado capitalista, seu modo de regulação e 

sua socialização obedecem a um modo de funcionamento muito particular. Philippe Pignarre, em seu livro sobre os 
medicamentos modernos, busca compreender o funcionamento do mercado dos medicamentos recorrendo às teorias do 
valor, que dominaram o século XIX. É pela articulação das noções de “valor de uso e valor de troca” que ele vai 
analisar a economia dos medicamentos. Apresento sucintamenteessas noções que ajudarão a compreender o 
funcionamento da clínica na medicina contemporânea. 

Normalmente, no mundo capitalista, os objetos devem tornar-se uma mercadoria para serem socializados, isto 
é, devem ser dotados de um preço para serem trocados. No momento em que um objeto se transforma em mercadoria, 
seu valor pode ser analisado sob a forma de “valor de uso” e de “valor de troca”. O “valor de uso” diz respeito à 
utilidade que a mercadoria terá para aquele que vai consumi-la. Ele está vinculado ao valor concreto dos objetos para 
cada indivíduo que venha a usá-los. Os “valores de uso” das diferentes mercadorias são, portanto, incompararáveis 
entre si. É necessária então, uma operação que abstraia dos objetos um valor que permita trocá-los por dinheiro, para 
que eles possam ser trocados por outras mercadorias. É preciso dotá-los de um “valor de troca”. O dinheiro, como 
equivalente geral, permite dotar de um sistema de valor comum todos os objetos, abstraindo-o de seus valores de uso 
concreto e permitindo a troca de uns pelos outros. Essa operação é que vai possibilitar a comparação dos objetos e o 
funcionamento do mercado. 

O medicamento, no entanto, não tem uma circulação livre como as outras mercadorias. Ele não se socializa 
formando um mercado, que seria um espaço social sem limites, definido pela possibilidade de compra, como no 
mercado capitalista em geral. No mercado da saúde, em princípio, está interditada a constituição de mercados livres: 


"Os sistemas de prescrição e reembolso são muito diferentes de um país para outro, mas todos têm a 

característica de não permitir a constituição de verdadeiros mercados livres. Existe uma espécie de consenso em 

todos os países sobre a necessidade de fazer a economia da saúde escapar, pelo menos parcialmente, aos simples 

mecanismos reguladores do mercado (da oferta e da procura), pois estes produziriam desigualdades em excesso, 

vistas como inconciliáveis com o direito à saúde."4 
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A fixação do preço do medicamento (“valor de troca”) geralmente se dá por medidas administrativas estatais, e 
não como resultado do funcionamento do mercado (“oferta e procura”). Em outras palavras, o medicamento não pode 
ser totalmente abstraído em um valor de troca. Sua socialização se dá nos limites estabelecidos em função de seu “valor 
de uso”. Por mais caro que se possa pagar, não é permitido comprar determinados medicamentos, a não ser através de 
uma receita prescrita por um médico, atestando a indicação do seu uso: 


"Todo esforço deve ser feito em torno da estabilização do valor de uso do medicamento. Trata-se de 

transformar o que conhecemos mal, (...) em um objeto socialmente estabilizado. Para tanto, o procedimento deve ser 

adequado: ele não pode ser o mercado. Sua especificidade não permite a liberdade de um valor de troca que faria 

aumentar a desestabilização. O senso comum percebe bem esse problema. Com efeito, o argumento mais 

frequentemente referido é que o medicamento não é uma mercadoria como as outras, por causa dos perigos que 

envolve. Tomado de maneira errada, ele se transforma em veneno. (...) O medicamento implica, portanto, um nível de 

tecnicidade importante, o do médico, que decidirá as regras de seu consumo para um indivíduo particular."5 
Em função dessa limitação, o mercado dos medicamentos não funciona com um vínculo direto comprador/

mercadoria (no caso das medicações vendidas apenas sob prescrição médica). O médico é um intermediário 
absolutamente fundamental na circulação do medicamento; somente ele pode fornecer a receita ao paciente, fazendo 
com que o medicamento encontre finalmente o seu consumidor. 

O médico é um transmissor 
Uma vez que os medicamentos não podem ser vendidos diretamente aos pacientes, a publicidade tem de ser 

dirigida aos médicos. Para serem efetivamente vendidos aos seus consumidores, os medicamentos devem ser antes bem 
“vendidos” aos médicos. Essa etapa fundamental da socialização dos medicamentos é realizada, em grande parte, pelos 
representantes das indústrias farmacêuticas, que vão aos consultórios médicos apresentar o novo medicamento. 
Pesquisas sobre a prescrição de medicamentos apontam que as visitas dos representantes de laboratórios farmacêuticos 
são a principal fonte de conhecimento dos médicos sobre medicamentos.6 

No entanto, nenhuma venda, de fato, ocorre ali. Os representantes nunca se colocam no lugar de vendedores; 
preferem ser reconhecidos como “porta-vozes científicos”. O que os representantes apresentam aos médicos é 
simplesmente o “valor de uso” do medicamento. Todo o material de divulgação do medicamento, distribuído nesse 
momento, é baseado em relações entre indicações e diagnósticos. O representante farmacêutico apresenta o modo de 
usar do medicamento e seu vínculo com os diagnósticos que o médico pode eventualmente vir a fazer. Vender um 
medicamento, nesse caso, é convencer o médico da validade da relação diagnóstico/tratamento, para que ele possa – ao 
identificar pacientes que apresentem determinadas características – prescrever o medicamento. 

Os representantes  desempenham,  assim, a função fundamental de apresentar aos médicos o modo como o 
medicamento se comportou no estudo com o placebo – pois é no estudo clínico controlado que o “modo de uso” do 
medicamento é definido. Ali são estabelecidas suas indicações e contra-indicações, isto é, as populações que poderão/ 
deverão consumi-lo. O limite do uso de um medicamento é definido por um documento técnico saído ao final do estudo 
controlado, que especifica seu “modo de usar”; esse não depende, pois, da livre escolha do médico. Seu papel é 
reconhecer os pacientes (“casos”) que constituem indicações e administrar corretamente o medicamento, conforme foi 
especificado pelo estudo com o placebo. 

O médico então, no seu encontro com o paciente, transmite o funcionamento do teste com o placebo. Ao 
examinar o paciente, ele busca estabelecer a relação diagnóstico/ tratamento que obteve resultados positivos no estudo 
controlado. O médico capta, no relato do paciente, os sinais e sintomas que possam fazer dele um representante do 
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grupo de participantes do estudo controlado para o qual o medicamento se mostrou eficaz. Ele busca identificar no 
cliente as características presentes nos pacientes dos estudos controlados, o que o incluiria no grupo daqueles para o 
qual um determinado medicamento estaria indicado. Assim, no ato de diagnosticar, o médico transforma seu paciente 
em um caso. Se surge no mercado um novo antidepressivo, por exemplo, que apresentou nos estudos controlados 
características favoráveis ao tratamento de depressão com sintomas de ansiedade, os médicos procurarão identificar, ao 
atender pacientes deprimidos, aqueles que poderão ser possíveis indicações para o uso do novo medicamento. 

No encontro médico-paciente, os pacientes ilimitados serão todos identificados a um número limitado de 
diagnósticos, estabilizados antes do seu encontro com o médico. Como em todas as áreas da medicina, o procedimento 
que caracteriza uma entrevista diagnóstica em psiquiatria é a anamnese dirigida, um tipo de discurso em que o médico 
faz perguntas dirigidas, para obter respostas determinadas. Essas respostas deverão ser precisas, para que possam munir 
o médico de elementos específicos de um diagnóstico. Trata-se de isolar, no discurso do paciente, sinais e sintomas 
presentes apenas em determinado diagnóstico e ausentes de outros. O diagnóstico é sempre “diagnóstico diferencial”. 

O paciente sai do encontro com o médico redefinido, transformado em um caso. Ele é territorializado7 em um 
diagnóstico. Tudo o que ele vier a dizer após receber o diagnóstico será interpretado segundo os termos usados no 
interior desse território. O ato do diagnóstico inscreve-o num universo do qual ele não domina os termos empregados e 
as regras de funcionamento. O paciente terá que delegar, cada vez mais, sua vida aos especialistas, pois é o médico 
quem conhece a sua doença, o seu tratamento e todo o funcionamento do território delimitado pelo diagnóstico que o 
paciente recebeu. O paciente diagnosticado, transformado em caso, é agora um representante dos pacientes do estudo 
clínico controlado. 

Esse mundo, segundo Pignarre, é um mundo em que se fala de “verdades”, em que parece haver muito pouco 
espaço para negociação: 


"Esse mundo de valores de uso, tal como é criado pelo medicamento no cumprimento de sua vida social, é 

um mundo estranho, extraordinariamente técnico e autoritário, já que os processos de universalização são 

inseparáveis das qualidades técnicas dos produtos. Isso confere todo poder aos que são seus “especialistas”. Quando a 

publicidade de uma mercadoria diz “esse produto X é feito para você”, ela assinala que nada é evidente, que temos 

justamente o direito de não crer e que há influência nela. Ninguém crê na publicidade; por isso ela é tão pouco 

didática. Ao contrário, quando o estudo contraplacebo diz “esse medicamento é feito para você”, restará muito pouca 

margem de negociação para que, na extremidade da cadeia, um paciente, ausente enquanto comprador, possa 

ponderar a escolha de recusá-lo ou de consumi-lo. Em caso de recusa, ele logo será tachado de irracional, e todo o 

sistema o levará então a buscar refúgio em outras formas de medicina."8 
O ato diagnóstico sempre resulta, portanto, no ato da prescrição; algo que tem o estatuto de uma ordem. De 

acordo com o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, prescrição significa: “Indicação exata; determinação, 
ordem: Cumpre seguir a prescrição do clínico”. Mesmo quando o paciente é diagnosticado como um “caso” para o qual 
nenhum medicamento está indicado, é ainda com a autoridade de quem dá uma ordem que o médico diz que não cabe 
ali o uso do medicamento. Mesmo nesse caso, o estudo clínico controlado é a referência. Se nenhum medicamento será 
prescrito é porque nenhuma molécula apresentou evidências de estar indicada para o tratamento daquele caso no estudo 
com placebo. Quando o médico diz “no seu caso não está indicado o uso de medicamentos”, ele prescreve o não-uso da 
medicação. 

É então, através da prescrição, que o medicamento poderá encontrar o seu comprador. Cada caixa do 
medicamento é tratada individualmente, de modo que a cada uma delas corresponda uma receita médica. Nem mesmo 
uma única caixa deve chegar ao consumidor sem que o seu nome e o do médico tenham sido inscritos na receita. Cada 
caixa de medicamento é individualizada no ato de sua venda. Temos assim o fechamento de um ciclo, onde um 
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impressionante dispositivo jurídico vincula, de um lado, o medicamento ao médico, pelo monopólio da prescrição, e, de 
outro, o paciente ao medicamento, pelo ato diagnóstico e da prescrição. 

As mudanças produzidas pelo desenvolvimento da indústria farmacêutica e pelos dispositivos de controle e 
regulamentação que se impuseram na história da medicina nos últimos 50 anos transformaram não apenas os 
mecanismos de produção e venda dos medicamentos. O que aconteceu desde a segunda metade do século XX foi uma 
verdadeira revolução no exercício da medicina à qual a psiquiatria também teve de se adaptar. Passamos de uma 
situação em que o médico dava ao farmacêutico as indicações para a produção de remédios adequados para cada 
paciente, a uma outra situação em que uma nova figura de farmacêutico propõe medicamentos ao médico com os 
imperativos de sua utilização já estabilizados antes do seu encontro com o paciente. Nesse novo funcionamento, a 
autoridade do médico se restringe em função do dispositivo do estudo controlado com placebo que o precede e o ignora 
em seus julgamentos individuais: 


"Michel Foucault, em Nascimento da clínica, mostrou a mudança ocorrida no início do século XIX: não se 

diz mais “O que você tem?”, mas: “Onde lhe dói?”. Uma mudança igualmente importante ocorreu com a revolução 

terapêutica. A nova questão agora poderia ser: “Que medicamentos serão mais eficazes no seu caso?”, ou mesmo: 

“Que medicamentos estou autorizado a lhe dar?”. A invenção médica, no sentido próprio do termo (invenção da 

clínica), desaparece em função da invenção das terapêuticas, que eram totalmente obscuras e incompreensíveis 

quando a história da medicina se confundia com a história dos médicos. O preparador, ancestral do farmacêutico, 

com frequência mal parecia digno de ser mencionado. E eis que é nele que a medicina contemporânea está se 

inventando. Ele criou um modo de fabricação original e novo dos medicamentos: eles devem ser eficazes 

independentemente  do médico e de qualquer relação terapêutica particular. A figura do farmacêutico, que parecia tão 

ausente, impõe-se doravante em toda a sua grandeza e toma a forma de uma indústria."9 


Essa revolução no funcionamento da medicina talvez se apresente como um corte ainda mais radical para a 

clínica psiquiátrica do que para as outras especialidades médicas. Enquanto na psiquiatria psicanalítica a relação 
terapêutica constituía o foco principal do tratamento, na psiquiatria contemporânea ela é pouco valorizada, destacada 
apenas pela sua importância na adesão do paciente ao tratamento farmacológico e para resguardar certos aspectos éticos 
e humanísticos do exercício da medicina, e não como um fator transformador, com efeitos diretos de cura. 

Trata-se,  na realidade,  de uma posição  paradoxal, pois a medicina científica assume oficialmente os fatores 
“subjetivos” de cura quando determina que, nos estudos controlados, os medicamentos sejam comparados a placebos, 
mas os reconhece somente sob um modo negativo, em que o “efeito placebo” aparece como “resto”, como um 
“parasita” que ameaça a pureza e o progresso da ciência. Essa dicotomia, que coloca toda racionalidade do lado das 
técnicas e dos medicamentos que o médico vem somente representar, acaba reduzindo os potentes efeitos terapêuticos 
da relação médico/paciente a uma questão de boa vontade, “humanismo” e experiências pouco transmissíveis.10  Ao 
proceder dessa maneira, a medicina abdica da tentativa de compreender e manipular esse potente fator de cura,11 que 
aparece como “efeito placebo”, e acaba abrindo mão da sua tradição milenar como “arte de curar”. 
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11. Segundo Edouard Zarifian o efeito placebo na depressão pode chegar a 50 ou 60% e a 40% mesmo nas melancolias autênticas, 

e na ansiedade generalizada pode até ultrapassar estes números. “O efeito placebo permite a cicatrização de 30% das úlceras gástricas, 

normaliza a pressão arterial, faz desaparecer verrugas em uma noite, que mais posso dizer? Mas ele não interessa à ciência!” ZARIFIAN, E. 
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Diagnóstico 

Já vimos que o DSM-III foi uma peça fundamental para a chamada remedicalização da psiquiatria, tendo 

possibilitado a padronização dos diagnósticos psiquiátricos e o funcionamento dos estudos controlados com placebo. 
Vimos também que, no ato diagnóstico, o médico efetua uma territorialização, onde o que mais se valoriza no discurso 
do paciente são os sintomas que podem identificá-lo com as características apresentadas pelos indivíduos para os quais 
um medicamento se mostrou eficaz nos estudos controlados. Assim, o paciente é transformado em um “caso”, isto é, ele 
deixa de ser destacado como um sujeito singular, para ser identificado através do diagnóstico. É preciso agora se 
debruçar mais vigorosamente sobre essa relação diagnóstico/tratamento para compreender o modo como, na psiquiatria, 
os instrumentos diagnósticos apresentam uma vulnerabilidade que permite o deslizamento, na clínica, do tratamento de 
determinados quadros patológicos – em que o uso de medicamentos pode estar bem indicado – para um processo de 
medicalização da vida cotidiana. 


Um marcador biológico ausente 
Na medicina considera-se que um instrumento diagnóstico é ideal quando ele permite a identificação e o 

isolamento de um sinal patognomônico da doença que acomete o paciente; ou seja, é preciso que ele possibilite a 
identificação de um marcador biológico que seja específico de uma determinada doença, permitindo distinguir 
precisamente a doença que acomete o paciente de outras doenças que geram sintomas semelhantes. O melhor exemplo é 
a identificação de um germe em uma doença infecciosa. O modelo das doenças infecciosas é o ideal da medicina 
moderna. Quando não é possível estabelecer uma determinação causal, como nas doenças infecciosas, é pela correlação 
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de determinados marcadores biológicos em relação a uma média encontrada na população que se dá a distinção entre 
doença e “normalidade”. 

Será sempre a partir de marcadores biológicos estáveis e específicos que a doença poderá ser diagnosticada. 
Uma boa ferramenta diagnóstica é aquela que torna possível o estabelecimento do diagnóstico sem que seja preciso se 
basear unicamente na narrativa do paciente, como por exemplo, a detecção dos anticorpos anti-HIV no caso da AIDS. 
A identificação do marcador biológico permite que o diagnóstico seja feito independentemente da avaliação subjetiva 
do médico sobre o paciente, assim como do paciente sobre seus sintomas. Um bom instrumento de diagnóstico deve 
basear-se em marcadores estáveis, específicos e objetivos, que podem ser encontrados sempre e apenas nos pacientes 
que são acometidos pela doença, mostrando-se através de métodos objetivos. 

A identificação de marcadores biológicos constituiu uma transformação radical na medicina moderna e resulta 
do papel cada vez mais relevante que a tecnologia vem assumindo na produção do conceito de doença na medicina. 
Antes do século XVIII, a medicina se baseava inteiramente na narrativa do paciente. A crescente instrumentalização da 
medicina a partir do século XIX fez com que os médicos dependessem, cada vez menos, do relato dos pacientes. Do 
estetoscópio, passando pelo eletrocardiograma, radiografia, análises químicas laboratoriais até os sofisticados 
equipamentos de ressonância nuclear magnética contemporâneos, a tecnologia vem se firmando como o principal vetor 
de constituição da medicina. Os médicos passaram a apoiar sua prática em marcadores que lhes permitam “ver” 
objetivamente a doença, sem depender da narrativa particular e “subjetiva” do paciente. A tecnologia tomou o lugar do 
paciente como base epistemológica do conceito de doença.1 Com o avanço da genética, por exemplo, alguém poderá ser 
definido como “doente” mesmo sem manifestar sintomas. Para que um indivíduo seja identificado como doente, bastará 
a identificação de determinados genes “deficientes” que predispõem a doenças e constituem fatores de risco.2 

Na psiquiatria, no entanto, esse modelo não funciona perfeitamente. Os instrumentos diagnósticos em 
psiquiatria são todos fundados sobre o interrogatório e a observação dos doentes. O ato diagnóstico depende sempre da 
avaliação subjetiva do médico e do paciente. Não há marcador biológico que permita o diagnóstico preciso de um 
transtorno mental, nem no nível de uma determinação causal, e tampouco no de uma correlação entre marcadores 
biológicos. Não há sinal biológico que seja específico de determinado transtorno mental, o que impossibilita o 
diagnóstico por exames complementares. 

O diagnóstico psiquiátrico sempre depende da avaliação subjetiva do médico e do seu encontro com o 
paciente. Foi por isso que, na elaboração do DSM-III, os pesquisadores se esforçaram tanto por produzir um 
instrumento diagnóstico dito descritivo e “ateórico”. Tratava-se de basear o diagnóstico em critérios objetivos e 
facilmente observáveis, que pudessem ser utilizados por clínicos e pesquisadores com diferentes orientações de 
trabalho, sem sofrer interferências devidas à inclinação teórica e avaliação subjetiva de cada um. Buscava-se criar 
critérios diagnósticos padronizados para tornar o ato diagnóstico mais objetivo e contornar a imprecisão e a 
instabilidade dos diagnósticos psiquiátricos, na ausência de um marcador biológico. 

A ausência de marcador biológico faz parte da própria definição da psiquiatria. Historicamente, todas as vezes 
em que se encontrou um marcador biológico para uma patologia psiquiátrica, esta passou para o domínio de outra área 
da medicina, como foi o caso da epilepsia, do retardo mental e da paralisia geral. 

O diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico sindrômico 
Já vimos que o DSM-III e seus sucessores se propõem a ser sistemas diagnósticos voltados para o uso de 

clínicos e pesquisadores de diferentes formações teóricas. Como podemos observar na introdução do DSM-IV, seus 
usuários podem ter orientação “biológica, psicodinâmica, cognitiva, comportamental, interpessoal, de sistemas 
familiares”. Ao abandonar a querela sobre as causas dos transtornos mentais, o DSM parte de pontos de consenso, 
tentando alcançar uma linguagem comum entre os diferentes profissionais. Por isso, o DSM é um sistema de 
classificação de diagnósticos dito descritivo. Os pontos de consenso são os sintomas em sua manifestação mais 
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concreta, aquela que pode ser observada por qualquer pessoa, independentemente de sua formação profissional. Além 
de ser usado por psiquiatras, o DSM também se propõe a ser usado por “outros clínicos, psicólogos assistentes sociais, 
enfermeiros, terapeutas ocupacionais e de reabilitação, conselheiros e outros profissionais da saúde e da saúde mental”.
3 Os critérios diagnósticos são bastante simples e objetivos; tanto que foi preciso advertir, logo na introdução do DSM-
IV, que seus critérios não devem ser usados mecanicamente, como um “livro de receitas culinárias”. 

Fica claro que, a partir do DSM-III, os transtornos mentais passam a ser definidos, com base na sua expressão, 
em sintomas manifestos, que estejam ao alcance imediato do observador. Para o diagnóstico de depressão, por exemplo, 
o DSM-IV exige que o paciente se encaixe nos seguintes critérios: 


A) Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas devem estar presentes por um período não inferior a duas semanas consecutivas 

e devem representar uma mudança significativa em relação ao “funcionamento” anterior do paciente (pelo menos um dos sintomas 

deve ser humor deprimido ou perda do interesse ou prazer): 

(1) humor deprimido; 

(2) perda do interesse ou prazer nas suas atividades; 

(3) perda ou ganho significativo de peso ou alteração do apetite; 

(4) insônia ou hipersonia; 

(5) agitação ou retardo motor; 

(6) fadiga ou perda de energia; 

(7) sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada; 

(8) capacidade diminuída de pensar ou se concentrar; 

(9) pensamentos suicidas. 

B) Os sintomas não devem ocorrer durante um episódio 

misto (sintomas maníacos e sintomas depressivos). 

C) Os sintomas devem causar sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional 

do paciente. 

D) Os sintomas não devem ser decorrentes de efeitos fisiológicos diretos de uma substância (drogas ou medicamentos) ou 

de uma doença somática (por exemplo, hipotireoidismo). E) Os sintomas não devem ser compreendidos como luto pela perda de um 

ente querido. 
Trata-se, portanto, de um sistema de classificação que padroniza diagnósticos sindrômicos e não propriamente 

diagnósticos nosológicos. É preciso explicar melhor o que isso significa. Em medicina, na abordagem clínica de um 
paciente, o médico orienta seu raciocínio clínico a partir dos sinais e sintomas que o paciente apresenta na entrevista e 
ao ser examinado. Classicamente, os sintomas são compreendidos como o que o paciente refere, o que ele sente de 
diferente em seu funcionamento orgânico em relação ao seu modo habitual de funcionamento. Por exemplo, uma “dor 
de cabeça”, uma “pontada no peito” etc. Os sinais, por sua vez, são o que o médico observa ao examinar o paciente, 
como, por exemplo, um nódulo subcutâneo, um batimento cardíaco anormal, um órgão abdominal aumentado etc. 

Para organizar o raciocínio clínico, o médico irá, a partir dos sinais e sintomas encontrados, compor síndromes 
específicas – que são conjuntos de sinais e sintomas conhecidos, que não são a doença, mas participam da doença, ou 
mesmo de várias doenças. A síndrome febril talvez seja o exemplo mais acessível para se entender. Uma febre é o 
conjunto de alguns sinais e sintomas. Um paciente que está com febre pode apresentar os seguintes sinais e sintomas: 
temperatura corporal elevada, aumento do ritmo cardíaco, mal-estar, dores pelo corpo, calafrios, sudorese etc. A 
síndrome febril, no entanto, pode estar presente em diversas patologias. Todos já tivemos febres ocasionadas por 
doenças as mais diversas. 

Para seguir na investigação diagnóstica e chegar ao diagnóstico nosológico, ou seja, descobrir qual “a doença 
que o paciente tem”, o médico deve raciocinar em função das diversas síndromes encontradas no paciente, solicitando 
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exames que possam ir eliminando determinadas hipóteses diagnósticas, até encontrar finalmente um marcador biológico 
que seja específico de uma determinada doença. No caso das doenças infecciosas, por exemplo, esse marcador pode ser 
a identificação do germe causador. 

Podemos entender agora por que os diagnósticos psiquiátricos são diagnósticos sindrômicos. Eles designam 
determinados grupos de sinais e sintomas cujo processo patológico de base é totalmente desconhecido. A esquizofrenia, 
por exemplo, pode ser considerada uma síndrome psiquiátrica que parece abranger diferentes doenças mentais, segundo 
o principal livro acadêmico da psiquiatria americana: 

"Apesar de a esquizofrenia ser discutida aqui como se fosse uma única doença, essa categoria diagnóstica 

inclui uma variedade de transtornos que se apresentam com sintomas comportamentais similares. A esquizofrenia 

provavelmente compreende um grupo de transtornos com causas heterogêneas e definitivamente inclui pacientes cuja 

apresentação clínica, resposta ao tratamento, e curso da doença são variados."4 
Sendo sindrômicos, os diagnósticos psiquiátricos guardam sempre um certo grau de indeterminação. Não há, 

até o momento, marcador biológico específico para nenhum transtorno psiquiátrico, que permita a aplicação de um 
diagnóstico nosológico de fato, como nas doenças somáticas em geral. O diagnóstico psiquiátrico é, nesse sentido, 
sempre um nome que designa determinado agrupamento de sintomas, não se podendo falar propriamente em doenças, 
como nas outras áreas da medicina. A própria noção de transtorno (disorder), presente no DSM, em vez da noção de 
doença (disease), mostra claramente a impropriedade de se tomarem os diagnósticos presentes no manual como 
doenças. Podemos observar isso logo na definição do conceito de transtorno mental do DSM-III, DSM-IIIR e DSM-IV, 
onde tal conceito parece definir-se pela própria característica de escapar sempre a uma definição precisa: 

"(...) embora esse manual ofereça uma classificação dos transtornos mentais, devemos admitir que 

nenhuma definição especifica adequadamente os limites precisos para o conceito de “transtorno mental”. (…) Os 

transtornos mentais também têm sido definidos por uma variedade de conceitos (por ex., sofrimento, descontrole, 

desvantagem, incapacitação, inflexibilidade, irracionalidade, padrão de síndrome, etiologia e desvio estatístico). Cada 

um deles é um indicador útil para um transtorno mental, mas nenhum equivale ao conceito, e diferentes situações 

exigem diferentes definições. Apesar dessas deficiências, a definição de transtorno mental que foi incluída no DSM-

III e DSM-IIIR é apresentada aqui por ser tão útil quanto qualquer outra definição disponível e por ter ajudado a 

orientar que condições, nos limites entre a normalidade e a patologia, devem ser incluídas no DSM-IV. Neste, cada 

um dos transtornos mentais é conceitualizado como uma síndrome ou padrão comportamental ou psicológico 

clinicamente importante, que ocorre em um indivíduo e que está associado com sofrimento (por ex., sintoma 

doloroso) ou incapacitação (por ex., prejuízo em uma ou mais áreas importantes do funcionamento) ou com um risco 

significativamente aumentado de sofrimento atual, morte, dor, deficiência ou perda importante da liberdade. Além 

disso, essa síndrome ou padrão não deve ser meramente uma resposta previsível e culturalmente sancionada a 

determinado evento, por exemplo, a morte de um ente querido. Qualquer que seja a causa original, ela deve ser 

considerada no momento como uma manifestação de uma disfunção comportamental, psicológica ou biológica no 

indivíduo."5 


Apesar de todas essas ressalvas, presentes no próprio texto do DSM, os diagnósticos no manual são tomados 

como doenças por boa parte dos clínicos. Essa confusão entre síndrome e doença aparece como efeito do processo de 
abstração que o DSM tornou possível na psiquiatria, isolando os sintomas como algo transcendente ao sujeito que os 
sofre e tomando-os como expressão de entidades universais. Desse modo, só têm relevância os sintomas que puderem 
constituir sinais da “doença”. Da narrativa do paciente só tem importância o que puder ser traduzido em critérios 
diagnósticos. 
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Apesar de ser de fato fundamental para a pesquisa, essa abstração traz o risco de assumir um caráter 
reducionista na clínica. Ao tomar a síndrome como doença, o médico se interessará, no encontro com o paciente, em 
identificar sintomas que possam preencher os critérios diagnósticos para uma síndrome específica do DSM e tratar de 
eliminar esses sintomas da maneira mais breve possível. A relação do sintoma com os processos de vida e a experiência 
subjetiva do paciente podem ficar absolutamente de lado. Se a patologia é definida como um conjunto de sinais e 
sintomas, pode-se pensar que são os sinais e sintomas que precisam ser tratados, não o sujeito. A intervenção terapêutica 
passa a ser definida em função da tradução do sintoma em sinal de doença, e não de sua relação com as singularidades 
do sujeito. Ganham assim maior importância as modalidades de tratamento que atuam diretamente na abolição ou 
redução dos sintomas que caracterizam a síndrome, em geral medicamentos. 

Inicialmente elaborado como instrumento de pesquisa, o DSM acaba por produzir um estreitamento do campo 
de intervenção clínica quando seus critérios diagnósticos, que recortam síndromes, são tomados como a patologia. O 
processo patológico acaba sendo negligenciado (uma síndrome depressiva pode ser resultante de uma doença de 
Parkinson, de um acidente vascular cerebral, do uso de determinados medicamentos, de hipotireoidismo e de situações 
de vida as mais diversas). É claro que esse tipo de recorte é fundamental para a elaboração de pesquisas 
epidemiológicas e farmacológicas na psiquiatria, mas, como o próprio DSM assinala, a metodologia utilizada traz, 
como perigos inerentes, a indeterminação e o reducionismo. Enquanto no campo da pesquisa o recorte de fatores 
biológicos ou psicológicos ou sociais é admissível e até mesmo recomendável, para a clínica, essas dicotomias podem 
ser ruinosas. 


O medicamento é o marcador 
Já foi visto que o DSM é fruto de um esforço dos psiquiatras americanos no sentido de tornar o diagnóstico 

psiquiátrico mais objetivo e estável. No entanto, a ausência de marcadores biológicos dos transtornos mentais faz com 
que o diagnóstico psiquiátrico seja sempre dependente da avaliação subjetiva do médico e do paciente, conferindo ao 
diagnóstico psiquiátrico uma certa indeterminação. Para poder captar as diferentes características de cada paciente 
singular e abstraí-las, inscrevendo-as num território fixo comum delimitado pelo diagnóstico, é preciso que o 
instrumento de diagnóstico comporte um certo grau de abertura. Não é fácil inscrever os fluxos que atravessam cada 
paciente e transformá-los, imobilizando-os em um território. É preciso que a ferramenta diagnóstica tenha a plasticidade 
necessária para comportar a diversidade das situações clínicas. O território abrangido por um diagnóstico psiquiátrico 
não apresenta nunca fronteiras totalmente delimitadas. Os próprios autores do DSM-IV reconhecem a necessidade e, ao 
mesmo tempo, o perigo dessa dimensão indeterminada, aberta, dessa flexibilidade do diagnóstico psiquiátrico: 


"O DSM-IV é uma classificação dos transtornos mentais desenvolvida para uso em contextos clínicos, 

educacionais e de pesquisa. As categorias diagnósticas, os critérios e as descrições textuais destinam-se a ser 

empregadas por indivíduos com treinamento clínico apropriado, e experiência em diagnóstico. É importante que o 

DSM-IV não seja aplicado mecanicamente, por indivíduos não-treinados. Os critérios diagnósticos específicos 

incluídos no DSM-IV visam a servir como diretrizes, que serão informadas pelo julgamento clínico e não devem ser 

usados como um “livro de receitas culinárias”. Por exemplo, o exercício do julgamento clínico pode justificar a 

atribuição de determinado diagnóstico a um indivíduo, embora a apresentação clínica não preencha todos os critérios 

para o diagnóstico, desde que os sintomas presentes sejam persistentes e severos. Por outro lado, a falta de 

familiaridade com o DSM-IV ou a aplicação excessivamente flexível e idiossincrática dos critérios ou convenções do 

DSM-IV reduzem substancialmente sua utilidade como linguagem comum para comunicação."6 
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A flexibilidade da ferramenta diagnóstica e a ausência de marcador fazem com que um diagnóstico possa 
captar cada vez mais indivíduos e situações se houver “boas razões” para isso. Uma boa razão pode ser simplesmente a 
possibilidade de oferecer sentido a determinadas experiências de sofrimento e proporcionar alguma possibilidade de 
alívio para aquele que sofre. O que leva os médicos a aplicar um determinado diagnóstico, isto é, reconhecer em seus 
pacientes determinadas características, sinais e sintomas, é, em grande parte, efeito da disponibilidade dos métodos 
terapêuticos que estão ao seu alcance. Por exemplo, quando um novo antidepressivo é lançado no mercado trazendo 
características de ser também um ansiolítico, diferentemente de seus antecessores, o médico prestará muito mais 
atenção à existência de sintomas ansiosos em seus pacientes. Isso terá efeitos na maneira como ele dirigirá suas 
perguntas ao paciente e este, por sua vez, valorizará determinados elementos das experiências vividas, em função do 
interesse do médico. 

Nesse processo, o próprio medicamento acaba funcionando como marcador no diagnóstico dos transtornos 
mentais. De certo modo o transtorno passa a adquirir existência “real” na sociedade uma vez que surge um novo 
tratamento tornando relevante o recrutamento de pacientes que possam responder ao medicamento. Os indivíduos 
passam a ser territorializados no domínio de determinado diagnóstico, na medida em que surge um novo medicamento 
que está indicado no tratamento de determinados sintomas. Como não há marcadores biológicos que fixem o 
diagnóstico dos transtornos mentais, o próprio medicamento acaba funcionando como marcador. A flexibilidade de uma 
ferramenta diagnóstica como o DSM permite que virtualmente todo tipo de situação possa ser territorializado e 
identificado com sintomas que compõem transtornos mentais, sendo passível de tratamento com medicamentos. 

O psiquiatra brasileiro Jorge Alberto Costa e Silva, que por 22 anos ocupou cargos importantes na psiquiatria 
mundial, chegando a ser presidente da Associação Mundial de Psiquiatria e diretor da divisão de saúde mental da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), retrata de maneira explícita sua preocupação com a proliferação social dos 
diagnósticos psiquiátricos e seu vínculo com os interesses das indústrias farmacêuticas: 

"Há uma psiquiatrização ocorrendo na sociedade. Já existem quase 500 tipos descritos de transtorno mental 

e do comportamento. Com tantas descrições, quase ninguém escaparia a um diagnóstico de problemas mentais. Se o 

sujeito é tímido e você forçar um pouquinho, ele pode ser enquadrado na categoria de fobia social. Se ele tem mania, 

leva um diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo. Se a criança está agitada na escola, podem achar que está 

tendo um transtorno de atenção e hiperatividade. Coisas normais da vida estão sendo encaradas como patologias. 

Hoje em dia, se um indivíduo não tomar cuidado e passar desavisado pela porta de um psiquiatra pode entrar numa 

categoria dessas e sair de lá com um diagnóstico e um tratamento na mão. (...) Houve um excesso de diagnósticos 

psiquiátricos. Essa variedade atende mais aos interesses e à saúde financeira da indústria que à saúde dos pacientes."7 
Essa capacidade de recrutamento cada vez maior de consumidores é tão importante no caso dos medicamentos 

psicotrópicos, que Philippe Pignarre chega a afirmar que, do ponto de vista do capitalismo e de seu imperativo de 
renovação permanente do mercado, a indústria de psicotrópicos representa o setor mais avançado da medicina, pois tem 
uma potencialidade de disseminação ilimitada. 

O humorista inglês R.P. Bentall percebeu de maneira bastante inteligente a propensão à territorialização das 
ferramentas diagnósticas da psiquiatria, quando publicou em 1992, no Journal of Medical Ethics (318:94-98), um artigo 
com o título de “Proposição para classificar a felicidade como transtorno psíquico”. Tomando como referência os 
critérios diagnósticos presentes nos manuais de classificação, o autor ironicamente propunha a classificação da 
felicidade como um transtorno mental: 
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"Essa entidade merece figurar nos manuais de critérios diagnósticos sob a etiqueta “transtorno maior de 

humor de tipo agradável”. Com efeito, a felicidade é uma entidade anormal de maneira estatisticamente significativa, 

constituída de um pequeno número de sintomas ligados entre si, associados a anomalias cognitivas (em particular 

perda do contato com a realidade) e reflete provavelmente um funcionamento anormal do sistema nervoso central. A 

felicidade corresponde então a todos os critérios habituais que servem racionalmente para definir um transtorno 

psiquiátrico."8 
Essa aberração, captada pelo olhar sutil e irônico do humorista, é o resultado extremo da disjunção entre 

sintomas “objetivos” e experiências “subjetivas”, na abstração produzida pelo diagnóstico. Apoiando-se 
exclusivamente em dados objetivos e mensuráveis, com o objetivo de eliminar as tendenciosidades das avaliações 
particulares de cada médico, o DSM acaba amputando elementos fundamentais da observação clínica e estabelecendo 
uma confusão entre o que é facilmente observável e o que é clinicamente pertinente. Os sintomas mais concretos e 
fáceis de descrever objetivamente tornam-se os principais alvos da avaliação clínica, e as experiências subjetivas 
terminam desqualificadas como “não-científicas” por não serem tão facilmente mensuráveis. Perde-se assim a dimensão 
de que os sintomas objetivos e subjetivos são efeitos de um processo e que eles se relacionam e se misturam em 
diversos níveis.9 

Além disso, o fato de os critérios diagnósticos se basearem em sintomas objetivos não garante que o ato de 
diagnosticar esteja livre de efeitos subjetivos. O relato que o paciente traz ao médico é sempre influenciado pela sua 
maneira de compreender o que está acontecendo, pela sua capacidade de reconhecer e verbalizar as experiências que 
está vivendo e pelo seu desejo de comunicar ao médico o que está se passando. Ademais, as experiências e sintomas dos 
pacientes nunca são diretamente observáveis; eles precisam ser traduzidos em termos diagnósticos pelo médico. A 
narrativa dos pacientes sofre a influência constante das escolhas que o médico faz ao ouvi-lo, valorizando certos tipos 
de relato e descartando outros. Assim, as concepções “subjetivas” prévias do paciente e do médico estão sempre 
presentes no momento do diagnóstico. Veremos adiante que é justamente nessa dimensão, no plano da subjetividade, 
que a produção biopolítica da indústria farmacêutica investe, fabricando a percepção dos pacientes sobre as 
experiências vividas, para traduzi-las em critérios diagnósticos. 
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Depressão 
Uma das maiores inovações introduzidas pelo DSM-III, quando estabeleceu critérios diagnósticos objetivos 

para os transtornos mentais, foi permitir a criação de questionários diagnósticos estruturados para a aplicação de estudos 
epidemiológicos por entrevistadores leigos, o que levou, nas palavras de Robert Spitzer e Jerome Wakefield, a uma 
verdadeira “revolução na epidemiologia psiquiátrica”.1 Com o DSM-III, puderam ser criados instrumentos 
padronizados para entrevistas diagnósticas em estudos populacionais, como o Diagnostic Interview Schedule (DIS), 
utilizado nos Estados Unidos, e o Composite International Diagnostic Interview (CIDI), adaptado a partir do DIS para 
os estudos epidemiológicos da OMS. Graças à aplicação desses instrumentos diagnósticos por entrevistadores leigos, 
com custos mais baixos que os dos médicos, estudos de prevalência dos transtornos mentais em grandes grupos 
populacionais puderam finalmente ser realizados. 

Nos Estados Unidos foram realizados, nos últimos 20 anos, dois grandes estudos populacionais de prevalência 
de transtornos mentais. O Epidemiological Catchment Area (ECA) Study, realizado entre 1980 e 1985, e o National 
Comorbidity Survey (NCS), no começo dos anos 1990.2 No primeiro estudo, a taxa de prevalência de um ano para 
qualquer transtorno mental foi de 20% e, se considerada a prevalência ao longo da vida, 32% da população americana 
apresentava pelo menos um episódio de transtorno mental. No segundo estudo, focalizado apenas na população de 15 a 
54 anos, a prevalência dos transtornos mentais foi ainda maior, chegando a 48% da população ao longo da vida. Nos 
dois estudos, os transtornos mentais mais comuns encontrados na população foram depressão, alcoolismo e transtornos 
de ansiedade, principalmente fobia social. Além disso, ambos mostraram que grande parte das pessoas com problemas 
mentais não recebia tratamento. O National Comorbidity Survey mostrou que menos de 50% das pessoas que 
apresentavam transtornos mentais chegavam a procurar ou receber tratamento profissional, chamando a atenção para a 
necessidade de mais intervenções no sentido de diminuir as barreiras à procura de ajuda profissional pela população e 
aumentar a capacidade dos médicos de diagnosticar os problemas. 

A alta prevalência de transtornos mentais verificada nesses dois grandes estudos, bem como a observação de 
que pequenas mudanças nos critérios diagnósticos poderiam levar a grandes diferenças nas taxas de prevalência 
encontradas para determinados diagnósticos, fez com que alguns pesquisadores passassem a questionar o significado 
clínico desses números. Seriam esses “transtornos” encontrados em uma parcela tão grande da população realmente 
relevantes do ponto de vista clínico, ou a alta taxa de prevalência registrada seria apenas um artifício criado pelos 
instrumentos diagnósticos que produziria muitos resultados falsos positivos? 

Riegler e colaboradores ressaltam que seria até possível que todos esses casos observados na população fossem 
simplesmente “formas leves” dos mesmos transtornos encontrados nos pacientes que chegam até o sistema de saúde; 
mas uma prevalência tão alta sugere, segundo os autores, que algumas dessas “síndromes” presentes na população 
possam ser apenas estados transitórios e variações normais do humor, que não seriam considerados patológicos nem 
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requereriam tratamento.3 Allen Frances, presidente da força-tarefa que elaborou o DSM-IV, endossa as críticas de 
Riegler e seus colaboradores, acrescentando, de maneira ainda mais enfática, que “o DSM-IV não fornece uma fronteira 
clara entre psicopatologia e normalidade” e que “entrevistadores leigos não têm a experiência necessária para avaliar 
significância clínica”.4 Segundo Frances, os transtornos mentais são definidos no DSM-IV como “síndromes 
comportamentais” ou “psicológicas” que causam prejuízo no funcionamento social dos pacientes. No entanto, para ele, 
o manual é “necessariamente vago” no que se refere a estabelecer fronteiras entre sintomas psicopatológicos 
significativos clinicamente e dores existenciais da vida normal, pois “não há nenhuma maneira de definir claramente 
essa fronteira”. 

Reconhecendo esse problema, o DSM-IV deu grande ênfase à “significância clínica”, considerando-a um dos 
critérios para definir os transtornos mentais. Segundo Spitzer e Wakefield, esse critério de “significância clínica” foi 
uma forma que os pesquisadores encontraram para tentar eliminar diagnósticos falsos positivos, em resposta às críticas 
que argumentavam serem o DSM-III e DSM-IIIR excessivamente inclusivos.5 Assim, baseadas na própria definição 
dos transtornos mentais no DSM-IV, as pesquisas do ECA e NCS não teriam validade comprovada em virtude da óbvia 
falta de competência dos entrevistadores leigos para julgar se uma situação é clinicamente significante ou não: 

"O critério de “significância clínica” do DSM-IV coloca em questão a validade deste esforço [aplicação de 

entrevistas diagnósticas por entrevistadores leigos] e, portanto, tem implicações não mencionadas, mas dramáticas. 

Se critérios diagnósticos não podem operacionalizar a distinção entre transtorno e não-transtorno, sem recorrer ao 

conceito indefinido de “clinicamente significativo”, então pode-se ter pouca confiança em levantamentos 

epidemiológicos conduzidos por entrevistadores leigos."6 
Spitzer e Wakefield acrescentam ainda, nesse artigo em que se dedicam a examinar especificamente o critério 

de “significância clínica” do DSM-IV, que a inclusão desse conceito também não consegue atingir o objetivo de 
eliminar falsos positivos para diversas categorias de transtornos catalogadas no manual, mesmo quando ele é utilizado 
em condições ideais, ou seja, quando os resultados falsos positivos são resultantes de deficiências intrínsecas do manual 
diagnóstico, e não devido à sua utilização de maneira incorreta por clínicos e entrevistadores. De acordo com esses 
autores, até existem trabalhos que avaliam com que frequência os resultados diagnósticos aplicados por entrevistadores 
leigos correspondem aos diagnósticos obtidos com a aplicação dos critérios do DSM por psiquiatras. Em tais estudos, o 
exame dos psiquiatras constitui o critério de validade do diagnóstico, em relação ao qual é avaliado se a aplicação do 
instrumento diagnóstico pelos entrevistadores leigos foi correta ou não, e se houve ou não resultados falsos positivos e/
ou falsos negativos. Tomando a aplicação dos diagnósticos pelos psiquiatras como o “padrão-ouro”, esses estudos não 
avaliam, portanto, a taxa de falsos positivos e falsos negativos na condição em que o instrumento diagnóstico é utilizado 
corretamente. Devido à ausência de marcador biológico e exames complementares, não há critério de validade com o 
qual possa se comparar a aplicação dos instrumentos diagnósticos pelos psiquiatras. Os autores afirmam não ter 
conhecimento de nenhum estudo que avalie empiricamente a frequência com que a aplicação correta dos critérios 
diagnósticos do DSM resulta no diagnóstico de indivíduos que não apresentam transtornos mentais. 

Ou seja, por mais criteriosa que seja a aplicação dos critérios não se sabe a frequência com que ele produz 
resultados falsos positivos. Não é demais lembrar que Robert Spitzer não é nenhum antipsiquiatra. Trata-se, nada mais 
nada menos, do que o homem que foi o presidente da força-tarefa que elaborou o DSM-III. 

Esse debate recente na psiquiatria oficial americana nos coloca na posição de manter uma atitude de cautela e 
crítica em relação às campanhas de sensibilização da população, que são frequentemente desenvolvidas pela indústria 
farmacêutica, muitas vezes em colaboração com os órgãos internacionais de saúde, para fazer com que as pessoas 
aprendam a reconhecer em si mesmas os sintomas de determinados transtornos mentais. Esse tipo de intervenção pode 
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produzir uma medicalização excessiva de situações que não constituem propriamente “doenças”, mas sim vicissitudes 
da vida cotidiana. Allen Frances chama a atenção para o fato de que “a significância clínica é inerentemente mais difícil 
de avaliar na comunidade do que em amostras clínicas, especialmente para sintomas como fobia leve ou depressão que 
frequentemente ocorrem normalmente”.7 Sendo assim, campanhas de sensibilização da população podem fazer com que 
dificuldades existenciais e sintomas que correspondem na verdade a flutuações normais do humor passem a ser 
traduzidos como condições clínicas a serem tratadas com psicotrópicos. Alguns diagnósticos descritos no DSM, como 
fobia e depressão, por exemplo, podem facilmente funcionar como pontos de territorialização das experiências 
existenciais vividas por grande parte dos indivíduos. Isso pode acontecer porque os sintomas que constituem os critérios 
diagnósticos desses transtornos são encontrados em grande parte da população sem configurar necessariamente um 
quadro clínico para o qual haveria indicação de tratamento. Os territórios definidos por esses diagnósticos não 
apresentam fronteiras bem delimitadas, podendo englobar diversas condições, o que torna muito fácil o deslize para um 
processo de medicalização da vida. Na década de 1990 o diagnóstico de depressão foi talvez o mais explorado pela 
indústria farmacêutica e pela mídia, que divulgaram amplamente o conceito desse transtorno psiquiátrico para a 
população do mundo todo oferecendo um sentido médico a determinados sintomas de flutuações do humor que não 
necessariamente constituem patologia. Esse processo foi, em grande parte, impulsionado pelas campanhas publicitárias 
em torno do antidepressivo Prozac, que se tornou um media event, aparecendo em programas de televisão e capas das 
maiores revistas semanais do mundo inteiro. 

Uma estranha epidemia 
Para nós, que vivemos uma época em que a depressão faz parte da linguagem cotidiana de qualquer cidadão, é 

muito difícil imaginar que na década de 1950 – quando os antidepressivos foram inventados – a depressão fosse 
considerada um problema raro. Quando surgiu o primeiro antidepressivo, em 1956, o laboratório Geigy, que o 
sintetizou, chegou a hesitar em comercializá-lo, pois considerava o mercado da depressão insignificante.8 Na verdade, a 
imipramina foi inicialmente sintetizada pela Geigy para ser um antipsicótico, tendo uma estrutura química bastante 
semelhante à da clorpromazina, do laboratório concorrente Rhône-Poulenc. Só a esquizofrenia, que abrangia 1% da 
população, interessava como mercado para a indústria farmacêutica. 

Essa situação mudou. Atualmente, qualquer empresa farmacêutica tem pelo menos um antidepressivo entre 
seus produtos principais, pois trata-se de uma das classes de medicamentos mais rentáveis; a venda do Prozac, por 
exemplo, chegou a aumentar 37,15% ao ano.9 A depressão, hoje, é um dos problemas de saúde mais graves das 
sociedades ocidentais, sendo considerada uma das principais causas mundiais de incapacitação.10 Segundo a OMS, ela 
deverá figurar nos próximos 20 anos como a segunda das principais causas da carga mundial de doenças. Com tal 
abrangência epidemiológica, a depressão chega a garantir lugar na agenda político-econômica dos países desenvolvidos, 
merecendo figurar como uma das mesas de discussão do Fórum Econômico Mundial de 1999, em Davos, cujo tema era 
“A depressão é o câncer do século XXI?”.11 

Estes números são alarmantes não apenas por serem tão grandiosos, mas também porque é difícil compreendê-
los. Os epidemiologistas raramente veem uma patologia se disseminar com números tão vertiginosos. Nenhuma doença 
apresenta uma curva ascendente tão acentuada, a não ser em situações de epidemias, o que coloca a depressão na 
intrigante situação de se comportar epidemiologicamente como uma doença infecciosa: 

"Em 1970 havia 100 milhões de deprimidos no mundo. Trinta anos mais tarde, eles são talvez mil milhões! 

(...) Nós assistimos, impotentes, a uma verdadeira epidemia de depressão. Como é possível que ninguém faça a 

hipótese de um vírus ou de um germe qualquer? A depressão seria talvez uma doença transmissível? Mas então como 
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ela se transmite? Como a depressão pôde emergir do conjunto formado pelos transtornos mentais e se impor como o 

primeiro entre eles?"12 
Como explicar essa epidemia de depressão? Segundo Philippe Pignarre duas perspectivas principais de 

abordagem têm sido utilizadas para tentar lidar com essa questão. A primeira seria sociológica, consistindo em tomar o 
aumento da depressão como o resultado de uma sociedade cada vez mais “depressogênica”. A depressão seria a 
contrapartida de uma sociedade desumana e estressante, dominada pela tecnologia, onde determinados valores, que 
constituíam os sujeitos há algumas décadas, foram abolidos. Pignarre rejeita essa perspectiva de análise entendendo que 
a motivação desse tipo de abordagem parece ir mais no sentido de denunciar a sociedade do que propriamente entender 
o fenômeno da depressão. O aumento do número de deprimidos seria apenas um fator suplementar que vem mostrar 
como a sociedade é cruel. 

A segunda perspectiva é organicista. A depressão seria decorrente de uma predisposição biológica presente em 
determinados indivíduos e tal número de casos teria sempre existido, mas não eram diagnosticados. Com a psiquiatria 
agora finalmente científica, estaríamos diagnosticando os casos de depressão que antes passavam despercebidos. O 
aumento do número de casos seria então o reflexo de uma melhora nos instrumentos de diagnóstico. Essa perspectiva 
está baseada numa naturalização da depressão. A depressão é tomada como uma realidade objetiva e natural, uma 
doença como todas as outras. 

Nossa perspectiva, a partir dos trabalhos de Pignarre, é de que para compreender essa epidemia de casos de 
“depressão” na sociedade atual é preciso analisar minuciosamente as relações que se estabelecem entre a socialização 
do discurso médico no capitalismo contemporâneo e os efeitos produzidos pelo DSM no funcionamento da clínica 
psiquiátrica. 

Vender doenças, vender saúde: de novo o mercado 
No mercado dos medicamentos vendidos sob prescrição médica, não há contato direto entre o produtor do 

medicamento e o seu comprador. O médico é um intermediário intransponível, funcionando como comprador do 
conceito do medicamento – o que se passa geralmente no seu encontro com o representante do laboratório que lhe 
apresenta as indicações e características do medicamento. É só em outro momento, no qual o “vendedor” está ausente, 
que o médico passa adiante esse funcionamento e realiza o modo de usar do medicamento, através da prescrição, que 
assim encontra finalmente seu comprador. 

Nem todos os medicamentos, no entanto, circulam sob essa lógica. Existe todo um grupo de medicamentos que 
escapa a essas restrições, podendo ser vendidos pelo farmacêutico livremente para quem quiser comprar, sem 
prescrição: são os medicamentos chamados OTC (da expressão inglesa over the counter), que podemos comprar até nos 
supermercados. O médico aqui se torna praticamente dispensável; desaparece do circuito. O funcionamento regulatório, 
todas as restrições exigidas pela ética da saúde aos medicamentos vendidos sob prescrição, como a visita do 
representante farmacêutico, as indicações precisas, o diagnóstico, a prescrição, são postas de lado em proveito de um 
funcionamento de mercado, como qualquer outro do mundo capitalista. O medicamento OTC é uma mercadoria como 
outra qualquer. 

O que queremos destacar é que a publicidade veiculada pela indústria para a venda desses medicamentos é 
direta, do tipo “compre o medicamento x, que ele vai fazer bem a você”. O laboratório não precisa, nesse caso, vender o 
conceito do medicamento ao médico para que este efetue o encontro do medicamento com o consumidor. No caso dos 
medicamentos OTC, as campanhas publicitárias podem se dirigir diretamente ao consumidor para lhe apresentar a 
marca do medicamento, como se faz com qualquer mercadoria. 
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Entretanto, o que isso tem a ver com nossa questão, já que na psiquiatria, especificamente, lidamos justamente 
com os psicotrópicos, que são os medicamentos submetidos aos dispositivos mais rigorosos de controle sobre o 
consumo? De fato, não temos ainda13 psicotrópicos vendidos livremente como medicamentos OTC. Mas parece ser 
justamente no campo da psiquiatria que o mercado dos medicamentos tem conseguido encontrar melhores condições de 
deslizar para um tipo de funcionamento que, embora não possa prescindir da função do médico como fornecedor da 
receita, tende a minimizar seu papel como o que faz o diagnóstico e, portanto, indica o uso do medicamento. Assim 
como no caso dos medicamentos OTC, as campanhas publicitárias dos medicamentos psicotrópicos têm se voltado cada 
vez mais para o público em geral, atingindo diretamente seus consumidores, embora tenham ainda que vinculá-los ao 
medicamento de maneira indireta. Para compreender melhor isso, é preciso examinar a socialização dos transtornos 
mentais pela mídia. 

Ao pensar na preocupação dos organismos de saúde pública em tentar fazer com que as pessoas doentes 
possam procurar um médico para obter um diagnóstico e tratamento, não há por que acreditar que o aprendizado de 
reconhecer os sintomas que podem compor os critérios diagnósticos para um transtorno como a depressão, por exemplo, 
deva se restringir ao meio médico. Desse ponto de vista, é preciso fazer com que os próprios pacientes, além de seus 
familiares e amigos, aprendam a detectar os sintomas para que possam procurar um médico e fazer um tratamento. Para 
isso, é preciso socializar a doença e seus critérios diagnósticos. 

Nesse sentido, os organismos internacionais de saúde promovem diversas campanhas de educação para 
médicos e pacientes, financiadas pela indústria farmacêutica, que funcionam como verdadeiras campanhas publicitárias. 
Assim, na Grã-Bretanha, as associações de psiquiatras e de clínicos gerais promoveram a Defeat Depression Campaign, 
de 1991 a 1995, dirigida aos clínicos gerais e ao grande público, que contribuiu com um aumento de 33% no consumo 
de antidepressivos.14 Ou ainda o National Depression Screening Day, que é uma campanha anual nos Estados Unidos, 
desde 1991, com o objetivo de conscientizar e recrutar novos deprimidos. Tratam-se de campanhas de sensibilização 
para ensinar a população a reconhecer seus sintomas e aprender os critérios para se fazer o diagnóstico. 

A imprensa também exerce um papel importante na “campanha da saúde”. Basta passar em uma banca de 
jornal, para perceber que quase semanalmente há alguma matéria sobre depressão ou algum outro transtorno mental. O 
modelo dessas reportagens, em geral, é o mesmo, passando pelo testemunho de pacientes, entrevistas com psiquiatras, a 
importância de não confundir sentimentos normais de tristeza com a verdadeira depressão, modelos de explicação 
biológica, eficácia dos antidepressivos e a utilidade das psicoterapias. É um veículo permanente de socialização dos 
diagnósticos e suas diferentes modalidades de tratamento. 

A indústria farmacêutica, muito habilmente, faz essa lógica funcionar a seu favor. Não podendo vender o 
medicamento diretamente ao consumidor, como uma mercadoria qualquer, ela se dirige à população para “prestar um 
serviço de saúde pública”: socializar a doença. Assim como acontece com os medicamentos OTC, as campanhas 
publicitárias são voltadas diretamente para a população, só que, nesse caso, o que se vende é o conceito da doença, não 
o medicamento. Não se trata de manipulação nem de desonestidade científica, mas sim de socializar determinadas 
ideias e conceitos que são interessantes economicamente. 

Esse tipo de estratégia chega mesmo a ser mais poderoso que a publicidade direta, pois estabiliza determinadas 
noções na sociedade – como a de depressão, por exemplo –, de tal maneira que todos se interessam por elas, desejam 
aprender sobre elas, já que se trata de incorporar noções que dizem respeito à vida de cada um e de seus parentes, 
amigos, colegas de trabalho etc. Uma propaganda veiculada recentemente na televisão brasileira mostra claramente que 
a finalidade desse tipo de publicidade é produzir como efeito um desejo, uma instigação, uma “fissura” de saber sobre a 
doença. A propaganda mostra ninguém menos que o Rei Pelé lembrando de seus tempos de jogador de futebol e 
dizendo que à época existia um problema sobre o qual ninguém falava: a impotência sexual. Em seguida aparece um 
Maracanã lotado e o ex-jogador dizendo: “As pessoas não devem ter vergonha de falar sobre isso. Hoje em dia, muitos 
já se curaram da impotência. Converse com o seu médico”. Em momento algum é citado o nome de qualquer 
medicamento; mas sua existência fica implícita quando aparece a marca do laboratório farmacêutico responsável pela 
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propaganda-campanha. A propaganda se apoia na ética da saúde lançando mão da legitimidade de um discurso 
científico, apontando para o encontro final do consumidor com o medicamento, sem sequer mencioná-lo. 

Depressão: o risco imanente a todos 
A difusão social do conceito da doença tem o objetivo de fazer com que o próprio paciente possa fazer seu 

diagnóstico e sugerir o tratamento ao seu médico. Como no DSM o diagnóstico é realizado pela mera identificação de 
sintomas, não dependendo de nenhum exame complementar, é perfeitamente possível que o próprio paciente estabeleça 
o seu diagnóstico e até mesmo o tratamento farmacológico que achar conveniente. O DSM virtualiza o médico, fazendo 
com que cada paciente possa, exceto pelo papel doravante burocrático de assinar a receita, tornar-se médico de si 
mesmo. 

O paciente já chega ao consultório com seu diagnóstico, e logo propõe a medicação que deseja. Nos Estados 
Unidos, a Associação Médica Americana (AMA) já se posicionou contra as propagandas dirigidas diretamente ao 
consumidor, pois observou que isso representa, para os médicos, perda de tempo precioso em suas consultas, tendo que 
convencer os pacientes de que eles não precisam dos medicamentos que demandam. A AMA reconhece que grande 
parte dos médicos acaba cedendo às pressões dos pacientes, e prescreve o medicamento para não perder a clientela.15 

A socialização do conceito da doença territorializa o sofrimento do paciente em determinados critérios 
diagnósticos e o vincula indiretamente ao medicamento, fazendo com que ele procure o médico para obter a prescrição. 
Na realidade os médicos, principalmente os não-psiquiatras, têm poucos recursos para resistir à demanda dos pacientes. 
Novamente a ausência de marcador biológico, faz com que a difícil delimitação das fronteiras entre condições 
“normais” e “patológicas” dependa sempre da narrativa do paciente. Mas, com a propagação do discurso da saúde, essa 
narrativa já não é outra coisa senão a doença socializada. 

A grande questão que aparece nas reportagens e campanhas publicitárias sobre a depressão continua sendo: 
como distinguir a “verdadeira depressão” – que deve ser tratada com máxima urgência – de sintomas inespecíficos de 
tristeza que não merecem ser medicalizados? Essa questão é um dos pontos fortes do discurso que estabiliza a 
depressão. Como fazer essa difícil distinção que remete sempre, como já vimos, à ausência de um marcador biológico 
que constitua um sinal objetivo para distinguir a “verdadeira depressão” das flutuações normais do humor? Se mesmo 
para os médicos pode ser difícil fazer essa distinção, como o público em geral poderia fazê-lo? 

Outra ideia, também repetida regularmente nas reportagens sobre a depressão, diz respeito à preocupação de 
esclarecer aos familiares de um paciente deprimido que o estado depressivo não é algo que dependa da vontade própria 
do paciente. Não adianta dizer: “Tenha força de vontade! Vamos dar uma volta, que logo você estará melhor”. A 
contrapartida desse discurso quando se volta para o paciente acaba sendo algo como: “Não adianta achar que você vai 
conseguir sair desse estado por sua própria força de vontade, usando seus próprios meios; é necessário se conscientizar 
de que a depressão é uma doença, e que deve ser tratada por um profissional. O que você deve fazer é procurar um 
médico”. O paciente é incitado a agir, a procurar um médico, pois é sua própria vontade que está em jogo. Se ele não o 
fizer, pode ser mais um sintoma da doença: a “incapacidade de agir”.16 

A depressão acaba funcionando então como um risco; algo que faz parte do cotidiano de todos. Qualquer um 
tem grande chance de, um dia na vida, sofrer de depressão; ela está supostamente em todos os lugares, sempre com uma 
frequência muito maior do que poderíamos imaginar. Muitas vezes vem disfarçada, sob a forma de ansiedade 
(transtorno de ansiedade e depressão), ou de um traço de personalidade (distimia), ou ainda se apresentando por 
sintomas somáticos (depressão mascarada). Por isso, é preciso aprender a reconhecê-la, identificar os seus sinais no 
estágio mais precoce possível, pois “ela é uma doença para a qual já existe tratamento”. A depressão cria um sistema de 
alerta para todos, uma vez que os únicos fatores de risco são justamente seus primeiros sinais. Mas os primeiros sinais 
correspondem precisamente aos sintomas mais leves, aqueles que não são uma verdadeira depressão, mas sim tristezas e 
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apreensões da vida cotidiana que não devem ser medicalizadas. São os sintomas que as revistas tanto dizem que não 
devem ser confundidos com a verdadeira depressão. Na dúvida, e ela estará sempre presente, só resta seguir a 
recomendação de todas essas reportagens/campanhas: “procure seu médico”! 

Todos os documentos que falam da depressão, quer realizados pela indústria farmacêutica, quer produzidos por 
jornalistas com as melhores intenções, acabam funcionando segundo o mesmo raciocínio, e terminam produzindo nos 
pacientes e nos médicos um modo de funcionamento que se complementa e acaba tendo como resultado a prescrição. 
Do lado do paciente: Eu apresento estes sintomas n Pode ser que eu tenha depressão n Eu vou procurar um médico para 
que ele me prescreva um antidepressivo. Do lado do médico: Ele apresenta sintomas que podem ser uma depressão n  É 
meu dever tratá-lo n Os antidepressivos poderão curá-lo.17 

Uma psiquiatria dos generalistas 
A socialização da depressão a partir dos anos 1960 começou, obviamente, pelo meio médico. Com a 

descoberta dos antidepressivos e ansiolíticos, a noção de depressão começou a ganhar terreno, infiltrando-se não só no 
campo da psiquiatria, mas também no domínio da medicina geral. A partir do momento em que passamos a dispor de 
medicações que poderiam melhorar o estado de humor dos deprimidos, tornou-se preciso encontrá-los, pois “não 
poderíamos permitir que os cidadãos fossem privados dessa importante descoberta”. A indústria farmacêutica e a mídia 
entraram em ação: começam a aparecer, ao longo de toda a década de 1960, em livros e revistas populares, diversas 
reportagens sobre depressão.18 

A depressão aparece nesse momento como um problema que se dissimula, que se esconde. Enquanto a loucura 
aparece como algo distinto e bizarro – Outro da razão –, a depressão é discreta e sutil, podendo passar facilmente 
despercebida pelos médicos e até mesmo pelos pacientes e seus familiares. Os deprimidos mantêm a razão intacta. 
Como então reconhecê-la? Como identificar os deprimidos? 

Segundo David Healy os trabalhos que chamaram a atenção da indústria farmacêutica para o potencial 
econômico dos antidepressivos foram inaugurados por Michael Shepherd, quando, no começo dos anos 1960, ele 
conduziu uma série de estudos epidemiológicos mostrando que a depressão era bastante frequente entre os pacientes dos 
serviços de atenção primária sendo, no entanto, muito pouco reconhecida pelos médicos. A literatura destinada aos 
clínicos gerais começa a apontar a depressão como um problema que atingia uma parcela importante dos pacientes que 
esses profissionais atendiam. Chega-se a estimar que até 80% da clientela dos médicos generalistas seja composta de 
“doenças funcionais”, como cefaleias, nevralgias, insônias, e dores não relacionadas a uma causa precisa.19 Cada vez 
mais, começa a se impor, como uma evidência, a importância de uma sensibilização dos médicos não-psiquiatras para 
que eles aprendam a reconhecer os transtornos mentais e adquiram algum conhecimento em psiquiatria. 

A primeira conferência internacional sobre a formação dos clínicos é organizada em 1962, pela Clínica 
Tavistock, em Londres, dedicada à discussão dos problemas referentes à formação psicológica considerada 
indispensável aos médicos. Diversos colóquios passam a colocar a questão na ordem do dia, como por exemplo, o 
Congresso Mundial de Psiquiatria realizado em Madri, em 1966. Em 1967 é fundada a Sociedade Médica de Grupos 
Balint, cujo objetivo é iniciar os médicos generalistas nos fundamentos da psicoterapia, em sua relação com os 
pacientes na prática cotidiana. 

Apesar de se fortalecer, cada vez mais, a ideia de que era importante que os clínicos gerais soubessem 
identificar e tratar os pacientes deprimidos, esses médicos encontravam grandes dificuldades em lidar com os conceitos 
da psiquiatria, naquele momento ainda muito marcada pelas teorias psicanalíticas. No final dos anos 1960, a depressão 
era classificada em três grandes tipos. A depressão endógena era considerada uma síndrome fortemente ligada a fatores 
biológicos e se caracterizava por um humor profundamente melancólico, ausência de causas exógenas e história de 
antecedentes familiares, tendo um risco importante de suicídio. Era preciso diferenciar a depressão endógena dos dois 
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tipos de depressão exógena, que eram a maioria dos casos: a depressão neurótica, que remetia a uma patologia da 
estruturação da personalidade, sendo considerada uma psiconeurose de defesa, e a depressão reacional, que era 
desencadeada por algum acontecimento recente e podia acometer qualquer pessoa, não sendo originada por conflitos 
inconscientes, como a depressão neurótica. Geralmente, considerava-se que os antidepressivos estavam indicados 
principalmente nos casos de depressão endógena, sendo importante que o clínico soubesse distinguir esse tipo 
hereditário e recidivante, das depressões reacionais e neuróticas. Na prática, o diagnóstico da depressão se mostrava 
bastante confuso para os clínicos gerais, que não tinham formação em psicopatologia e conheciam mal os conceitos da 
psicanálise. Distinguir a depressão da ansiedade, diferenciar os três tipos de depressão e discriminar as diversas formas 
que a depressão podia tomar pareciam ser tarefas impossíveis para os generalistas.20 

Outro problema que dificultava a abordagem das depressões pelos clínicos eram os próprios antidepressivos. 
De maneira geral, os clínicos manifestavam resistência em prescrever os antidepressivos tricíclicos devido a seus efeitos 
colaterais e tóxicos. Usados em doses excessivas, esses medicamentos podem causar complicações cardiovasculares às 
vezes fatais, o que pode ser um problema ao lidar com pacientes com tendência ao suicídio. Além disso, o manejo com 
os antigos antidepressivos envolve a administração de doses variáveis que requerem um maior conhecimento de 
psicopatologia e psicofarmacologia e experiência clínica com pacientes psiquiátricos. Algumas mudanças viriam a dar 
outros contornos para esses problemas e acrescentar novos elementos, que puderam finalmente consolidar a abordagem 
da depressão pelos clínicos gerais. 

Em primeiro lugar, a partir do final dos anos 1960, começa a circular na psiquiatria um novo vocabulário 
biológico, que passaria a dominar o campo a partir dos anos 1980. A publicação em 1965, por Joseph Schildkraut, da 
hipótese catecolaminérgica21  da depressão reunia pela primeira vez achados de diferentes trabalhos para a construção 
de uma hipótese biológica específica da depressão, e cristalizou assim uma verdadeira cisão no campo da psiquiatria. 
Embora a introdução dos psicotrópicos já tivesse engendrado alguma diferença no campo, eles eram usados por 
psiquiatras de todas as orientações e, até então, haviam sido adaptados à psiquiatria psicanalítica, funcionando como 
adjuvantes do tratamento psicoterápico. Os psicotrópicos eram apenas um novo dispositivo incorporado ao aparato 
conceitual da psiquiatria psicanalítica, que se mantinha dominante.22  A hipótese das catecolaminas vinha inaugurar um 
novo vocabulário neurocientífico na psiquiatria, e parte dos psiquiatras – que passaram a se nomear biológicos – 
começou a utilizar uma linguagem totalmente diferente da que era usada pelos psicanalistas. A psiquiatria passou a se 
dividir em dois ramos, cada um com sua própria linguagem, seus próprios jornais e congressos, tendo, na verdade, 
muito pouco a ver um com o outro: o ramo biológico e o ramo psicodinâmico.23 

O vocabulário das neurociências permitiu também um contato muito maior da psiquiatria com as outras áreas 
da medicina, facilitando ainda a comunicação dos médicos generalistas com seus pacientes. Agora, os clínicos podiam 
se desembaraçar dos conceitos psicanalíticos – que eram de difícil compreensão para quem não possuía uma formação 
especializada –, incorporando à sua prática clínica o vocabulário neurocientífico que lhes era muito mais acessível. A 
linguagem biológica permitiu que os médicos pudessem lidar com a depressão e com os deprimidos, manipulando um 
território no qual eles tinham um domínio muito maior dos termos e elementos empregados, o que não podia acontecer 
quando a linguagem predominante era psicanalítica: 

"Ao prescrever qualquer medicamento, é sempre útil ter um modelo do que eles fazem, para convencer os 

pacientes; e, nos últimos 30 anos, os médicos que prescrevem antidepressivos acharam muito fácil vender um pacote 

de aminas cerebrais baixas, as quais o medicamento seria feito para corrigir."24 
Outra mudança importante, que facilitou bastante a abordagem da depressão pelos generalistas, foi o 

lançamento do Prozac no final dos anos 1980, o primeiro antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptura 
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de serotonina (ISRS). Esses antidepressivos apresentam um modo de utilização bem mais conveniente que o dos antigos 
antidepressivos, têm menos efeitos colaterais, são administrados em dosagem única diária e não oferecem muito risco 
de fatalidade se tomados em grandes quantidades. Além dessas facilidades de manejo, o Prozac traz uma novidade mais 
importante ainda: agindo especificamente sobre a serotonina, a nova substância se mostra eficaz em todos os tipos de 
depressão. E não apenas na depressão: a fluoxetina, nome do princípio ativo do Prozac, se mostra eficaz também nos 
transtornos fóbico-ansiosos, no transtorno do pânico, no transtorno obsessivo-compulsivo, na bulimia, entre outros. 
Alguns autores chegam a afirmar que o Prozac poderia até mesmo transformar a “personalidade” de algumas pessoas 
que nem sequer apresentam-se verdadeiramente deprimidas. 

É o que tenta mostrar o livro Listening to Prozac,25 onde o autor levanta a possibilidade de estarmos entrando 
na era da “psicofarmacologia cosmética”: onde os medicamentos são usados para “esculpir personalidades”, em vez de, 
simplesmente, tratar doenças (isso será discutido no último capítulo). 

A possibilidade de existência de uma “pílula da felicidade” causou fervor na mídia. Com o poderoso marketing 
da indústria farmacêutica, o vocabulário biológico sobre os receptores e neurotransmissores cerebrais extrapolou o 
campo da psicopatologia, tornando-se amplamente conhecido na sociedade na década de 1990 – a serotonina se tornou 
uma palavra corriqueira. 

No entanto, de todas as mudanças, a mais significativa para uma transformação no modo de exercício da 
prática clínica que possibilitou o recrutamento e a abordagem dos pacientes deprimidos pelos clínicos gerais, foi o 
DSM-III. Ao se instalar no nível da descrição dos sintomas, deixando de lado as querelas a respeito da etiologia dos 
transtornos mentais, o DSM deu aos médicos a possibilidade de diagnosticar os pacientes deprimidos 
independentemente das singularidades de cada um. Para isso, bastava interrogar o paciente sobre determinados fatos 
precisos e esquecer outros que se tornavam irrelevantes para o diagnóstico. Enquanto a perspectiva psicanalítica exigia 
uma abordagem singularizada de cada paciente e o conhecimento de diversos conceitos que não poderiam ser tomados 
isoladamente, o DSM tornou possível a abordagem dos transtornos mentais sem que uma formação em psiquiatria fosse 
necessária, trazendo consigo a renúncia da noção de sujeito, em proveito da noção de caso. Agora, todos os casos de 
depressão podem ser agrupados, comparados e tratados de maneira padronizada. 

A indústria farmacêutica, rapidamente percebendo o mercado que poderia abrir-se com as novas possibilidades 
de abordagem dos pacientes pelos clínicos gerais, financiou grandes pesquisas internacionais para mostrar a 
importância dos transtornos mentais entre a clientela dos clínicos gerais e a sua incapacidade em diagnosticá-los. Em 
consequência, a OMS promoveu diversos cursos rápidos de formação, em diferentes idiomas, para que os médicos 
fossem treinados em diagnósticos psiquiátricos.26 Esses treinamentos, porém, não fornecem uma formação básica em 
psicopatologia, consistindo em pequenos treinamentos de meia jornada, baseados em critérios simples e objetivos que 
se resumem à mera identificação de determinados sintomas. 

O sucesso das campanhas para aumentar a oferta tende a ser considerável: na França, por exemplo, onde o 
problema da medicalização vem sendo mais amplamente discutido, atualmente só 15% dos pacientes deprimidos se 
dirigem diretamente a um psiquiatra,27 a grande maioria é diagnosticada e faz seu tratamento com um clínico geral, o 
que significa uma enorme ampliação do campo da psiquiatria. Forma-se um verdadeiro exército de fornecedores de 
diagnósticos e prescrições de medicamentos psicotrópicos. Paralelamente, a frequência do diagnóstico de depressão na 
França dobrou entre 1960 e 1990, mas um terço dos pacientes tratado com antidepressivos não corresponde aos critérios 
padronizados para o diagnóstico de depressão.28  Segundo Pignarre o número de pessoas consideradas deprimidas na 
França se multiplicou por sete entre 1970 e 1996 e o número de pacientes deprimidos em tratamento aumentou em 1 
milhão em 10 anos (1980-1991). A oferta se multiplica imensamente, e todo o universo da psiquiatria se transforma. 
Trata-se de uma psiquiatria dos generalistas! 

Uma clínica sem consistência 
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O psiquiatra Edouard Zarifian – um dos fundadores da Associação Francesa de Psiquiatria Biológica em 1978 

e hoje um dos maiores críticos mundiais da medicalização que vem sendo produzida pela psiquiatria contemporânea – 
foi encarregado pelo Ministério da Saúde da França em 1995 de investigar as razões do consumo excessivo de 
medicamentos psicotrópicos naquele país. Zarifian chama a atenção para o fato de que, apesar de cerca de 30% da 
clientela dos médicos generalistas ser formada por pacientes que apresentam transtornos mentais, a formação 
universitária desses profissionais em psiquiatria é bastante precária, no máximo 22 a 30 horas de ensinamento de 
psicologia médica e 50 horas de psiquiatria clínica. Apesar de prescreverem 70 a 75% dos medicamentos 
antidepressivos e 75 a 80% de ansiolíticos e hipnóticos, os médicos generalistas (os franceses, pelo menos) formam-se 
nas faculdades de medicina sem jamais se confrontarem com um paciente verdadeiramente ansioso ou deprimido, pois 
seu treinamento na universidade acontece principalmente no contexto de uma psiquiatria hospitalar, o que não constitui 
a melhor iniciação ao que será a realidade do trabalho do clínico geral.29 

Essa formação insuficiente do generalista se agrava ainda mais quando levamos em consideração o tempo que 
tais profissionais dispõem para poder avaliar o quadro clínico de seus pacientes. Segundo Zarifian, o baixo valor pago 
às consultas dos médicos generalistas acaba produzindo encontros entre o médico e o paciente de curtíssima duração, 
situando-se em uma média de 8 a 15 minutos por paciente. Ora, diante de tal situação, de que outro recurso o médico 
poderia lançar mão para responder às demandas dos pacientes, que não a prescrição de um psicotrópico? Com tal 
formação e dispondo de um tempo tão curto com seu paciente, que possibilidades o clínico teria de estabelecer um 
diagnóstico psiquiátrico mais cuidadoso? Como diferenciar o que realmente merece ser tratado com medicamentos de 
situações que seriam mais bem abordadas por outros recursos? As ressalvas que o próprio DSM faz quanto ao uso do 
manual por profissionais sem uma formação em psicopatologia e quanto à sua aplicação mecânica, como um “livro de 
receitas culinárias” parecem estar esquecidas. 

O problema se mostra ainda mais preocupante se levarmos em conta que as condições que habitualmente são 
enfrentadas pelos médicos não-psiquiatras são as depressões leves, os quadros ansiosos menores e as flutuações 
transitórias do humor. Essas condições são justamente as que merecem maior cautela na elaboração do diagnóstico, 
carecendo de uma avaliação cuidadosa da necessidade da prescrição e do conhecimento de outras modalidades de 
tratamento. Nesses casos, o médico sempre se depara com a maior dificuldade da clínica psiquiátrica, que é justamente 
a distinção entre o que é “normal” e o que deve ser considerado “patológico”; sendo condições em que a diferenciação 
entre as situações que necessitam ou não de indicação para a prescrição de um medicamento se torna muito mais 
complexa. 

Embora os critérios diagnósticos objetivos e explícitos do DSM tenham eliminado a antiga dificuldade dos 
generalistas para distinguir os três diferentes tipos de depressão, passamos a uma situação em que tudo pode ser 
depressão e esta se encontra totalmente vinculada aos antidepressivos. Isso não quer dizer, no entanto, que exista uma 
definição inequívoca do que é a depressão, nem uma clara delimitação de suas fronteiras. O conceito de depressão 
continua sendo um desafio para a psiquiatria. 

Se, em 1978, a depressão é “um termo genérico, vago, que cobre uma multiplicidade de síndromes”,30  em 
1995, já com o DSM-IV, “no vasto campo de contornos ainda mal definidos que chamamos de depressão (...), o 
empirismo reina sempre: para conceitos imprecisos, modelos rudimentares”.31 

Da depressão, só se sabe que é aquilo que se cura com um antidepressivo: “Nós sabemos cada vez melhor 
tratá-la, mas cada vez menos o que ela é”.32 Mesmo após toda a modificação da classificação dos transtornos mentais 
introduzida pelo DSM-III, com seus critérios diagnósticos padronizados, Herman Van Praag, um dos primeiros líderes 
mundiais da psiquiatria biológica na década de 70, escreve em 1990: 
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"Hoje, a classificação da depressão é tão confusa quanto o era há 30 anos. Considerando tudo, a situação 

atual é pior. Antes, os psiquiatras estavam pelo menos alertas de que o caos reinava no diagnóstico, e muitos deles 

não tinham nenhuma grande opinião sobre diagnósticos de qualquer modo. Agora, o caos está codificado e, assim, 

muito mais dissimulado."33 
Móvel e heterogênea, universal mas com fronteiras indefiníveis, 40 anos após a descoberta dos 

antidepressivos, a psiquiatria pena para conseguir definir a depressão. Essas inconsistências, no entanto, dificilmente 
chegam ao alcance dos clínicos gerais e do grande público. Tendemos, mesmo assim, a uma psiquiatria dos generalistas, 
na qual uma coisa é certa: o empirismo prevalece, e o remédio acaba funcionando como marcador biológico. Diante do 
paciente que sofre e demanda uma solução, chamado a rastrear os deprimidos que ainda não foram descobertos, lidando 
com limites imprecisos entre sofrimentos existenciais e situações patológicas, os clínicos gerais não têm como recorrer 
a nenhum exame laboratorial que lhes traga a certeza que ele está habituado a encontrar na abordagem das patologias 
orgânicas. Na carência de uma formação especializada que lhe permita oferecer outras respostas a semelhantes 
questões, o clínico prescreve. E o que ele prescreve não poderia ser outra coisa senão um diagnóstico e um 
medicamento. Trata-se da chamada “prova terapêutica”: na dúvida, é melhor tratar; se houver resposta, é depressão 
mesmo aquilo que tratamos. Afinal, toda a lógica desse funcionamento leva a crer que aquilo que melhora com um 
antidepressivo só pode se chamar depressão. 

Todavia, a prescrição não é uma intervenção inócua, mesmo quando o princípio ativo não traz alterações 
significativas ao funcionamento do organismo do paciente. Os efeitos de uma prescrição não se restringem àqueles 
causados pela interação da substância com o cérebro do paciente. Há outros fatores que afetam o cérebro dos pacientes 
no momento de uma prescrição: 

"Ritual, ele é imutável no seu desenrolar, e o ato de prescrever ocupa um lugar bem particular nesta 

cronologia. Após a queixa do doente, após o exame do homem da arte, vem (sempre) o momento crítico, instante 

fatal em que o médico deve finalizar para mostrar o que ele sabe fazer nestas circunstâncias, onde ele deve 

CONCLUIR, PRODUZIR, fazer alguma coisa. Crise, crise necessária, pois é preciso que a consulta termine. Troca, 

porque é preciso que em troca da queixa que ele compreendeu, seus honorários sejam pagos. O médico dá, produz 

qualquer coisa. Instante fatal. Neste momento preciso, neste instante fatal, a prescrição fala... É só o que ela sabe 

fazer."34 


A prescrição produz. Além de um corpo vivo, farmacologicamente artificializado, o que ela também produz, à 

medida que fala, não é outra coisa senão o próprio viver. 
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Capitalismo 

Michael Hardt e Antonio Negri analisam o processo de globalização com o conceito de império, criado por 

eles. Segundo esses autores, o império é a forma de organização política do mercado mundial, o conjunto de 
instrumentos de regulação e comando sobre o processo “irresistível e irreversível” de globalização das trocas 
econômicas e culturais na sociedade mundializada, que adquiriram um ritmo mais veloz após a queda das barreiras 
soviéticas: “O império é a substância política que, de fato, regula essas permutas globais, o poder supremo que governa 
o mundo”.1 

A noção de império se contrapõe de certo modo à de imperialismo. Segundo os autores, a pedra angular do 
imperialismo constituído pelas potências europeias na modernidade era justamente a soberania dos Estados-nação. As 
fronteiras definidas pelos limites territoriais dos Estados-nação delimitavam o centro de poder a partir do qual era 
exercido o controle sobre os fluxos de trocas entre os países europeus e suas colônias. “O imperialismo era, na 
realidade, uma extensão da soberania dos Estados-nação europeus além de suas fronteiras.” 

O império, por sua vez, se caracteriza pela ausência de um centro territorial de poder, não se baseando, 
tampouco, na delimitação de fronteiras ou barreiras fixas. Trata-se, pelo contrário, de uma forma de organização política 
formada por uma lógica de “descentralização e desterritorialização”, buscando incorporar o mundo inteiro dentro de 
suas fronteiras abertas e em expansão. Não se trata apenas de uma expansão geográfica, extensiva – é, também, uma 
transformação dos processos produtivos onde a ênfase recai na produção da própria vida social, fazendo com que as 
esferas econômicas, políticas e culturais cada vez mais se sobreponham e se completem umas às outras. 

Hardt e Negri fazem questão de salientar que a noção de império não é por eles utilizada como uma metáfora, 
que estabeleceria semelhanças com outros impérios constituídos na história, mas sim como conceito teórico. Segundo 
eles, o conceito de império se caracteriza fundamentalmente: pela ausência de fronteiras e poder ilimitado; pela sua 
pretensão à eternidade, que o faz apresentar-se não como um momento transitório no desenrolar da história, mas como 
um regime atemporal, que se situaria fora da história, ou no fim da história; o poder imperial funcionaria em todos os 
registros sociais, administrando não só um território e sua população, mas também criando o próprio mundo. O império 
procura reger diretamente a própria natureza humana, e não apenas regular as interações entre os homens; e o conceito 
de império funcionaria sempre em um regime de paz, uma paz “perpétua e universal, fora da história”. 

Não nos ocuparemos da constituição jurídica do império, ou seja, da genealogia das novas formas jurídicas 
internacionais que transferiram o direito soberano dos Estados-nação para os centros supranacionais do poder político, 
como as Nações Unidas e instituições afiliadas. O que nos interessa primordialmente são as transformações materiais do 
novo paradigma de governo, o modo como funcionam as forças de produção da realidade que constituem o mundo 
imperial. Desse ponto de vista, as grandes corporações transnacionais é que ganham maior relevância, pois funcionam 
produzindo o tecido conectivo fundamental do mundo globalizado. 

Segundo Hardt e Negri, sua concepção do funcionamento da máquina imperial deriva do reconhecimento, na 
obra de Foucault, da transição histórica das formações sociais que constituem o que Gilles Deleuze formulou como 
sendo a passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de controle.2 Destaca-se, nessa passagem, uma mudança 
de ênfase no modo de exercício do que Michel Foucault chamou de biopoder.3 Enquanto na sociedade disciplinar o 
poder tinha a função de correção ou ortopedia, sendo exercido de modo transcendente em relação aos corpos, estando 
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deles separado, na sociedade de controle há uma relação de imanência entre o poder e a vida, onde a aposta política se 
dá na produção do viver. “Por um lado, segundo a tradição antiga, o império é o poder universal, a ordem mundial, que 
talvez se realize hoje pela primeira vez; por outro, o império é a forma de poder que tem por objetivo a natureza 
humana, portanto biopoder. O que gostaria de sugerir é que a formação social tomada por esse novo império é a 
sociedade de controle mundial”.4 O poder no império está marcado pelo funcionamento de tecnologias que incidem 
sobre a vida. Tratam-se de estratégias de poder que buscam gerir a vida, criando novas formas de vida e novos modos 
de viver. 

Embora o capital sempre tivesse como meta a esfera global, é a partir da segunda metade do século XX que as 
grandes corporações industriais e financeiras multinacionais começam de fato a estruturar biopoliticamente territórios 
globais, tendendo a fazer dos Estados-nação meros instrumentos de registro do fluxo de mercadorias, dinheiro e 
populações que põem em movimento. É através da potência da indústria da comunicação que a força produtiva das 
grandes corporações alcança todos os lugares do planeta e invade todas as esferas da existência, não mais se detendo 
nos limites institucionais que caracterizavam a sociedade disciplinar. 

No mundo globalizado a produção da realidade social é completamente articulada pela produção de 
subjetividade. Na sociedade de controle vender uma mercadoria é também fabricar um modo de existência, é colocar as 
subjetividades e as mercadorias, umas em relação às outras. Não se cria uma mercadoria sem que seja produzido ao 
mesmo tempo o seu consumidor. A indústria da comunicação à medida que comunica, vende mercadorias, mas, além 
disso, cria também subjetividades coletivas, relações sociais, valores, afetos, maneiras de perceber o mundo e modos de 
viver. A máquina capitalista funciona investindo na produção da própria vida, criando subjetividades e engendrando 
estilos de vida a serem consumidos. 

Esse modo de operar também se encontra fortemente presente no campo da medicina e da psiquiatria. Na 
segunda metade do século XX, a saúde esteve no centro da política e da cultura ocidentais e poderá figurar, como 
assinala Healy, como foco primário da política global no século XXI.5 A indústria farmacêutica é um dos negócios mais 
lucrativos do planeta, perdendo apenas para as companhias de petróleo. Segundo estimativa da revista inglesa Focus, o 
setor teria faturado US$406 bilhões em 2002.6 Só no ano de 2001, novas drogas utilizadas no tratamento de doenças 
cardiovasculares e do sistema nervoso central renderam US$90 bilhões aos maiores laboratórios mundiais.7 

Esse valioso mercado de medicamentos é hoje disputado por produtos similares que competem essencialmente 
pela mesma população de pacientes. Entre 1989 e 1993, por exemplo, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou 
127 novos medicamentos, mas apenas uma minoria deles oferecia claras vantagens terapêuticas sobre os medicamentos 
já existentes.8 

A maioria era o que é chamado de “medicamentos me too”, ou seja, novos medicamentos similares aos 
medicamentos de referência. Nesse mercado altamente competitivo, a concorrência entre as empresas farmacêuticas 
leva a verdadeiras guerras comerciais pela disputa do mercado para determinadas classes terapêuticas, como, por 
exemplo, os novos antidepressivos. Algumas poucas classes de medicamentos são responsáveis pela maior parte do 
lucro das empresas. Dos 36 medicamentos do catálogo da Pfizer, por exemplo, oito respondem por 80% dos US$32 
bilhões faturados anualmente pela empresa.9 Os gastos com a promoção dos medicamentos também se concentram em 
uma pequena classe deles. Somente 10 medicamentos concentram 40% desses gastos, apresentando as características 
comuns de serem novos, caros e voltados para o tratamento de doenças crônicas, que atingem uma grande parte da 
população.10 

Entre as estratégias mais utilizadas pelas empresas farmacêuticas para lidar com essa “guerra terapêutica” e 
criar mercados para os produtos que desenvolvem, está a promoção de campanhas agressivas para mudar os hábitos de 
prescrição dos médicos e tentar distinguir seus medicamentos dos concorrentes, mesmo quando eles são praticamente 
indistinguíveis. Uma vitória comercial na guerra por determinadas fatias do mercado pode significar milhões de dólares 
para uma empresa farmacêutica. Mas, para os financiadores do sistema de saúde e pacientes, isso pode significar 
aumento vertiginoso dos custos com a assistência e prescrições em excesso. 
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Outra estratégia que vem sendo usada na ampliação do mercado farmacêutico tem sido o alargamento das 
fronteiras do que é considerado doença, com o objetivo de fomentar um entendimento médico para situações difíceis da 
existência das pessoas e produzir uma medicalização da vida cotidiana. A indústria farmacêutica tem patrocinado 
ativamente a difusão do conceito de determinadas doenças e promovendo-as tanto para os médicos como para os 
pacientes. São verdadeiras campanhas de marketing, voltadas para chamar a atenção do público para doenças “pouco 
diagnosticadas” e “pouco tratadas” na população.11  Uma reportagem recente do jornal O Globo com o título “A pílula 
anticonsumo”, por exemplo, alertava sobre a descoberta de uma nova “doença” que supostamente afetaria nada menos 
que 8% da população mundial, 90% delas mulheres de 25 a 60 anos. Um antidepressivo era anunciado como a pílula 
que poderia curar a “doença” e a “explicação médica” do fenômeno fazia alusão ao neurotransmissor que remete aos 
novos antidepressivos: 

"O “shopping center” do cérebro – as áreas ativas quando selecionamos marcas de produtos – foi revelado 

na revista científica Neural Plasticity. Os cientistas suspeitam que essas áreas do cérebro são maiores nas mulheres, e 

que as compradoras compulsivas sofrem de um distúrbio: a queda na produção de serotonina."12 
Essas campanhas têm como objetivo produzir preocupações na população relativas à condição ou doença e 

chamar a atenção para o novo medicamento, tendendo a transformar situações ordinárias da vida em problemas 
médicos. Quando, por exemplo, uma das maiores empresas farmacêuticas mundiais, a Merck, lançou na Austrália a 
droga finasterida, para crescimento capilar, os maiores jornais do país publicaram novas informações sobre a queda 
capilar. O Australian Journal anunciou que um novo “estudo” realizado pelo International Hair Study Institute sugeria 
que um terço dos homens sofria algum grau de queda de cabelos e associava essa queda a uma maior frequência de 
pânico e a outras dificuldades emocionais, chegando a impactar as perspectivas de emprego. Depois de ter sido 
descoberto que a Merck financiara o estudo e o instituto, e que os médicos participantes da reportagem haviam sido 
pagos pela agência de publicidade contratada para a divulgação do produto, a empresa foi advertida por estar fazendo 
campanha direta aos consumidores.13 Mesmo assim, continuou promovendo a queda de cabelo como um problema 
médico, com campanhas do tipo “procure o seu médico”.14 

Outro exemplo examinado por Moynihan, Heath e Henry se refere à promoção de um transtorno psiquiátrico: a 
fobia social. Quando o laboratório Roche promovia na Austrália o antidepressivo moclobemida no tratamento da fobia 
social, em 1997, sua empresa de relações públicas veiculou na imprensa um anúncio de que 1 milhão de australianos 
contrairiam uma doença ainda “subdiagnosticada” chamada fobia social. O problema era descrito como uma “condição 
destruidora da alma”, e um psicólogo clínico endossava fortemente o tratamento com antidepressivos. Outro artigo de 
jornal, dessa vez não mais orquestrado pela Roche, foi publicado no ano seguinte com o título “Too shy for words”, 
sugerindo que 2 milhões de australianos eram afetados pelo problema. No entanto, os dados governamentais da época 
sugeriam que o número de pessoas que sofriam o transtorno ficava em torno de 370 mil. Todos os artigos que 
apareceram na mídia tinham um único objetivo: tentar mudar a percepção comum da timidez, tida como uma 
dificuldade pessoal, promovendo a ideia de que ela poderia ser uma doença psiquiátrica. 

Um importante aspecto do marketing da moclobemida pela Roche foi sua aliança com um grupo organizado de 
pacientes chamado Obsessive Compulsive and Anxiety Disorders Foundation of Victoria na produção de uma grande 
conferência sobre a fobia social. De acordo com o chefe da fundação à época, a Roche investiu muito dinheiro para 
promover a fobia social e financiou a conferência “para ajudar a tornar a fobia social conhecida entre clínicos gerais e 
outros profissionais de saúde. (...) É também uma maneira de aumentar o interesse da mídia sobre o problema”.15 Além 
disso, a campanha de promoção da fobia social envolveu a participação de médicos especialistas, dos quais um chegou 
a ser descrito como “o homem moclobemida”. Em 2001 a revista Pharmaceutical Marketing considerou a promoção da 
fobia social como um exemplo a ser seguido na modelagem da opinião médica e do público sobre uma doença, 
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recomendando a criação de campanhas semelhantes na Europa, para aumentar o reconhecimento da fobia social e do 
potencial dos antidepressivos no seu tratamento. 

É importante observar que esse tipo de funcionamento do marketing das empresas farmacêuticas não é 
facilmente criticável, não podendo ser simplesmente rotulado de “manipulação”, embora eventualmente alguns dados 
possam ser “maquiados”. Essas campanhas adquirem força porque estão engrenadas no próprio funcionamento da 
medicina, sendo ao mesmo tempo efeito e produtoras dos saberes e práticas médicas. As campanhas não são assim 
transcendentes ao funcionamento da medicina; não estão “fora” da medicina. Elas são imanentes à medicina e 
funcionam promovendo o próprio discurso médico. Os argumentos usados pelos representantes da indústria 
farmacêutica na defesa da liberação de campanhas publicitárias de medicamentos voltadas diretamente para os 
consumidores nos países europeus mostram isso com absoluta clareza. Eles se baseiam nas evidências epidemiológicas 
de que há doenças e fatores de risco que são “subdiagnosticados” na população, o que levaria a um aumento da 
morbidade e mortalidade.16 

A restrição à propaganda direta, baseada em “medos infundados” de medicalização, não só impediria que a 
indústria farmacêutica pudesse contribuir para melhorar a saúde pública, como também “usurparia os direitos dos 
cidadãos europeus de ter todas as informações de que precisam para fazer escolhas informadas sobre a própria saúde”. 
Essas campanhas estão de tal maneira acopladas ao funcionamento da medicina, que fazem com que uma oposição a 
elas pareça uma oposição à própria vida. 

Diversos autores argumentam que as mudanças ocorridas no mundo capitalista, a partir da segunda metade do 
século XX, vêm produzindo mudanças importantes no campo da saúde, que resultam numa transformação de seus 
discursos e práticas.17  Com o processo de privatização da saúde, que acompanhou a implantação da política neoliberal 
em diversos países, houve um crescimento progressivo do poder de intervenção das corporações que compõem a 
indústria da saúde. A predominância das agências privadas no campo levou à ampliação do conceito de promoção de 
saúde, que tem sido implementado por diferentes tipos e níveis de intervenção, passando a ter como objeto o 
“ambiente” num amplo sentido, incluindo fatores físicos, sociais e psicológicos. 

A preocupação com a saúde está em todos os lugares e regula fortemente nossa maneira de viver. A atual 
indústria alimentícia e a proliferação das academias de ginástica são apenas os exemplos mais evidentes na nossa 
realidade. O discurso da saúde se encontra difundido em diversas esferas, como a educação, a produção de alimentos, 
sistemas de transportes, água, ambientes de trabalho, atividades recreativas, cuidados com as crianças, organização dos 
lares etc. Para manter a saúde ou promover uma vida saudável, as pessoas têm, cada vez mais, se engajado no consumo 
de vários bens e serviços, vendidos através das campanhas publicitárias, como produtos que possuem propriedades de 
incrementar a saúde ou serem “saudáveis”. 

Com tal diversificação das agências produtoras do discurso da saúde, o cuidado com ela não está mais 
vinculado apenas a hospitais e a outras instituições médicas: encontra-se difundido por todo o tecido social, por 
diferentes instituições, agências e lugares: 

"Um importante conceito da promoção de saúde é o de “colaboração intersetorial”, a formação de alianças 

entre diferentes níveis de governo, corpos privados, organizações não-governamentais e grupos comunitários, para 

criar, em efeito, uma rede de vigilância e práticas regulatórias multiorganizacionais e de múltiplos níveis."18 
Estando cada vez mais associada a empresas de natureza privada e não mais apenas ao Estado e suas 

instituições médicas tradicionais, a potência de produção e intervenção social do discurso da saúde se multiplica 
amplamente e cria novos mercados: novas esferas da vida passam a ser medicalizadas. 

Como vimos anteriormente, uma das estratégias adotadas pela indústria farmacêutica para ampliar o mercado 
consumidor  consiste na promoção de campanhas  que buscam redefinir o conceito de doença para os médicos e para a 
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população. Trata-se de converter em problemas de saúde determinadas dificuldades relacionadas à vida dos indivíduos; 
transformar desejos por determinados estilos de vida em necessidades médicas.19 Cada vez mais, a indústria 
farmacêutica se volta para a produção e a divulgação das chamadas lifestyle drugs, ou seja, medicamentos usados para 
condições que não são problemas de saúde ou que se situam nas fronteiras entre saúde e bem-estar. São medicamentos 
para parar de fumar, impotência sexual, obesidade, queda capilar, prevenção da acne etc. Essas drogas apresentam a 
vantagem comercial de serem caras, atingirem grande parte da população e serem usadas por longos períodos, às vezes 
por toda a vida. Para vendê-las, os laboratórios farmacêuticos precisam promover fortemente o discurso da saúde na 
sociedade, fazendo com que a subjetividade e modo de viver dos indivíduos sejam amplamente regulados pelo discurso 
médico. 

Outra categoria fundamental para a compreensão do funcionamento das novas estratégias de promoção da 
saúde é a noção de risco, que foi analisada por Robert Castel, no livro A gestão dos riscos (1981). As novas estratégias 
da medicina preventiva, auxiliada pela tecnologia computacional, passaram a antecipar a emergência de acontecimentos 
indesejáveis, como doenças, anomalias e comportamentos desviantes, no seio de populações estatísticas identificadas 
como portadoras de risco, o que possibilitou um modo de regulação das populações muito mais refinado e eficiente do 
que a identificação e controle de indivíduos desviantes. Focalizando não mais em indivíduos, mas em fatores de risco 
obtidos através de relações estatísticas entre elementos heterogêneos, os especialistas multiplicam as possibilidades e 
modos de intervenção na saúde. Em nome da erradicação total dos riscos, o campo da saúde é ampliado pela construção 
de diversos fatores de risco que constituem novos alvos para a intervenção preventiva. Trata-se de estratégias que 
tornam a vida alvo de intervenção, não apenas no sentido biológico, da vida orgânica, mas principalmente a vida como 
potência, leque de possibilidades, variação das formas de vida. Com a emergência desse amplo conceito de prevenção, a 
distinção entre populações saudáveis e não-saudáveis se dissolve totalmente na medida em que tudo pode ser uma fonte 
de risco, e todos estão, potencialmente, sob maior ou menor risco. 

O exercício do poder sobre a vida tomando como alvo a população e o ambiente – e não apenas os corpos 
individuais dos cidadãos – Foucault já havia mostrado, com a noção de biopolítica, que já se faz presente desde o final 
do século XVIII. Segundo Caliman a filosofia do risco, inicialmente analisada por Castel constitui uma intensificação e 
uma atualização do biopoder examinado por Foucault nas sociedades disciplinares.20  A inovação da perspectiva de 
Castel é apontar o risco e a prevenção como racionalidades e técnicas políticas características do gerenciamento 
neoliberal das sociedades contemporâneas.21 

Na política neoliberal, a ênfase recai na regulação da economia pelo mercado e no esvaziamento do papel 
governamental do Estado, levando à privatização de diversos setores, incluindo a saúde. No campo da saúde, essa 
privatização provoca o deslocamento de uma posição de dependência dos indivíduos do sistema previdenciário estatal, 
para uma posição em que eles devem assumir a promoção ativa da própria saúde. Passamos da noção de que o Estado 
deve assegurar a saúde dos indivíduos, para a ideia de que os indivíduos devem assumir a responsabilidade sobre si 
próprios, protegendo-se dos fatores de risco: 

"Como diversos comentadores notaram, desde 1970, tem havido uma clara mudança ideológica da noção 

de que o Estado deve proteger a saúde dos indivíduos para a ideia de que os indivíduos devem assumir a 

responsabilidade de se protegerem do risco. Um exame mais próximo dos recentes objetivos da promoção da saúde e 

de suas estratégias correlatas mostra como o processo de gerenciamento de riscos serviu, na realidade, ao objetivo de 

privatizar a saúde distribuindo a responsabilidade de gerenciar os riscos através do corpo social enquanto criava ao 

mesmo tempo novas possibilidades de intervenção nas vidas privadas."22 
Uma das premissas básicas do neoliberalismo é criar uma esfera de liberdade para os cidadãos que passam a se 

responsabilizar pelo cuidado de si mesmos. A racionalidade neoliberal enfatiza o “indivíduo empreendedor”, dotado de 
liberdade e autonomia, sendo responsável por gerenciar a própria vida em diversas esferas. Os especialistas continuam 



Página !  de !  A psiquiatria no divã 53 68

tendo um papel importante, mas sua autoridade é progressivamente desvinculada do aparato institucional estatal, 
instalando-se na esfera do mercado, que é regulado pela racionalidade da competição e da demanda de consumo. São os 
próprios indivíduos que devem assumir a responsabilidade de cuidar da sua própria saúde, adotando um estilo de vida 
risk free e consumindo bens e serviços que proporcionem uma vida saudável e menos “arriscada”. 

As grandes corporações capitalistas internacionais e várias novas agências privadas locais de bens e serviços 
ligados à saúde se instalam e expandem o setor da saúde de uma tal maneira, que o discurso biomédico invade a cultura 
e se torna grande parte da experiência de vida cotidiana dos cidadãos. Vende-se cada vez mais aos indivíduos a ideia de 
que é necessário que eles conheçam e aprendam a utilizar esse discurso. Toda uma literatura sobre a saúde prolifera 
progressivamente na mídia pela televisão, as revistas semanais, a Internet ou ainda a publicidade que a indústria 
farmacêutica produz dirigida diretamente aos consumidores. 

Como efeito de tal força de produção do discurso da saúde, os indivíduos vão se mostrando cada vez mais 
ávidos por adquirir conhecimentos médicos e gerenciar sua própria saúde. A aquisição e o consumo de saberes 
biomédicos e o domínio do discurso da saúde deixam de ser vistos como privilégio de alguns, para se tornarem uma 
obrigação de todos. Os indivíduos assumem, cada vez mais, a posição de consumidores de saberes e de práticas ligadas 
à saúde; deixam de ser doentes “leigos” passivos e passam a consumidores ativos, responsáveis por sua própria 
autoprodução como sujeitos biomédicos. O vocabulário médico se torna assim uma parte importante da vida cotidiana, 
regulando a maneira dos indivíduos se comportarem, o tipo de alimentação que usam, as atividades que realizam e o 
modo de entender e experimentar a própria existência. Uma manifestação desse fenômeno é a crescente preocupação 
das pessoas em manter uma aparência saudável, “malhada”, sexy e jovem, que muito frequentemente acaba chegando a 
proporções obsessivas, levando a práticas compulsivas de exercícios, uso de anabolizantes, anorexia e uma série de 
comportamentos altamente prejudiciais à saúde. Em alguns hospitais já existem até unidades de atendimento 
especializadas em ajudar os “malhadores compulsivos” a fazerem menos exercícios, o que mostra que o próprio 
cuidado com a saúde tornou-se um problema de saúde. O discurso veiculado pela indústria da saúde é hoje um dos mais 
poderosos vetores de produção da subjetividade contemporânea. 
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Medicalização 

O conceito de medicalização, bastante usado na sociologia, foi inicialmente proposto por Irving Zola em 1972, 

ao se referir à expansão da jurisdição da profissão médica para novos domínios, em particular aqueles que dizem 
respeito a problemas considerados da ordem espiritual/moral ou legal/criminal. As teorias críticas à medicalização 
emergem das perspectivas marxistas e humanistas que caracterizaram os movimentos políticos das décadas de 1960 e 
1970, que enfatizavam a importância da liberdade, direitos humanos e mudanças sociais. A crítica desses movimentos 
às estruturas sociais punha em questão a função social e o poder exercido por profissões como a medicina e o direito, 
que eram vistas como instituições repressivas e autoritárias. Os teóricos críticos da medicalização consideravam a 
medicina um agente de controle social, na medida em que ela transformava fenômenos sociais – como o alcoolismo, a 
homossexualidade, o aborto e o uso de drogas – em conceitos médicos, incluindo esses problemas no domínio do saber 
e das instituições médicas. 
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A crítica à medicalização afirmava que, na modernidade, a medicina foi progressivamente passando a assumir 
a função de regulação social que antes era exercida pela Igreja e pela lei. Determinados problemas sociais foram, cada 
vez mais, sendo medicalizados, ou seja, vistos sob o prisma da medicina científica como “doenças” a serem tratadas. A 
medicalização serviria, assim, como uma forma de controle social assegurado e organizado pela medicina. Ivan Illich, 
um dos críticos mais radicais da medicalização, chegava a afirmar que, ao invés de melhorar a saúde das pessoas, a 
medicina fazia o oposto, ao intervir no organismo dos pacientes com medicamentos que produziam efeitos colaterais e 
diminuir a capacidade de autonomia das pessoas para cuidar da própria saúde.1 

Os últimos trabalhos de Michel Foucault trazem novas perspectivas para se refletir sobre o problema da 
medicalização, uma vez que concebe o poder de forma positiva, afirmando a sua natureza produtiva e recusando a 
hipótese repressiva. Essa concepção permite compreender o saber e as práticas médicas como vetores constituintes de 
um diagrama de poder que atua na produção de subjetividades, e não como uma força repressiva que viria a coibir a 
liberdade dos indivíduos: 

"O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito, é simplesmente que ele não pesa só como uma 

força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se 

considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa 

que tem por função reprimir."2 
Assim como os teóricos da crítica ortodoxa à medicalização, a perspectiva foucaultiana também entende o 

saber médico como um sistema de crenças construído historicamente através de relações sociais e políticas, mas vai 
mais além, ao afirmar que não há algo como um “autêntico” corpo humano que existiria fora do discurso médico. Os 
indivíduos e seus corpos são constituídos a partir das práticas e discursos da medicina. O poder da medicina opera não 
tanto pela violência ou coerção, mas sim como uma força que produz realidades, criando determinadas práticas e 
discursos que engendram novas maneiras de os indivíduos entenderem, regularem e experimentarem seus corpos e 
sentimentos. O discurso médico induz os indivíduos a adotarem determinadas formas de viver, pensar e se comportar. É 
um poder que produz realidades e subjetividades. Nessa perspectiva não há, portanto, como apelar a uma essência 
humana a ser libertada ou que pudesse estar “fora” da medicalização. À medida que os discursos e práticas da medicina 
se difundem e penetram por todo o tecido social, os indivíduos e a sociedade vão sendo produzidos por eles, se 
moldando com o saber médico. 

Clarke e colaboradores3  também trabalham o tema da medicalização a partir de uma perspectiva foucaultiana, 
apontando as falhas das teorias tradicionais da medicalização, que analisam a medicina como sendo uma força de 
repressão e controle social. Segundo eles, esse tipo de análise é particularmente insuficiente para entender os processos 
de medicalização que vêm ocorrendo hoje, pois não considera uma série de processos dinâmicos que implicam a 
participação de diversas instâncias: leigos, profissionais, companhias de seguros, administrações governamentais, 
indústria farmacêutica, tecnologias e instrumentos diversos. De acordo com Clarke e colaboradores, o momento é de 
uma nova biomedicalização, que conserva do processo de medicalização, ocorrido ao longo do século XX, a 
característica de expansão da jurisdição médica para novos domínios, mas repousa fortemente sobre as inovações 
trazidas pela tecnologia. Seu modo de funcionamento na sociedade se caracteriza por intervenções que buscam não 
mais ajustar ou normalizar o que existe, mas transformar a própria vida. 

A genética é o exemplo mais significativo, devendo remodelar a sociedade e a vida de forma jamais vista, com 
uma força muito maior que a revolução da física, pois será implantada em todo o tecido social, por práticas médicas e 
outros discursos, criando novas formações identitárias, novas formas de constituição das redes de relações sociais e 
modos de subjetivação. Trata-se do que Paul Rabinow chamou de biossociabilidade:4 uma transformação radical dos 
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modos de viver operada pelos discursos e práticas da biologia. A genética tende a intervir cada vez mais na sociedade, 
não apenas para ajustar desvios, corrigir anormalidades e eventualmente curar doenças. Atualmente a genética se 
encontra na posição de criar novas formas vivas, novos seres “naturais”, colocando em xeque a antiga separação entre 
natureza e cultura. A manipulação dos processos biológicos evolui de tal maneira, que há uma situação em que a 
natureza passa a ser fabricada pela cultura, tornando-se finalmente artificial. Os próprios processos orgânicos passam a 
ser reinventados pela biotecnologia, transformando radicalmente os modos de viver e até mesmo o que se entende por 
vida. 

Ao tomar os dois termos distintos utilizados no grego clássico para exprimir o que quer dizer a palavra vida, há 
na medicina contemporânea, de fato, como assinala o filósofo italiano Giorgio Agamben, uma “irredutível indistinção” 
entre bios (modos de viver) e zoé (vida orgânica).5  Na biopolítica contemporânea, zoé se torna artificial, sendo 
transformada pelas biotecnologias, e a medicina deixa de ter como objetivo apenas assegurar a vida orgânica pelo 
tratamento de doenças. A medicina passa também a fabricar bios, apresentando-se como um bem de consumo para a 
aquisição de novos estilos de vida – lifestyle medicine. Não se vive apenas a medicalização da doença ou do desvio. A 
própria saúde deixa de ser vista como um estado orgânico natural, para ser fabricada artificialmente pelas novas 
tecnologias médicas e seus modos correlatos de autoprodução dos corpos. A biomedicalização é uma medicalização da 
saúde. 

No campo da psiquiatria também essas questões são enfrentadas. Primeiramente, porque o discurso da 
psiquiatria biológica vem sendo fortemente veiculado nos meios de comunicação, atingindo todo o tecido social numa 
produção massificada de um determinado modo de subjetivação. Cada vez mais, as pessoas incorporam o vocabulário 
neurocientífico ao modo como experimentam a vida, traduzindo seus próprios sentimentos, suas motivações, seus 
desejos, seu caráter, seus corpos e pensamentos em termos como “baixa da serotonina”, “recaída da depressão”, 
“alteração da dose do antidepressivo” etc. Trata-se da veiculação midiática de um discurso que produz subjetividades 
“medicalizadas”. 

O próprio viver passa a ser capturado pelo discurso biomédico: qualquer tristeza comum passa a ser vivenciada 
como um sinal de depressão. No limite, desaparece até mesmo essa separação fluida entre tristeza e depressão: a tristeza 
passa a ser vivida como uma queda de serotonina; ou seja, sujeitos e sociedades que passam a viver seus problemas 
existenciais como sendo alterações de substâncias químicas do cérebro, e buscam solucionar tais problemas recorrendo 
exclusivamente aos psicotrópicos. 

O uso generalizado e abusivo dos psicofármacos também expõe a artificialização do corpo e da mente 
humanos, colocando em questão as fronteiras entre natureza e cultura. A medicina passa a intervir na saúde dos 
indivíduos que não estão doentes, mas que demandam ajuda farmacológica para lidar com as “dificuldades da 
existência”. As pessoas estão cada vez mais recorrendo aos medicamentos para suportar as pressões e os sofrimentos 
gerados pela vida contemporânea, ou mesmo para “esculpirem a personalidade”, como assinalou Peter Kramer em seu 
livro Ouvindo o Prozac.6 

A psiquiatria contemporânea segue a mesma tendência das outras ciências da vida, isto é, que se pode agir 
sobre a natureza criando formas de vida artificiais. Modificar a subjetividade através de drogas e medicamentos, 
interferir artificialmente no que caracteriza cada um de nós como um ser singular, sobre o que constituiria a nossa 
“natureza”. Em vez de lidar apenas com doenças e anomalias estruturais do organismo humano, a medicina passa a 
intervir na criação de novas formas de vida e novos modos de viver. A natureza e a doença foram ultrapassadas ao 
mesmo tempo. Assim como a natureza pode ser fabricada, a medicina também passa a não se restringir a curar doenças 
e a devolver a um estado “natural”. O presente, como bem assinala Alain Ehrenberg, é de uma sociedade composta em 
grande parte por indivíduos fármaco-humanos. 

Tudo isso leva a tomar uma posição e a se responsabilizar pelas transformações que estão fabricando o 
presente e o futuro próximo da sociedade. O psiquiatra francês Édouard Zarifian assume uma posição bastante clara: 
“‘Psiquiatrizar ’ o existencial não pode ser uma ambição da sociedade. Não pode ser também um projeto individual”.7 
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Para esse autor, devemos diferenciar o “sofrimento psíquico relacionado a dificuldades existenciais” do sofrimento 
mental gerado pelas patologias psiquiátricas. Enquanto o primeiro deveria demandar unicamente um acompanhamento 
psicoterápico, pois não constitui uma patologia, o segundo poderia ser tratado também através de medicamentos 
psicotrópicos. Assumir uma posição frente às novas possibilidades de intervenção da psiquiatria na vida humana e ao 
papel da indústria farmacêutica na construção da ciência constitui uma importante questão política que se impõe para os 
psiquiatras na atualidade: 

"Atualmente nós saímos da psiquiatria, para fabricar uma clínica dos sofrimentos humanos, 

inelutavelmente ligados às turbulências da vida, propondo a prescrição de um medicamento como resposta 

obrigatória e exclusiva. Existe, no entanto, nesses casos, que não constituem uma patologia, alternativas não-

farmacológicas. Nós, psiquiatras, nos tornamos instrumentos de uma regulação social? Nossa função é convencer o 

infeliz de que ele é na verdade um doente? Todo o arsenal está pronto para isso. Cabe a nós escolher, se ainda há 

tempo."8 
Contudo, o problema se complica um pouco mais ao se examinar a argumentação que geralmente sustenta o 

discurso crítico aos psicotrópicos e à medicalização. Buscando combater o determinismo positivista que anima a 
chamada psiquiatria biológica e defendendo a importância de se considerarem as dimensões psicossociais envolvidas 
nos transtornos mentais, a crítica à medicalização acaba muitas vezes combatendo os medicamentos e as tecnologias 
com o argumento de que os psicotrópicos seriam apenas “medicamentos sintomáticos”, que não resolveriam as 
“verdadeiras causas” do problema. As verdadeiras causas dos problemas mentais seriam psicológicas e/ou sociais e por 
isso os medicamentos seriam tomados como uma espécie de nova camisa-de-força, dessa vez de natureza química. 

O problema é que essa argumentação, a rigor, também apresenta uma perspectiva positivista, pois não só 
pressupõe uma “verdadeira” causa para os transtornos mentais, como também acaba fazendo apelo a uma suposta 
“essência” do homem. Se, em outras áreas da medicina, a colocação de próteses nos corpos não gera tantas 
controvérsias, o que haveria de tão especial no psiquismo para que ele constituísse uma esfera privilegiada? O que faz 
com que o “existencial”, no que se refere à subjetividade, não possa ser transformado artificialmente, se o dia-a-dia já é 
tão atravessado pelos mais diferentes tipos de máquinas? Como Peter Kramer apontou, o maior receio em relação aos 
medicamentos psicotrópicos está na crença de que eles nos privariam daquilo que seria a essência do humano: a 
angústia, a culpabilidade, a vergonha, a tristeza e a consciência de si. A crítica aos psicotrópicos costuma se basear 
então no fato de esses medicamentos serem substâncias artificiais, que interfeririam na “natureza do homem”, no que 
caracterizaria justamente a “humanidade”, a “essência” do homem como ser. 

Enquanto o DSM dá adeus à querela entre psicogênese e organogênese – que constituiu a grande linha de 
partilha da psiquiatria ocidental –, a argumentação que pretende combater o positivismo médico na psiquiatria acaba 
apelando mais uma vez à ideia de uma “verdadeira causa dos transtornos mentais”, caindo novamente em um 
pensamento “essencialista” que reivindica a verdade e a natureza das coisas. 

O recurso à natureza e à verdade é uma posição complicada de ser defendida por aqueles que querem ressaltar 
a dimensão psicossocial da psiquiatria contra o positivismo médico. Pois não seria esse mesmo apelo à “natureza” do 
homem que também sustenta o discurso reducionista da psiquiatria biológica quando ela, por exemplo, quer reduzir a 
depressão a uma doença do cérebro simplesmente, ou tenta identificar a homossexualidade a uma anomalia genética? 
Esse naturalismo que fazia com que os setores mais conservadores dissessem: “As coisas são desta forma porque é da 
natureza delas ser assim, porque elas sempre foram assim. Deus fez desta forma, e não somos nós que podemos mudar”. 
Não estaria esse mesmo naturalismo por exemplo na base dos argumentos da Igreja Católica quando combateu o uso da 
pílula anticoncepcional ou, mais recentemente, quando condena o uso de preservativos apesar da tragédia social da 
AIDS? 
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Na medida que o capital invade todos os domínios da existência e intervém – sem muitos escrúpulos e com 
uma força incrível – na fabricação da realidade e na invenção de novas formas de vida, fica a pergunta: como resistir? 
Será que a única forma de resistência que resta, para aqueles que tradicionalmente sempre combateram o pensamento 
conservador, é assumir uma paradoxal atitude de ser contra a mudança, uma posição que quer “conservar as coisas 
como elas são”? Será que, para resistir à potência produtiva do biopoder na sua acelerada fabricação de novas formas de 
vida e novos modos de viver, só resta se tornarmo os novos guardiães dos “valores” humanos naturais e dos “costumes” 
tradicionais? 

O que fazer quando não há mais limite entre um pequeno “retoque” de cirurgia estética e a transformação que 
sofreu o “androide” Michael Jackson; entre a gestão do humor por psicotrópicos e a transformação das pessoas em 
robôs químicos; entre o incentivo excessivo à sexualidade e o abuso sexual? Seria o caso de recorrer novamente a 
valores transcendentes, resgatar novas leis morais que venham a restabelecer as fronteiras e os limites? Acredito que é 
preciso encontrar outras categorias, novas armas para combater o problema da medicalização, sem precisar recorrer a 
uma moral transcendente ou a uma posição essencialista. 
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Donna Haraway, no seu “mito político” sobre os ciborgues,1 convida a habitar as fronteiras ambíguas entre o 
natural e o artificial, entre o humano e a máquina, entre a mente e corpo, que surgem com as tecnologias do final do 
século XX. Para ela, o determinismo biológico não é a única posição disponível para que se argumente em favor da 
animalidade do homem e da sua hibridização com a máquina. A autora lamenta que os recursos analíticos desenvolvidos 
pelas pessoas que ela chama de “progressistas” insistam no argumento de que a tecnologia envolve necessariamente 
dominação. Para Haraway, o ciborgue – esse híbrido de homem e máquina que já somos no presente e para o qual 
tendemos cada vez mais –, apesar de ser fruto do capital, comporta uma potência subversiva em relação às grandes 
dicotomias que sempre sustentaram as forças de homogeneização do socius e incita o pensamento a abandonar as 
categorias essencialistas: o ciborgue “implode, ironicamente, não apenas as justificativas para o patriarcado, o 
colonialismo, o humanismo, o positivismo, o essencialismo, o cientificismo e outros ‘ismos’, mas também todos os 
apelos em favor de um estado orgânico ou natural”. Não se deve então ver, necessariamente, nas novas tecnologias 
apenas dominação e uma triste marcha para a instrumentalização e a objetificação da vida (embora seja também isso); é 
preciso apropriar-se da tecnologia no que ela pode trazer de abertura para novas possibilidades de vida. 

Os processos que estão transformando radicalmente o corpo humano na virada do milênio forçam a refletir 
sobre a subjetividade de outro modo. É no confronto com os clones e ciborgues e outros híbridos tecnonaturais que a 
“humanidade” da subjetividade se vê questionada. Onde termina o humano e começa a máquina? A presença do 
ciborgue incita a pensar na natureza do humano. De um lado tem-se a mecanização e a tecnologização do humano e, de 
outro, a humanização e a subjetivação da máquina. Implantes, transplantes, enxertos, próteses, seres portadores de 
órgãos artificiais, seres geneticamente modificados, anabolizantes, vacinas, psicofármacos compõem o arsenal 
tecnológico já disponível para a produção de corpos e mentes. 

O doping de Ben Johnson nas Olimpíadas provocou polêmica, mas, com ou sem drogas, hoje em dia o 
treinamento e a tecnologia já fazem de todo atleta parte de uma rede tecnológica composta por elementos totalmente 
artificiais. Por exemplo, a alta tecnologia de fabricação de calçados de corrida e roupas especiais que aumentam a 
performance do corredor. Vencer os jogos olímpicos hoje em dia não tem a ver simplesmente com correr mais rápido, e 
sim com a “interação entre medicina, dieta, práticas de treinamento, vestimentas e fabricação de equipamentos, 
visualização e controle do tempo”.2 As academias de ginástica, o bodybuilding, os alimentos energéticos para aumentar 
a massa muscular são outros exemplos que mostram que a produção “artificial” dos corpos já é uma realidade. 

Uma das características mais notáveis desta era é justamente a interpenetração, o acoplamento entre o humano 
e a máquina. Isso também se traduz numa indeterminação das fronteiras que separam ciência e política, tecnologia e 
sociedade, natureza e cultura. Não há mais nada que seja “puro”, a natureza pura, a ciência pura, o puramente social, o 
puramente político e cultural. O “ciborgue” coloca em questão as grandes oposições entre natureza e cultura, eu e 
mundo, que formaram o pensamento ocidental. Ele traz a realidade de que a natureza humana pode ser construída, 
rompendo com o essencialismo e com o naturalismo. Para Haraway, a atitude política mais potente para lidar com esses 
novos problemas não seria buscar conservar as fronteiras rompidas em nome da natureza humana, mas sim poder 
experimentar a confusão das fronteiras e captar a potência criadora que se libera, assumindo a responsabilidade sobre a 
sua construção e desconstrução. Trata-se, para a autora, não de uma sujeição à biopolítica, mas sim de uma simulação 
biopolítica que ofereceria um campo muito mais potente de atividades. O mundo pode ser construído como se quiser. 
Trata-se de pensar na sociedade não como algo universal e naturalizado que está lá, como um objeto esperando para ser 
descrito por sociólogos e antropólogos, mas sim como algo que está sendo o tempo todo fabricado por diversas forças 
em constante mutação. Cabe, então, assumir a responsabilidade por sua produção: 

"Assumir a responsabilidade pelas relações sociais da ciência e da tecnologia significa recusar uma 

metafísica anticiência, uma demonologia da tecnologia e, assim, abraçar a habilidosa tarefa de reconstruir as 

fronteiras da vida cotidiana, em conexão parcial com os outros, em comunicação com todas as nossas partes. Não se 

trata apenas da ideia de que a ciência e a tecnologia são possíveis meios de grande satisfação humana, bem como 
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matrizes de complexas dominações. A imagem do ciborgue pode sugerir uma forma de saída do labirinto dos 

dualismos por meio dos quais temos explicado nossos corpos e nossos instrumentos para nós mesmos. Trata-se do 

sonho não de uma linguagem comum, mas de uma poderosa e herética heteroglossia."3 

Deleuze também aponta nessa direção no anexo de seu livro sobre Foucault. Segundo Deleuze, a interpretação 

correta do que Nietzsche chamava de “o super-homem” seria: se a forma-homem aprisionou a vida, com que novas 
forças do fora as forças no homem poderiam entrar em relação para advir uma nova forma, que não seja mais Deus nem 
o homem, mas um “super-homem” que libere a vida dentro do homem? Deleuze aposta que é pelas relações dos 
homens com a biologia molecular e as máquinas cibernéticas que estão surgindo novas possibilidades de liberação da 
vida e constituição de uma nova forma, resultante das relações das forças no homem com as forças do fora, diferente da 
forma-Deus e da forma-homem. Tratar-se-ia não mais de uma elevação do homem ao infinito nem a relação com a 
finitude, mas sim a afirmação de um finito-ilimitado, uma relação de forças onde um número finito de componentes 
produz uma diversidade praticamente ilimitada de combinações.4 Uma heterogeneidade radical, ou melhor dizendo, 
uma heterogênese, já que aqui as diferenças são produtoras de outras diferenças. 

Ora, mas o que vem acontecendo no contemporâneo é justamente uma tendência ao aprisionamento total da 
vida nas malhas do poder pela tecnologia. Como liberar a vida quando o poder se torna inteiramente biopoder? Como 
transpor a linha do poder e invocar focos de resistência numa sociedade de controle, onde o poder opera na imanência 
da vida, controlando não apenas a vida qualificada, mas a própria virtualidade da vida pela gestão dos riscos, fabricação 
dos modos de viver, se antecipando na captura do próprio código genético sob o domínio do capital? As novas formas 
de vida já estão sendo patenteadas antes mesmo de se tornarem realidade. 

De fato, esse problema teve de ser enfrentado pelo próprio Foucault, que, a partir da vontade de saber5 – onde 
propõe o conceito de biopoder –, percebe esse fechamento nas relações de poder e busca, no último momento do seu 
pensamento,6 pensar a própria vida como foco de resistência, através da criação de modos de subjetivação sob uma 
ética-estética da existência. Segundo Deleuze, a solução encontrada por Foucault é uma nova maneira de trabalhar a 
questão da “morte do homem” e da liberação da vida. Trata-se de produzir processos de subjetivação e novas 
possibilidades de existência que sejam a afirmação de uma ética pela vida.7 

Não se trata de um retorno à natureza do sujeito. O pensamento de Foucault faz da liberdade não o encontro de 
uma relação “autêntica” com nosso próprio eu ou o alcance de um estado particular, mas sim um processo, uma 
libertação. Os modos de subjetivação são sempre coletivos e extremamente variáveis conforme as épocas, até porque o 
poder não cessa de recuperá-los e de submetê-los a novas relações de força, a menos que renasçam inventando novos 
modos indefinidamente. A liberdade, nesse sentido, não é alcançada, é exercida através da atividade crítica/clínica que 
nos faz questionar a natureza humana que acreditamos nos definir, identificando as forças que nos produzem enquanto 
sujeitos.8 Exercer a liberdade consiste assim em uma prática ativa de resistência e criação que busca dar visibilidade às 
forças do poder e formas do saber que produzem as realidades e subjetividades encontrados em cada período histórico. 
Trata-se de um exercício crítico que busca desnaturalizar o instituído dando visibilidade às relações de força que 
produzem no presente as verdades constituídas. Realizar o que Foucault chamou de uma “ontologia histórica de nós 
mesmos”,9 uma reflexão sobre o presente que consista numa investigação histórica que apresente o diagrama de forças 
que nos produziu como sujeitos: “saber em que medida o trabalho de pensar sua própria história pode liberar o 
pensamento daquilo que ele pensa silenciosamente, e permitir-lhe pensar diferentemente”.10  Praticar a liberdade como 
uma operação artística, atravessando as linhas do poder e do saber através de um exercício ético-estético de resistência e 
criação de novas possibilidades de vida. A vida como obra de arte. 
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A resistência se exerce, então, biopoliticamente, pela desestabilização do que no presente aparece como 
instituído e produz assujeitamento, para, assim, poder ativar processos de subjetivação que constituam novas 
possibilidades de vida. Contra um biopoder que investe sobre a vida, uma biopolítica em favor da vida. 

Podemos pensar assim uma resistência biopolítica à medicalização. Seria preciso efetuar uma crítica à 
medicalização que buscasse dar visibilidade e dizibilidade11 às relações de forças que formaram historicamente os 
campos de práticas e saberes que, no seu modo de funcionar, vêm produzindo no contemporâneo a medicalização da 
vida. Tomar a proposta foucaultiana de liberar o pensamento do que nele pensa silenciosamente para poder pensar 
diferentemente. Meu compromisso neste livro foi esse, o de tentar desestabilizar o que na psiquiatria contemporânea, 
hoje colocada no campo da clínica como um conjunto de verdades instituídas pelo discurso biológico, se apresenta 
como resultante de um suposto “progresso da ciência”. Interessava-me deixar ver e falar as relações de força que a 
constituíram historicamente como uma “psiquiatria remedicalizada” e cartografar os efeitos que emergem de seu 
funcionamento na atualidade. Espero ter contribuído para liberar o campo de análise para a produção de novos discursos 
e práticas. 

De saída me parece que o resultado mais evidente que surge desta análise, é a necessidade de fazer da clínica 
um foco de resistência à medicalização, sem precisar, contudo, abrir mão da potência de intervenção clínica dos 
psicotrópicos. Não se trata de fazer ressuscitar uma antipsiquiatria. O conhecimento do funcionamento do cérebro 
promete ajudar a tratar diversas patologias e os psicotrópicos já trouxeram grandes avanços no tratamento das pessoas 
que sofrem de transtornos mentais, isso é indiscutível. No entanto, é preciso que o clínico se deixe atravessar por outros 
saberes sobre a subjetividade humana para que possa captar a potência de intervenção dos psicotrópicos e os 
conhecimentos da biologia, sem cair na medicalização e no aprisionamento pelo diagnóstico, mas sim criando novas 
possibilidades de vida para os sujeitos que o procuram. 

Os psicotrópicos não são um mal em si; seus efeitos são bastante potentes e não se resumem à mera contenção 
química do sintoma. O problema se dá quando se passa a acreditar que tudo é doença, que toda manifestação de 
sofrimento psíquico só pode ser efeito de um distúrbio cerebral. É preciso criar maneiras clínicas de trabalhar com os 
psicofármacos sem enclausurar a escuta, o olhar e a intervenção em um aparato teórico cientificista, que concebe a 
subjetividade como efeito exclusivo de determinações biológicas, gerando uma clínica que só vê e produz “doentes” por 
toda a parte. 

O problema com os psicotrópicos é o discurso cientificista que os acompanha e a perspectiva reducionista que 
esse discurso produz. Se os medicamentos estão hoje vinculados a um modelo teórico reducionista que produz 
subjetividades apáticas, resignadas, medicalizadas – como o quer o capitalismo globalizado – de que forma 
desterritorializar essa ferramenta? Como conectá-la a outra máquina? “É a máquina que faz a ferramenta, e não o 
inverso.”12  Como captar aí forças que possam fazer da clínica um dispositivo de transformação, e não um instrumento 
da máquina de produzir “doentes”? 

Devemos sair do debate psiquiátrico habitual entre causas psicológicas ou biológicas, para conduzir de outro 
modo a questão: as descobertas da biologia abrem novos campos possíveis? Ou reduzem as possibilidades de 
intervenção clínica, criando novos constrangimentos? Assim posto o problema, pode-se deslocar os psicotrópicos do 
discurso reducionista habitualmente encontrado na psiquiatria biológica. Enquanto os psicotrópicos parecem ampliar 
largamente as possibilidades de intervenção clínica, a psiquiatria biológica visa sempre restringir os universos 
referenciais do clínico ao discurso médico e os territórios existenciais do paciente àqueles delimitados pelo diagnóstico. 

Félix Guattari no livro Caosmose13  aponta alguns direcionamentos teóricos que podem nos ajudar a pensar 
como lançar mão dos efeitos dos psicotrópicos na clínica sem precisar aderir ao discurso reducionista da psiquiatria 
biológica. 

O autor parte de um diagnóstico do contemporâneo, no qual afirma que, na atualidade, se torna cada vez mais 
evidente a necessidade de se ampliar a definição de subjetividade, de modo a ultrapassar a oposição clássica entre 
sujeito individual e sociedade e, através disso, rever os modelos de inconsciente de que dispomos. Guattari chama 
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atenção para o fato de que os fatores subjetivos estão desempenhando um papel preponderante no curso da história, 
desde que foram assumidos pela indústria da comunicação de alcance mundial. Cada vez mais, nossos estilos de vida, 
nossas concepções das relações sociais, nossas maneiras de afetar e ser afetado pelo mundo vão sendo produzidos pela 
mídia. O capitalismo globalizado investe como nunca na subjetividade, e as novas tecnologias que invadem o cotidiano 
produzem novas conexões e novos territórios existenciais, promovendo importantes mutações no nosso universo de 
referências. 

A consideração dessas dimensões maquínicas de subjetivação levou Guattari a propor, desde a década de 1970, 
uma redefinição da subjetividade. Ele propôs pensar na subjetividade como produzida por instâncias individuais, 
coletivas e institucionais, onde os diferentes registros semióticos que concorrem para sua produção não mantêm 
relações hierárquicas obrigatórias, fixadas definitivamente. Para o autor, não há, no processo de produção da 
subjetividade, nenhuma instância dominante que determine as outras instâncias, segundo uma causalidade unívoca. A 
subjetividade é heterogenética: 


"A psique, em essência é a resultante de componentes múltiplos e heterogêneos. Ela envolve, sem dúvida, o 

registro da fala, mas também meios de comunicação não-verbais, relações com o espaço arquitetônico, 

comportamentos etológicos, estatutos econômicos, relações sociais de todos os níveis e, ainda mais 

fundamentalmente, aspirações de ordens éticas e estéticas. É com o conjunto desses componentes que a psiquiatria se 

acha confrontada, incluídas aí dimensões biológicas às quais dá cada vez mais acesso uma psicofarmacologia que, 

ano após ano, não cessa de progredir."14 
Devido ao caráter construtivista e pragmático dessa perspectiva, Guattari afirma que ela se encontra sob a 

égide de um paradigma ético-estético, em oposição às modelizações que buscam se basear em um paradigma 
cientificista. Não se trata, no entanto, de uma recusa da ciência. Trata-se de uma perspectiva que trabalha com os 
paradigmas científicos e é por eles trabalhada; mas é uma posição onde os referenciais que norteiam nossas ações não 
emanam de uma enunciação transcendente, como uma lei de Deus, da ciência ou da natureza, mas de escolhas ético-
pragmáticas pautadas pelos efeitos de produção de realidade que elas implicam: 

"Que fique bem claro que não assimilo a psicose a uma obra de arte e o psicanalista, a um artista! Afirmo 

apenas que os registros existenciais aqui concernidos envolvem uma dimensão de autonomia de ordem estética. 

Estamos diante de uma escolha ética crucial: ou se objetiva, se reifica, se “cientificiza” a subjetividade ou, ao 

contrário, tenta-se apreendê-la em sua dimensão de criatividade processual."15 

É importante ressaltar que Guattari não pretende com isso criar uma nova escola “psi”, que tenha a pretensão 

de substituir a psicanálise ou a psiquiatria. Não é o caso de optar por uma nova modelização que venha a substituir as 
outras disponíveis. O autor fala, antes, em uma mudança de um paradigma científico para um paradigma ético-
processual, onde o que está em jogo é saber se as diferentes cartografias teóricas são utilizadas como grade de leitura 
global, com pretensão científica, exclusiva, ou, como instrumentos parciais, em composição com outros, onde o critério 
último é de ordem pragmática. Nessas condições, a atividade teórica se reorientará para uma “metamodelização” capaz 
de abarcar a diversidade dos sistemas de modelização. Trata-se assim de uma reorientação das práticas clínicas, 
passando das modelizações reducionistas, de pretensões cientificistas, para referenciais ético-estéticos que não se 
ancoram numa depuração e simplificação do complexo, trabalhando, ao contrário, pelo enriquecimento processual da 
multiplicidade. É a afirmação de uma “heterogeneidade ontológica”. 
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Acredito que pensar na clínica psiquiátrica à luz desses conceitos pode possibilitar explorar as potencialidades 
terapêuticas dos psicotrópicos, sem ter de restringir o universo referencial ao discurso neuroquímico reducionista da 
psiquiatria biológica. O paradigma cientificista – atualmente elevado a proporções nunca tão abrangentes na história da 
psiquiatria – está marcado pela crença na causalidade unívoca e pela busca de uma essência oculta dos transtornos 
mentais, produzindo na clínica uma dicotomia entre intervenções psicoterápicas ou farmacoterápicas. O fato de certos 
medicamentos produzirem mudanças nos sintomas x ou y, não significa necessariamente que esses sintomas se 
expliquem meramente por um distúrbio cerebral, nem que tenhamos que pensar assim para fazer uso dos psicotrópicos 
na clínica. 

Entender a clínica segundo um paradigma ético-estético, ético-pragmático, implica afirmá-la como uma clínica 
transdisciplinar,16 onde intervenções e vetores de diferentes naturezas podem concorrer para dar consistência ao 
processo terapêutico. Em vez de se conformar com a mera eliminação de sintomas, encarar os psicotrópicos como mais 
um elemento do plano de composição de uma clínica voltada para a criação de novos territórios existenciais. Trata-se de 
assumir uma outra relação da clínica com a ciência, em que a clínica seja concebida como uma práxis, atravessada pelas 
diversas teorias e tecnologias com as quais pode se compor, e não apenas como lugar de aplicação das funções 
estabelecidas pela ciência. 

No seu último livro,17  Deleuze e Guattari tratam das relações entre ciência, arte e filosofia, colocando o 
cérebro como sendo a junção (não a unidade) dessas três formas do pensamento-criação, que constituem os três planos 
através dos quais o cérebro “mergulha e enfrenta o caos”. Eles definem o cérebro e não o homem como sujeito do 
pensamento. Não que o pensamento tenha uma “origem” determinada no cérebro, mas no sentido de que pensar é traçar 
no cérebro novas conexões, novas passagens, novas sinapses e criar, no enfrentamento com o caos, novas funções, 
novos agregados sensíveis e novos conceitos. A ciência, a arte e a filosofia não seriam, assim, os objetos mentais de um 
cérebro objetivado, mas as três modalidades do devir-sujeito ou devir-pensamento do cérebro, que só se processa 
quando este enfrenta a um só tempo o caos e a opinião. Se todo pensamento-criação envolve a produção de novas 
conexões cerebrais, o discurso homogeneizador midiático consiste em imbecilizar, em reduzir ao mínimo os circuitos 
mentais, promovendo o assujeitamento e a degenerescência cerebral. 

Se o pensamento ou criação encontra na ciência, na arte e na filosofia os três planos através dos quais ele 
mergulha no caos, criando funções, agregados sensíveis e conceitos, na clínica, essas três formas do pensamento podem 
entrar em interceção, na composição de uma práxis que visa a produção de novas possibilidades de vida. O que está em 
jogo na clínica não é a aplicação em um sujeito de uma função transcendente estabelecida pela ciência, mas sim a 
reativação da potência criativa do cérebro-pensamento e a produção de novos campos de possíveis e novos territórios 
existenciais. O pensamento é a um só tempo crítico/clínico, à medida que enfrenta a opinião e a produção do 
assujeitamento, criando novos modos de subjetivação e novas possibilidades de vida: 

"(…) a única espécie de curiosidade que vale a pena ser praticada com um pouco de obstinação: não aquela 

que procura assimilar o que convém conhecer, mas a que permite separar-se de si mesmo. De que valeria a obstinação 

do saber se ele assegurasse apenas a aquisição de conhecimentos e não, (…) o descaminho daquele que conhece? 

Existem momentos na vida em que a questão de saber se é possível pensar diferentemente do que se pensa, e perceber 

diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a olhar ou a refletir."18 


Na clínica contemporânea também trata-se de saber de que maneira e até onde seria possível pensar 

diferentemente em vez de só legitimar o que já se sabe. Para os psiquiatras e médicos em geral, trata-se, mais ainda, de 
uma questão ética fundamental: ou se medicaliza a vida, com um discurso que territorializa de uma vez por todas os 
sujeitos em um diagnóstico psiquiátrico, ou aposta-se na clínica como um processo que visa não ao retorno a um estado 
anterior, mas a realizar o que Georges Canguilhem chamou de “pedagogia da cura”: fazer com que o paciente aprenda a 
se implicar no processo de conquista de um novo “estado de equilíbrio” com o ambiente, onde o médico e o 
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psicotrópico se tornem dispensáveis.19 Para tal, é necessário ativar a potência de normatividade da vida, isso cujo efeito 
na cura os estudos controlados chegam a mostrar objetivamente, mas que a ciência teima em só reconhecer 
negativamente através do rótulo de “efeito placebo”: 

"Esta pedagogia [da cura] deveria tender a obter o reconhecimento pelo sujeito do fato de que nenhuma 

técnica, nenhuma instituição, presentes ou futuras, lhe assegurarão a integridade garantida de seus poderes de relação 

com os homens e com as coisas. (...) Porque a saúde não é uma constante de satisfação, mas o a priori do poder de 

dominar as situações perigosas, este poder se presta a dominar perigos sucessivos. A saúde de depois da cura não é a 

saúde anterior."20 


Desse ponto de vista, a cura não visa atingir um estado original, mas sim criar um outro “estado”, diríamos 

com Foucault, um outro modo de subjetivação, em que o que o indivíduo alcança não é a felicidade, mas sim a 
capacidade de sofrer, de tolerar o sofrimento e criar condições de ultrapassar o que, no sofrimento, produz 
assujeitamento e impede a expressão da plasticidade da vida. Normal, neste sentido, é ser normativo, não é estar dentro 
de padrões esperados: é tornar-se capaz de criar novos padrões para si. Estar curado não é, então, ser feliz – é ser livre, 
ou seja, aprender a exercer um poder sobre si que permita pensar e viver diferentemente. 
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