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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo apontar como são realizados os diagnósticos de transtorno 

depressivo maior e transtorno distímico através do CID-10 e do DSM-V. Busca também 

apontar o que se sabe sobre as causas desses transtornos, bem como as formas de tratamentos 

empregadas e sua epidemiologia segundo dado da OMS. Por fim, esboça-se uma das 

principais críticas a esses manuais – a de querer separar fato de valor – e estabelece-se uma 

relação entre depressão e o conceito de normatividade vital, de autoria do epistemólogo 

francês Georges Canguilhem. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to to identify the diagnosis of major depressive disorder and 

dysthymic disorder through ICD-10 and DSM-V. It also seeks to identify what is known 

about the causes of these disorders, as well as the forms of treatments used and their 

epidemiology according to WHO data. Finaly, It tries to point out one of the main criticisms 

of these manuals – the fact-value dichotomy – and tries to establish a relationship between 

depression and the concept of vital normativity, proposed by the french epistemologist 

Georges Canguilhem. 

 

 

Keywords: Depression; Dysthymia; Disorder; DSM; Normativity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Horwitz e Wakefield (2005), há relatos sobre as manifestações do que 

chamamos hoje de transtorno depressivo desde Hipócrates, no séc. V a.c. O médico 

grego, pai da medicina ocidental, alegava que “Se o medo ou sofrimento permanecem 

por um longo tempo, trata-se de melancolia.” (HORWITZ & WAKEFIELD 2005, p. 

41). Melancolia é o termo utilizado ao longo dos séculos para denotar algo próximo do 

que chamamos hoje de depressão maior, embora o conceito de depressão seja mais 

amplo. Já no séc. IV a.c., foi a vez de Aristóteles falar sobre esse transtorno, fazendo 

uma diferenciação entre estados de humor patológicos e normais. Estes últimos seriam 

provenientes de acontecimentos negativos da vida, ao passo que na melancolia o 

desânimo seria duradouro, sem causa localizável, independente do contexto. Ao dizer 

que era sem causa, se aludia ao fato de o sentimento de tristeza aparecer de maneira a 

não podermos ligá-lo a algum acontecimento especifico, como por exemplo o luto.  

Conforme Horwitz e Wakefield (2005), ao longo dos séculos outros autores 

falaram sobre esse assunto, entre eles Robert Burton, em 1621, definindo os estados 

causados pela melancólica como “contrários à natureza”; mais tarde, já no séc. XX, 

aparece Freud com seu texto Luto e Melancolia, pontuando que tristeza decorrente de 

perdas (como no caso do luto) são normais; já na melancolia, não se saberia o que foi 

perdido, e seria acompanhada por um extremo declínio da estima de si.  

Mais tarde, ainda no século XX, surgiram os manuais diagnósticos 

padronizados. Conforme veremos ao longo do trabalho, a primeira edição do DSM teve 

grande influência da psicanálise criada por Freud 

Ao longo das últimas três décadas, o diagnóstico de transtorno depressivo e a 

sua prevalência epidemiológica vêm aumentando consideravelmente. Vários autores 

têm debatido esse tema nas mais diversas áreas. Atualmente, o diagnóstico desse 

transtorno se baseia na identificação de sintomas contidos nos principais manuais sobre 

diagnósticos, o CID-10 e o DSM, este último sendo considerado a bíblia da psiquiatria 

por ser especifico para o diagnóstico de transtornos mentais e está na sua quinta edição, 

que foi lançada em 2013, contendo o diagnóstico de mais de 300 transtornos. 

 Esse manual gera muita polêmica entre aqueles que são a favor e contra a lógica 

de atuação hegemônica da psiquiatria contemporânea, pois muitos acreditam que a 

simples mensuração de alguns sintomas não possa ser responsável pelo diagnóstico de 

transtornos mentais, principalmente quando se considera as consequências trazidas por 
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esse tipo de diagnóstico, consequências essas que vão desde o tratamento aplicado até a 

situação em que o paciente se encontrará dentro da sociedade.  

No capítulo 1 apresento os critérios utilizados para o diagnóstico dos dois 

principais tipos de transtornos depressivos: transtorno depressivo maior e transtornos 

distímico. Apresento também a etiologia, os protocolos de tratamento e a 

epidemiologia, onde poderemos ver o quão assustadoramente tem crescido os números 

de pessoas com transtornos depressivos.  

No capítulo 2 falarei como alguns autores acreditam que tal crescimento não se 

deve somente a casos reais de transtorno depressivo, mas também a realização de 

diagnósticos equivocados, para isso falarei sobre a criação do DSM e do CID. Adianto 

que ambos os manuais foram criados com a finalidade de padronizar os critérios 

diagnósticos, de modo que em qualquer parte do mundo os pacientes recebessem o 

mesmo diagnóstico de forma correta. 

Já no capítulo 3 falei sobe o conceito de normatividade vital em Georges 

Canguilhem e o relacionarei com o transtorno depressivo, pois acredito que a 

normatividade vital seja perdida por pacientes que sofrem desse transtorno.  
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CAPÍTULO 1 

ABORDAGEM HEGEMÔNICA DOS TRANSTORNOS DEPRESSIVOS DO 

HUMOR: CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS, EPIDEMIOLOGIA, PRINCIPAIS 

HIPÓTESES ETIOLÓGICAS E PROTOCOLOS DE TRATAMENTO 

 

Esse capítulo tem como objetivos apontar os critérios utilizados nos dois 

principais manuais de classificação para o transtorno depressivo maior e para o 

transtorno depressivo persistente (distimia). Ele busca apontar ainda as principais 

hipóteses etiológicas para o desenvolvimento de transtornos depressivos, bem como 

apontar os principais protocolos de tratamento utilizados atualmente para lidar com 

esses transtornos. 

Esse capítulo é importante para que se possa entender a discussão sobre tais 

métodos, bem como possíveis críticas ao modo de se diagnosticar, entender e tratar a 

doença e o paciente. Para melhor compreensão, o capítulo será dividindo em transtorno 

depressivo maior e transtorno depressivo persistente (distimico, onde dentro desses dois 

transtornos será apontada a abordagem utilizado pela quinta versão do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM e pela décima versão do 

Código Internacional de Doenças – CID-10. Posteriormente serão apontados dados 

epidemiológicos, etiologia do transtorno depressivo e por fim os protocolos de 

tratamento. 

O DSM apresenta apenas as categorias dos transtornos mentais, tendo sido 

criado pela Associação Americana de Psiquiatria, com sua primeira edição publicada 

em 1952. Desde então tem sido atualizado ao longo das décadas, chegando a sua quinta 

edição publicada em 2013, que é a mais atual e utilizado atualmente. O CID foi criado 

para padronizar e categorizar doenças e problemas relacionados a saúde utilizando a 

nomenclatura estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, tendo tido sua primeira 

edição publicada em 1893 e a última, o CID-10 em 1989, porém a decima primeira 

edição já está sendo debatida e há previsão de seu lançamento para 2017. Ele é adotado 

pelo ministério da saúde do Brasil e da maioria dos países. 
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1.1. TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR 

O transtorno depressivo maior engloba o que popularmente é chamado de 

depressão. Esse transtorno vem ganhando cada vez mais enfoque com o passar das 

décadas, pois o número de casos vem crescendo rapidamente em todo mundo e se 

tornando uma das maiores causas de incapacidade no trabalho. Porém embora o senso 

comum tenda a pontuar qualquer tipo de transtorno depressivo apenas como depressão 

buscarei diferenciar os tipos principais. Que são o transtorno depressivo maior e o 

transtorno depressivo persiste (distimia). 

 

1.1.1. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais – DSM 

Segundo o DSM-V, para o diagnóstico de transtorno depressivo maior é 

necessário que um indivíduo apresente ao menos cinco dentre nove dos sintomas 

listados no manual: Humor deprimido; diminuição do interesse ou do prazer nas 

atividades cotidianas; ganho ou perda de peso ou mudança no apetite; insônia ou 

hipersônia (excesso de sono); agitação ou retardamento (desaceleração) psicomotores; 

fadiga ou perda de energia; sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou descabida; 

diminuição da capacidade de pensar ou de se concentrar, ou indecisão; e pensamentos 

recorrentes de morte, ideação suicida ou tentativa de suicídio. Dentre esses cinco é 

necessário que estejam presentes, ou o humor deprimido, ou a diminuição do interesse 

ou prazer nas atividades cotidianas (também chamada de anedonia). Porém, há uma 

ressalva na consideração desses sintomas: o indivíduo deve apresentar tais sinais e 

sintomas durante a maior parte do tempo ao longo de no mínimo duas semanas. 

O DSM-V, manteve todos os critérios do DSM-IV para o diagnóstico de 

Transtorno Depressivo Maior, salientando que tais sintomas devem causar sofrimento 

significativo ou algum tipo de prejuízo a alguma área importante da vida, além de tais 

sintomas não poderem estar associados a qualquer efeito de substâncias ou alguma 

condição médica. Entretanto, houve uma mudança importante em relação a um 

importante critério de exclusão: o luto. Ao contrário do DSM-IV, que fazia uma 

ressalva aos casos de luto, apontando que os sintomas apresentados deveriam ser 

desconsiderados nesses casos (a não ser que o luto persistisse por mais de dois meses 

e/ou apresentasse sintomas de psicose ou ideação suicida, passando a ser tratado como 

“luto patológico”), o DSM-V deixa de considerar o processo de luto como critério de 
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exclusão para tal diagnóstico, colocando que eventuais efeitos do luto e/ou perdas 

significativas podem ser caracterizados como um episódio de transtorno depressivo 

maior. Porém, deve ser diagnosticado como transtorno depressivo maior apenas após se 

considerar o histórico do indivíduo e as normas culturais em que ele está inserido. 

Mesmo pontuando que o diagnóstico do episódio depressivo deve considerar a 

cultura do indivíduo, o DSM-V coloca alguns pontos de diferenciação entre um luto 

“normal” e um luto de episódio depressivo.  

Ele aponta que, ao diferenciar o luto de um episódio depressivo maior (EDM), 

deve-se considerar que “o afeto predominante inclui sentimento de vazio e perda, 

enquanto no EDM há humor deprimido persistente e incapacidade de antecipar 

felicidade ou prazer” (APA, 2013, p. 126). No processo de luto, com o passar dos dias a 

disforia tende a diminuir de intensidade, aparecendo em ondas, que em geral estão 

associadas a pensamentos e lembranças do falecido, tais pensamentos estão 

relacionados ao mesmo e não a uma autocrítica ou depreciação de si mesmo, ou seja, a 

autoestima se mantem preservada. A dor do luto pode vir acompanhada por emoções e 

humor positivos. No episódio depressivo maior, o humor deprimido não está 

relacionado a pensamentos e lembranças, e aparece de forma persistente; o humor tem 

características de infelicidade e angústia. 

No processo de luto, os pensamentos de ideação suicida tendem a surgir a partir 

de uma vontade de estar novamente com o falecido; nos casos de episódio depressivo 

maior, os desejos do enlutado são acabar com a própria vida devido a “sentimentos de 

desvalia, de não merecer estar vivo ou da incapacidade de enfrentar a dor da depressão” 

(APA, 2013, p.126). 

Segundo dados do próprio DSM-V, o transtorno depressivo maior não apresenta 

idade específica para surgir pela primeira vez, porém apresenta maior possibilidade de 

surgir com a chegada da puberdade. Ele aponta ainda que nos EUA, o pico de 

incidência do primeiro episódio parece ser atingido por volta dos 20 anos, porém não 

sendo incomum que o transtorno surja pela primeira vez em idade avançada. 

O manual ainda aponta alguns fatores de risco: afetividade negativa; 

experiências adversas na infância; eventos estressantes na vida; fatores genéticos - como 

ser familiar de primeiro grau de pessoas com transtorno depressivo maior - (fatores 

genéticos aumentam de 2 a 4 vezes a possibilidade de um indivíduo desenvolver a 

doença); uso de substâncias; e condições médicas crônicas ou incapacitantes. 
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1.1.2. Segundo o Classificação Internacional de Doenças – CID-10 

 

Segundo a CID-10, o episódio depressivo (cód. F-32) pode se apresentar em três 

graus de intensidade: leve, moderado ou grave. Em qualquer um dos três graus, o 

paciente deve apresentar rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição da 

atividade. Deve existir alteração da capacidade de experimentar o prazer, perda de 

interesse, diminuição da capacidade de concentração, associadas em geral a fadiga 

importante, mesmo após esforço mínimo. Em geral são observáveis problemas do sono 

e diminuição do apetite. Existe quase sempre diminuição da autoestima e da 

autoconfiança, frequentemente ideias de culpabilidade e/ou indignidade, mesmo nas 

formas leves. Segundo o manual, o humor depressivo deverá variar pouco de dia para 

dia ou segundo as circunstâncias, podendo acompanhar-se de sintomas ditos 

“somáticos” tais como: “perda de interesse ou prazer, despertar matinal precoce, várias 

horas antes da hora habitual de despertar, agravamento matinal da depressão, lentidão 

psicomotora importante, agitação, perda de apetite, perda de peso e perda da libido” 

(OMS,1993). 

Caracteriza-se um episódio depressivo leve quando estiverem presente dois ou 

três sintomas citados anteriormente e o paciente provavelmente não for capaz de 

desempenhar a maior parte das tarefas do seu cotidiano. No episódio depressivo 

moderado, o paciente terá quatro ou mais daqueles sintomas, além de exibir grande 

dificuldade para desempenhar tarefas. No episódio depressivo grave sem sintomas 

psicóticos o paciente apresentará vários dos sintomas, os quais se apresentam como 

angustiantes; as ideias e atos suicidas são comuns e geralmente pode-se observar uma 

série de sintomas somáticos. Já no episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, o 

paciente apresenta as mesmas características de um episódio depressivo grave, porém 

acompanhado de alucinações, ideias delirantes, lentidão psicomotora ou imobilidade 

grave, que torna todas as atividades sociais impossíveis. O paciente pode ainda correr 

um risco de morte por suicídio, desidratação ou desnutrição. 

 

1.2. TRANSTORNO DEPRESSIVO PERSISTENTE (DISTIMIA) 

 

1.2.1. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 

DSM. 
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O transtorno distímico “representa uma consolidação do transtorno depressivo 

maior crônico e do transtorno distímico definidos no DSM-IV” (APA, 2013, p. 168), 

tendo como critérios diagnósticos: humor deprimido na maior parte do dia; além disso, 

exibir duas ou mais das seguintes características: apetite diminuído ou alimentação em 

excesso, insônia ou hipersonia, baixa energia ou fadiga, baixa autoestima, concentração 

pobre ou dificuldade de tomar decisões, e sentimentos de desesperança. Por um período 

de dois anos, o indivíduo jamais teria apresentando ausência dos sintomas por mais de 

dois meses. Podem estar constantemente presentes por dois anos os critérios utilizados 

para transtorno depressivo maior. Jamais deve ter ocorrido um episódio maníaco ou 

hipomaníaco, nem satisfazer critérios para transtorno ciclotímico. O transtorno não deve 

ser melhor explicado por transtorno de ordem esquizofrênica, transtornos do espectro da 

esquizofrenia e transtornos psicóticos especificados ou não especificados, nem os 

sintomas devem ser provenientes de efeitos fisiológicos de substâncias ou outra 

condição médica. Tais sinais e sintomas devem causar sofrimento significativo ou 

algum tipo de prejuízo a alguma área importante da vida do indivíduo. 

O transtorno depressivo distímico não apresenta quatro critérios presentes no 

transtorno depressivo maior, o que acarretara na limitação do número de indivíduos que 

apresentem sintomas depressivos persistentes por mais de dois anos, de modo que se um 

indivíduo apresentar sintomas que satisfaçam todos os critérios para o diagnóstico de 

transtorno depressivo maior, mesmo que por um longo período de tempo, em algum 

momento desse período ele será diagnosticado com transtorno depressivo maior e não 

com transtorno distímico. Porém o manual salienta que transtorno depressivo maior 

pode preceder o transtorno distímico, bem como durante o transtorno distímico há 

possibilidade de episódios de transtorno depressivo maior, e se o indivíduo apresentar 

transtorno depressivo maior por um período de dois anos, ele também deve ser 

diagnosticado com transtorno distímico. 

Sobre o início do transtornos, o manual aponta que o transtorno depressivo 

persistente (distimia) frequentemente tem início precoce e insidioso na infância, na 

adolescência ou no início da idade adulta, tendo como fatores de risco: indivíduos com 

maior nível de afetividade negativa, presença de transtornos de ansiedade ou conduta, 

perda ou separação dos pais na infância e, assim como no transtorno depressivo maior, 

causas genéticas devido a familiares de primeiro grau possuírem transtorno depressivo 

maior ou transtorno depressivo persistente.  
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1.2.2. Segundo o Classificação Internacional de Doenças – CID-10 

 

Sobre os transtornos de humor persistentes (cód. F-34), o CID-10 caracteriza-os 

como episódios individuais sem gravidade suficiente que possa justificar o diagnóstico 

de episódio maníaco ou episódio depressivo leve. Esses episódios duram anos e podem 

perdurar por grande parte da vida, podendo levar a sofrimento e incapacidade 

consideráveis, sendo que em alguns casos há possibilidade de episódios maníacos ou 

depressivos recorrentes ou isolados se sobreporem ao transtorno afetivo persistente. 

O manual cita dois tipos de transtornos afetivos persistentes, a ciclotimia e a 

distimia, que corresponde ao transtorno distímico encontrado no DSM. 

A distimia (cód. F-34.1) se caracteriza por rebaixamento crônico do humor, com 

necessidade de duração de vários anos, porém com gravidade insuficiente ou episódios 

individuais de curta duração que o torna incompatível com os critérios de transtorno 

depressivo recorrente grave, moderado ou leve (cód. F33). 

Esse diagnóstico possui depressão ansiosa persistente ou neurótica, neurose 

depressiva ou personalidade depressiva. Sendo que o diagnóstico de distimia exclui o 

diagnóstico de depressão ansiosa leve ou persistente. 

 

1.3. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS  

 

Estudos epidemiológicos têm apontado que o transtorno depressivo vem 

aumentando significativamente nas últimas décadas, atingindo duas vezes mais 

mulheres do que homens. Segundo Horwitz e Wakefield (2010), nos EUA, o número de 

pacientes com transtorno depressivo tratados em ambulatórios entre 1987 e 1997 

cresceu 300%, e no início dos anos 2000 o percentual total da população em tratamento 

cresceu 3,7% em comparação com os anos 1980, onde o percentual apontava 2,1%, isso 

representa um aumento de 76% em 20 anos. Eles ainda apontam que o uso de 

antidepressivos nos EUA cresceu 600% durante os anos de 1990, e segundo dados da 

OMS, em 2020 o transtorno depressivo aparecerá como a segunda maior causa de 

incapacidade no mundo, perdendo apenas para doenças cardíacas, sendo a principal 

causa de incapacidade em pessoas dos 15 aos 44 anos. 

Segundo dados divulgados pela OMS (Organização Mundial de Saúde) em 23 de 

fevereiro de 2017, entre 2005 e 2015 o número de casos de depressão aumentou 18,4%, 

sendo que o número de pessoas vivendo com transtorno depressivo atingiu a marca de 



17 
 

322 milhões, o que representa 4,4% da população mundial, desses casos a maior parte 

são mulheres, porém deve-se considerar não só o aumento de casos, mas também o 

aumento da população mundial nos últimos anos. O transtorno depressivo também 

aparece como causa de 50 milhões de casos de incapacidade em 2015, sendo que 80% 

dos casos ocorrem em pessoas de renta baixa ou média. 

O relatório aponta que a depressão já atinge 5,8% da população brasileira, um 

total de 11.548.577 pessoas, na região das américas, o Brasil perde apenas para os EUA, 

que representam 5,9% da população, tendo um total de 17.491.047 casos. Na América 

do Sul, o segundo pais no ranking atrás do Brasil é a Colômbia, com 4,7% da 

população, um total de 2.177.280 casos. 

Segundo o relatório a depressão é apontada como causa da maior parte dos 

suicídios em todo mundo, cerca de 788 mil ao ano, mais as tentativas fracassadas. De 

todas as mortes no mundo, o suicídio representa cerca de 1,5%, estando entre as 20 

principais causas de morte e como a segunda maior causa de morte em pessoas entre 15 

e 29 anos em 2015.   O relatório aponta que embora a depressão possa afetar pessoas de 

todas as idades e de todas as classes sociais, o risco de depressão é aumentado pela 

pobreza, desemprego, eventos de vida como a morte de um ente querido ou fim de um 

relacionamento. 

 

1.4. ETIOLOGIA 

 

Segundo Bahls (1999), as teorias mais relevantes sobre uma base biológica para 

os transtornos depressivos se fixam nos neurotransmissores e seus receptores, 

principalmente nas catecolaminas: dopamina (DA) e noradrenalina (NE); e na 

indolamina: serotonina (5HT). A deficiência dessas aminas seriam o motivo das 

depressões. Essas aminas, juntamente com a acetilcolina, possuem o efeito de 

modulação e integração sobre atividades corticais e subcorticais e se relacionam com a 

regulação do sono, apetite, atividades psicomotoras e possivelmente com o humor. 

Fazendo um breve resumo sobre o histórico das principais pesquisas sobre a 

base biológica da depressão, ele aponta que Schildraut (1965) e Bunney e Davis (1965) 

criaram a primeira hipótese aminérgica, nomeada como hipótese catecolaminérgica, 

pois segundo eles “a depressão se associava a um déficit das catecolaminas, 

principalmente a NE.” (BAHLS, 1999, p. 51). Depois deles, Bahls aponta a hipótese de 
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Van Praag e Korf (1971), chamada de serotonérgica, que foi impulsionada pela criação 

dos antidepressivos  

Inibidores Seletivos de Recaptação da Serotonina (ISRS) e a hipótese 

dopaminérgica de Wilnner (1990), devido à implicação da DA nos 

fenômenos de recompensa cerebral, estando envolvida na fisiopatologia da 

anedonia, e de estudos demonstrando que o uso continuado de 

antidepressivos tricíclicos (ADT) aumenta a resposta comportamental à DA 

injetada no núcleo acumbens, que age como interface entre o sistema motor e 

o sistema límbico. (BAHLS, 1999, p. 51) 

 

Segundo Bahls essa hipótese inicialmente foi derivada do entendimento do 

conhecimento sobre os mecanismos de ação dos antidepressivos tricíclicos, que inibem 

a recaptura das monoaminas, e dos antidepressivos inibidores da monoaminoxidase 

(IMAO), pois eles conseguiam aumentar as concentrações de monoaminas nas fendas 

sinápticas cerebrais.  Porém segundo Lafer e Vallada Filho (1999), eles demoram entre 

duas e três semanas para fazer efeito, o que precisava de explicação, então foram criadas 

novas hipótese, como a hipótese da dessensibilização de receptores. 

Essa hipótese sugere que se receptores pré e pos-sinápticos sofrerem alterações 

em sua sensibilidade, poderá ocorrer alterações da função dos neurotransmissores, sem 

que este tenha sua quantidade alterada. Assim ao invés de alterações nos 

neurostransmissores, há uma dessensibilização dos receptores, explicando o atraso do 

aparecimento dos efeitos dos antidepressivos. 

Também há a hipótese dos fatores genéticos, que seriam responsáveis por 

parentes de primeiro grau de indivíduos com transtorno depressivo terem maior 

possibilidade de também apresentarem o transtorno. Segundo Lafer e Vallada Filho 

(1999) os primeiros estudos feitos por Angst, em 1966 na Suíça, e por Perris, também 

em 1966, na Suécia. 

Ambos demonstraram agregação familiar das alterações do humor e, mais 

ainda, validaram a subdivisão da psicose maníaco-depressiva, encontrando 

maior frequência de bipolares entre os familiares de bipolares e de unipolares 

entre os parentes de depressivos unipolares. (LAFER & VALLADA 

FILHO, 1999, p. 12) 

 

O risco de pessoas que não possuem parentesco em primeiro grau de 

desenvolverem transtornos depressivos é de 5%, se forem parentes em primeiro grau de 

pessoas afetadas por esse transtorno, o risco de desenvolvimento do transtorno aumenta 

três vezes. Embora essas correlações possam ser comprovadas, não comprovações 

genéticas, pois o mapeamento dos genes responsáveis pelo transtorno depressivo ainda 

não obteve resultados concretos. 
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Caldeiraro (2015) aponta a hipótese neurotrófica, que segundo ele foi publicada 

pela primeira vez por Duman et al. em 1997. Segundo Caldeiraro, “esta hipótese propõe 

que a depressão é causada por um déficit na neuroplasticidade e atrofia de determinas 

regiões corticais e do hipocampo.” (CALDEIRARO, 2015, p. 32). Segundo ele, essa 

atrofia seria causada devido a uma diminuição na expressão BDNF (Fator Neurotrófico 

Derivado do Cérebro) e seria provocada pelo estresse, e segundo essa teoria, o uso de 

antidepressivos é eficiente pois auxilia no aumento da expressão de BNDF, 

proporcionando a reversão da atrofia. 

Porém embora os estudos sobre BDNF apontem de fato como possível causa do 

transtorno depressivo, Caldeiraro alega que ainda não se pode criar uma base de 

tratamento para esse transtorno com tais estudos, pois segundo ele a falta de 

padronização para medição dos níveis BDNF e a sua associação com outros transtornos 

neuropsíquicos e com os níveis de estresse, o inviabilizam como forma de tratamento. 

 

1.5. PROTOCOLOS DE TRATAMENTO 

 

Em 2009, a Revista Brasileira de Psiquiatria lançou uma revisão nas diretrizes da 

Associação Médica Brasileira para o tratamento da depressão, nessa revisão Fleck et al. 

apontam o uso de antidepressivos no tratamento do transtorno depressivo e afirmam que 

alguns tipos de terapia apresentam bons resultados para o tratamento. 

Segundo eles há eficácia do uso de antidepressivos no tratamento agudo de 

transtornos moderados a graves, fazendo com que os sintomas melhorem ou até mesmo 

sejam eliminados, porém nos casos de transtorno depressivo leve, os antidepressivos 

apresentam o que eles chamam de efeito placebo. Os antidepressivos comumente 

utilizados e disponíveis apresentam eficácia no tratamento da maioria dos pacientes, 

tendo como fator variante os efeitos colaterais, que fazem com que o tratamento dos 

pacientes precise passar por um processo de ajuste, nos quais a medicação será trocada, 

até que se descubra qual melhor se adapta ao organismo do paciente. Geralmente são 

utilizados os antidepressivos tricíclicos, que são os inibidores da receptação das 

monoaminas, e os antidepressivos ISRS, que atuam como inibidores seletivos de 

recaptação da serotonina, que segundo Fleck et al. apresentam um menor índice de 

abando de tratamento pelos pacientes, além de apresentarem uma prescrição mais 

adequada, pois em geral os antidepressivos tricíclicos são prescritos em doses menores e 

por tempo inferior ao recomendado.  
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Fleck et al. apontam ainda que com o uso de antidepressivos, os riscos de 

suicídio caem significativamente, principalmente conforme as semanas com o 

medicamento aumentam gradativamente. Porém, segundo eles, dados de Jick H, Kaye 

JA e Jick SS em seu artigo Antidepressants and the risk of suicidal behaviors 

(Antidepressivos e o risco de comportamentos suicidas), têm apontado que com o uso 

de antidepressivos ISRS, alguns pacientes no início do tratamento tem o risco de 

suicídio aumentado e não diminuído. 

Nos casos em que o paciente não adere ao tratamento com antidepressivos, são 

abordadas outras estratégias como “1) aumento de dose; 2) potencialização com 

carbonato de lítio ou tri-iodotironina (T3); 3) associação de antidepressivos; 4) troca de 

antidepressivo; 5) eletroconvulsoterapia (ECT); e 6) associação com psicoterapia” 

(FLECK et al., 2009, p. 10). A ECT, conhecido popularmente como eletrochoque, 

consiste em através da passagem de uma corrente elétrica pelo cérebro induzir crises 

convulsivas com fim terapêutico. 

 

1.5.1 Terapia Cognitivo-comportamental 

 

A psicoterapia mais recomentada pelos psiquiatras é a Terapia Cognitivo-

comportamental, que segundo Fleck et al., apresenta eficácia semelhante a dos 

antidepressivos em casos de depressão leve a moderada, e quando combinada com 

antidepressivos nos casos de depressão grave proporciona uma tratamento mais 

eficiente. 

Sobre a terapia cognitivo-comportamental, Powell et al. (2008) apontam que na 

década de 1960 Albert Ellis e Aaron Beck concluíram que a depressão é o resultado de 

pensamentos sólidos. Eles apontam que Beck observou que o humor e os pensamentos 

negativos proviam de crenças distorcidas, fazendo com que os pacientes com depressão 

absorvessem as situações de forma pior do que de fato elas são.  Segundo eles, a TCC 

nos casos de depressão tem apresentado efetividade igual ou maior que a farmacoterapia 

ou outras terapias psicológicas. 

Citando a teoria de Lewinsohn sobre reforço positivo, onde a redução de reforço 

positivo do mundo ou o excesso de experiências aversivas, faz com que os pacientes 

sofram de depressão, Powell et al. afirmam que há necessidade de um trabalho incisivo 

por parte do terapeuta, a fim de que o paciente deprimido aumente seu envolvimento em 
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atividades de reforço e interações sociais, de modo que ao longo do tratamento haja o 

alivio ou fim dos sintomas. 

 

1.5.2. Eletroconvulsoterapia (ECT) 

 

Sobre a eletroconvulsoterapia (ECT), ela foi apontada em vários momentos 

durante os séculos, segundo Sabbatini (1997), Hipócrates foi o primeiro a perceber que 

convulsões em pacientes insanos provocava a cura da loucura, mas naquela época a 

convulsões eram produzidas pela malária, que atingia a população. 

Segundo ele, ao longo dos séculos outros perceberam como as convulsões 

seriam eficientes no tratamento dos transtornos mentais, pois perceberam que pacientes 

convulsivos não apresentam esquizofrenia, fazendo com que lentamente uma teoria 

sobre esse assunto evoluísse lentamente. Ele aponta que  

Entre 1917 e 1935, quatro métodos para produzir choque fisiológico foram 

descobertos, testados e utilizados na prática psiquiátrica, todos eles na 

Europa: Febre induzida pela malária, para tratar a paresia neurossilítica, 

descoberta em Viena por Julius Wagner-Jauregg, em 1917; Coma e 

convulsões induzidas por insulina, para tratar a esquizofrenia, descoberta em 

Berlim por Manfred J. Sakel, em 1927; Convulsões induzidas por metrazol, 

para tratar a esquizofrenia e psicoses afetivas, descobertas em Budapeste por 

Ladislaus J. von Meduna, em 1934, e Terapia de choque eletroconvulsiva, 

descoberta por Ugo Cerletti e Lucio Bini em Roma, em 1937.  (SABBATINI, 

1997) 

 

Entre esses indutores de convulsão, é importante apontar o uso da insulina, que 

segundo Sabbatini, foi descoberto acidentalmente por Sakel ao causar overdose de 

insulana em pacientes psicóticos. Em 1930 ele começou a aperfeiçoar sua técnica e a 

lançou em 1933 como forma de tratamento para esquizofrenia. 

Outro avanço importante foi o de Ugo Cerletti, que em 1937 utilizava o metrazol 

como forma de induzir convulsões, esse método foi criado por Ladislaus von Meduna, 

porém a convulsão por metrazol eram muito mais difíceis de serem controlados do que 

com o uso da insulina, então Cerletti, que era especialista em epilepsia, desenvolve o 

métodos de eletrochoque em animais a fim de determinar os parâmetros ideais e a fim 

de aperfeiçoar a técnica, então mais tarde começou a utilizar a técnica em humanos. Ele 

começou aplicando-a em pacientes esquizofrênicos e percebeu que após a aplicação em 

dias alternados de 10 a 20 choques, os pacientes apresentavam melhora considerável. 

Após esses experimentos a ECT se expandiu por todo o mundo, sendo utilizada 

no tratamento de vários tipos de transtornos mentais, porém com o tempo ela se tornou 
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problemática, pois os hospitais psiquiátricos passaram q utiliza-la deliberadamente, 

provocando choques em pacientes várias vezes ao dia, até que movimentos contra a 

psiquiatria na década de 70 fizeram com que ela caísse em desuso, sendo substituídas 

por medicamentos.  Porém ainda hoje esse método é utilizado, como nos casos de 

depressão grave. 

Segundo Antunes et al. (2009), atualmente a ECT tem sido utilizados como 

último recurso nos casos de transtorno depressivo maior nos casos em que os pacientes 

não se adequam ao uso de antidepressivos. Eles apontam que a ECT possui uma eficácia 

mais rápida, o que faz com que nos casos de urgências, onde há catatonia e risco de 

suicídio ela seja utilizada como primeira opção. 

Eles apontam ainda, que em estudos controlados a ECT tem se mostrado “(...) o 

tratamento biológico mais efetivo para depressão atualmente disponível” (ANTUNES et 

al., 2009, p. 27). Porém é importante salienta que conforme eles apontam “Ainda não 

estão bem estabelecidos na literatura quais os fatores preditores de resposta à ECT em 

pacientes deprimidos.” (ANTUNES et al., 2009, p. 29). 

Um importante ponto deve ser esclarecido sobre a ECT, os próprios autores 

afirmam que  

Com a diminuição dos sintomas depressivos obtida pela ECT, a melhora em 

algumas funções neurocognitivas tem sido observada, especialmente atenção, 

concentração e inteligência geral, enquanto que alguma mudança foi 

observada no raciocínio abstrato e criatividade. No entanto, efeitos adversos 

cognitivos, como desorientação, prejuízo no aprendizado, amnésia 

anterógrada e retrógrada, podem ser observados após uma crise convulsiva, 

incluindo àquela produzida na ECT75.  (ANTUNES et al., 2009, p. 30) 

 

Esses efeitos colaterais representam a maior dificuldade no tratamento da ECT, 

fazendo com que os pacientes desistam do tratamento, pois após a ECT eles apresetam 

não só dificuldade de reter informações, mas também apresentam dificuldade de para se 

lembrar de eventos ocorridos semanas e até meses antes da ECT. Esse esquecimento 

pode demorar meses para passar (ANTUNES et al., 2009, p. 30). 
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CAPÍTULO 2 

DSM, DEPRESSÃO E TRISTEZA: COMO OS VALORES PODEM 

INFLUENCIAR O DIAGNÓSTICO. 

 

Esse capítulo buscar apontar o motivo da criação do Manual Diagnóstico E 

Estatístico De Transtornos Mentais – DSM e as mudanças estruturais ocorridas ao longo 

de suas edições. Busca apontar também como os manuais como o DSM, apesar da sua 

retórica científica, estão repletos de conceitos de valor. Executar um diagnóstico 

psicopatológico não é um ato puramente objetivo, mas está muitas vezes ligado a 

questões morais, julgamentos estéticos, posicionamentos éticos, abertos à interpretação 

daquele que faz o diagnóstico. Porém, é importante apontar que isso não é, 

necessariamente um sinal de fraqueza teórica, como querem alguns; não é isolando fatos 

de valores que os sistemas diagnósticos podem se aprimorar para permitir um melhor 

cuidado daqueles que sofrem. É assumindo que todo diagnóstico comporta algum grau 

de julgamento valorativo que estaremos lidando com a essência do ato de diagnosticar, 

na medida em que valorar é algo próprio da vida e, mais ainda, da vida humana em 

sociedade. 

 

2.1. CRIAÇÃO DO DSM E SUAS MUDANÇAS ESTRUTURAIS 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a Associação Americana de Psiquiatria (APA 

– American Psychiatric Association) iniciou os trabalhos para elaborar o seu próprio 

sistema de classificação, a fim de padronizar os diagnósticos de transtornos mentais. 

Desde então, a importância desse manual só fez crescer dentro do seu território e se 

expandir por todo o planeta. O Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos 

Mentais, mais conhecido como DSM, é atualmente considerado por muitos a “bíblia da 

psiquiatria”, pois nele estão contidas a caracterização dos mais variados tipos de 

diagnósticos psiquiátricos, dos transtornos de ansiedade aos transtornos do humor, dos 

transtornos psicóticos aos transtornos de personalidade. A primeira versão deste 

manual, o DSM-I, foi publicada em 1952 e continha 106 categorias diagnósticas. Esse 

sistema diagnóstico vigorou por mais de quinze anos, até ser revisto. Em 1968, foi 

lançada a sua segunda versão, o DSM-II, contando com 180 categorias diagnósticas. 

Durante esse período, a psicanálise era a principal referência teórica para a psiquiatria, 

orientando tanto o modo de se compreender e de efetuar diagnósticos psiquiátricos, 
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quanto a condução dos tratamentos. Sendo assim, como destaca Ferreira (2011), tanto o 

DSM-I quanto o DSM-II, tinham uma compreensão psicanalítica das perturbações 

mentais. Isto significa que para esses manuais, os sinais e sintomas exibidos pelos 

pacientes seriam a expressão simbólica de processos, conflitos, fantasmas, de origem 

inconsciente, ou seja, um sintoma era considerado como uma metáfora para algo que se 

passava em outro plano, era a expressão final de uma cadeia de eventos que o sujeito 

não se dava conta, nem podia dominar. No DSM-II, especificamente, havia já a 

categoria de neurose depressiva, entendida como uma reação depressiva excessiva a um 

conflito vivenciado pelo sujeito ou a um evento externo penoso. 

 Ao longo dos anos 1960 e 1970, a psiquiatria passou por uma grande crise de 

legitimidade. Por um lado, era acusada de baixa cientificidade por não conseguir curar a 

grande parte das doenças de que tratava. Por outro lado, era acusada de ser um pseudo-

saber que ocultava por detrás da retórica científica uma vontade de controlar pessoas 

que desviavam dos padrões morais, estéticos e psicossociais estabelecidos pela cultura 

ocidental avançada. Esse discurso, que ganhou cada vez mais adeptos durante as 

décadas de 1960 e 1970, ficou conhecido como antipsiquiatria. Filmes hollywoodianos, 

como “Um estranho no ninho”, de Milos Forman, retratavam os psiquiatras como 

agentes a serviço da normalização. Do mesmo modo, pensadores como Michel 

Foucault, autor de A História da Loucura, se tornaram muito populares durante esse 

período, quando se iniciou todo o movimento pela luta anti-manicomial em diversos 

países do mundo (HORWITZ, 2002). Tudo isso fazia com que a imagem da psiquiatria 

se degradasse socialmente. Paralelamente a isso, havia uma grave crise de 

confiabilidade diagnóstica. Os sistemas diagnósticos eram de difícil manejo, impedindo 

com que vários profissionais executassem com facilidade o mesmo diagnóstico para um 

mesmo paciente. Como apontam Horwitz e Wakefield a propósito dos manuais 

diagnósticos da época: 

(...) as suas definições vagas não eram capazes de gerar métodos 

padronizados de classificação e estudo das perturbações mentais. Uma vez 

que psiquiatras tinham de usar, de modo considerável, seu julgamento 

pessoal ao encaixar um paciente em um diagnóstico, os diagnósticos 

psiquiátricos eram notoriamente não confiáveis. (HORWITZ & 

WAKEFIELD, 2005, p. 45) 

 

A razão disto se devia, em parte, ao fato de os diagnósticos necessitassem de 

uma filiação a uma determinada abordagem teórica para serem efetuados. Eles incluíam 

dentro de si uma hipótese etiológica e uma teoria no ato mesmo de serem efetuados 
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(RUSSO & VENÂNCIO, 2006). Como as filiações teóricas podiam ser muitas, o modo 

de se executar diagnósticos também variava. No caso da psicanálise, ainda havia o 

complicador de um mesmo tipo de sintoma poder apontar para várias hipóteses 

etiológicas e, sendo assim, a vários diagnósticos distintos. Como define Ferreira (2011): 

Se no DSM I e II sintomas eram expressões polimórficas de processos 

subjacentes (que ocorriam sob a superfície) – o mesmo sintoma, ou um 

determinado conjunto de sintomas poderia, em casos diferentes, estarem 

referidos a mecanismos diferentes. (FERREIRA, 2011, p. 84).  

 

Essa crise de legitimidade da psiquiatria levou a uma cruzada para se reformular 

o campo psicopatológico, de modo a restabelecer a sua respeitabilidade perdida. Para 

isso, seria necessário iniciar esse movimento pela elaboração de um sólido sistema 

diagnóstico que fosse confiável, operacional, que não partisse de teorias, mas fosse 

puramente descritivo. Assim, se deu a iniciativa por parte da associação americana de 

psiquiatria de reformular o seu manual estatístico e diagnóstico segundo outras bases, 

desembocando em 1980 na criação do DSM-III. 

O DSM-III diferia drasticamente dos seus dois antecessores. Em primeiro lugar, 

multiplicou as categorias diagnósticas. Passou-se a ter 295 categorias contra 180 no 

DSM-II. Por esse motivo, teria uma lógica dita categorial. Em segundo lugar, baniu do 

vocabulário oficial da psiquiatria o termo “neurose”. Isso expressava o quanto esse 

manual lutava diretamente, entre outras coisas, contra a influência da psicanálise sobre a 

psiquiatria da época. Aliás, não se tratava apenas de um combate contra a psicanálise, 

mas contra todo tipo de abordagem diagnóstica que formulasse hipóteses etiológicas no 

ato diagnóstico. Nesse sentido, o DSM-III se dizia um manual a-teórico e puramente 

descritivo (RUSSO & VENÂNCIO, 2006). Para Ferreira (2011), esse suposto a-

teoricismo do DSM-III e de seus sucessores favoreceu as abordagens fisicalistas da 

psiquiatria, que tinha heranças dos sistemas classificatório concebidos por Emil 

Kraepelin no século XIX. Por esse motivo, o DSM-III também passou a ser chamado de 

neokraepeliniano. 

Como aponta Horwitz (2002), de fato o DSM-III e seus sucessores conseguiram 

estabilizar o problema da confiabilidade diagnóstica. Os critérios diagnósticos passaram 

a ser relativamente claros, simples, descritivos, operacionais, verificáveis. Entretanto, 

muitos críticos opinam que esse aumento da confiabilidade diagnóstica teve como efeito 

colateral uma diminuição da validade diagnóstica. Ao se criar fronteiras objetivas entre 

o normal e o patológico unicamente através da descrição de sinais e sintomas no tempo, 

sem pensar a respeito da sua etiologia, ou o contexto da sua produção, se estabeleceu 
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fronteiras demasiado artificiais. Ao priorizar o rigor da observação e da verificação 

empírica, o manual tendeu a não pensar tanto no indivíduo doente que sofre, mas sim na 

classificação da doença segundo critérios objetivos. Isso levou a várias consequências. 

Em primeiro lugar, expandiu o escopo da psicopatologia para condições que 

expressariam reações normais de tristeza, ansiedade, obsessões, etc. a perdas da vida. 

Muitos críticos passaram a apontar, nesse sentido, como o DSM-III contribuía assim 

para um movimento de medicalização na psiquiatria contemporânea. Por outro lado, sua 

lógica propaga concepções que tendem a enxergar os transtornos mentais como 

exteriores aos indivíduos, que se tornaram “portadores de transtornos mentais”. Isso 

levou à valorização de abordagens reducionistas, que tendem a ver os sinais e sintomas 

como produções inteiramente descoladas do contexto de vida dos indivíduos, como se 

pudéssemos explicar uma perturbação mental com a mesma lógica que se explica o 

diabetes, ou outra doença somática. As consequências clínicas desse tipo de abordagem 

tem sido muito importantes desde então. 

Para Horwitz e Wakefield (2005), a terceira edição do DSM vem marcada pelo 

abandono da distinção entre “tristeza habitual intensa de perturbação depressiva”. Para 

aumentar a confiabilidade, o DSM-III passou a se fiar somente na superfície descritiva 

dos sinais e sintomas e acabou por ignorar o seu contexto de produção, as razões pelas 

quais alguém adoce. Isso teve implicações decisivas para a definição de Transtorno 

Depressivo Maior, como veremos logo à frente. 

Desde o DSM-III não houve outras mudanças estruturais em sua edição, o que 

mudou nas edições seguintes foi a inclusão ou exclusão de transtornos e atualização das 

características para alguns diagnósticos. No DSM-IV, por exemplo, ocorreu a exclusão 

do conceito de transtornos mentais orgânicos, pois essa classificação daria margem ao 

pensamento de que outros transtornos mentais não possuiriam origem biológica. 

É importante pontuar que antes da criação do DSM, não havia uma classificação 

especifica para as doenças mentais. Sua criação permitiu a padronização dos transtornos 

mentais, o que faz com que ele também venha acompanhado de várias discussões, pois 

o que antes era considerado um comportamento desviante, passou a ser doença a partir 

de sua criação. Passaremos a seguir para a consideração do caso da depressão 

especificamente, tal como ela aparece no DSM-III em diante. 
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2.2. DEPRESSÃO E TRISTEZA 

Conforme apontado no capítulo anterior, os critérios para classificar indivíduo 

com transtorno depressivo são escritos de forma relativamente clara e bem definida. 

Porém, deve-se pensar o que de fato diferencia o diagnóstico de transtorno depressivo 

de uma tristeza normal, mesmo que profunda. Pois, embora a escrita esteja clara, os 

critérios estão abertos à interpretação. 

W.  H Aunden, poeta anglo-americano, considerado um dos maiores escritores 

do sec. XX, considerou o período após a Segunda Guerra Mundial a "era da ansiedade", 

pois, segundo ele, o mundo vivia em estado de grande ansiedade, que ele considerava 

normal devido aos horrores provenientes da guerra. Para Horwitz e Wakefield (2010), 

se Auden vivesse hoje, provavelmente ele pensaria a virada do séc. XXI como a era da 

depressão, porém com uma importante diferença: enquanto a era da ansiedade era vista 

como normal devido à conjuntura da época, a nossa é tida como uma "era de tristeza 

anormal – um tempo de transtorno psiquiátrico depressivo que requer tratamento 

profissional." (HORWITZ & WAKEFIELD, 2010, p. 15).  

Seguindo esse pensamento, Horwitz e Wakefield (2010) questionam se de fato 

tem havido uma epidemia de transtorno depressivo, como aponta a Organização 

Mundial da Saúde, que atribui à depressão o posto de segunda maior patologia que 

incapacita para o trabalho, só perdendo para as doenças do sistema cardiovascular. O 

que esses dois autores apontam é que a definição mesma de transtorno depressivo é que 

se tornou falha, desde a elaboração do DSM-III, permitindo uma hiperinclusão de 

condições que em décadas anteriores seriam consideradas reações normais de tristeza. 

Sendo assim, na maioria dos casos, estaríamos diante de diagnósticos equivocados. O 

problema do DSM-III e dos seus sucessores é que, ao se concentrarem unicamente na 

listagem de sinais e sintomas, ignorando o contexto e a etiologia das perturbações 

mentais, eles se tornaram incapazes de distinguir, no caso das síndromes depressivas, o 

normal do patológico, ou seja, tristeza normal de transtorno depressivo. E qual seria o 

critério sugerido por esses dois autores para fazer essa distinção? Para eles, a principal 

diferença entre transtorno depressivo e tristeza normal é que a tristeza normal teria uma 

causa por trás de seu acontecimento, enquanto o transtorno depressivo não apresenta 

causa aparente. 

Segundo eles, desde a antiguidade, com Hipócrates, o saber médico fazia a 

seguinte distinção: a tristeza normal aparecia proveniente de experiências de perda ou 
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de situações dolorosa causadoras de aflição, sendo “comumente tratadas” apenas com 

apoio e ajuda ao indivíduo que vivenciava tal situação. Por exemplo, o término de um 

casamento, a morte de um ente querido, situações de doença de familiares, fracassos em 

alcançar projetos fundamentais para a própria existência, perda de uma determinada 

posição social, desemprego, etc. Já no transtorno depressivo, chamado durante séculos 

de melancolia (bile negra), os sintomas surgiam sem que os pacientes apresentassem 

motivos, sendo esses sintomas duradouros e recorrentes, só podendo ser explicado por 

uma disfunção do indivíduo. Em ambos os casos, as reações sintomáticas são 

semelhantes: tristeza, insônia, perda de apetite, falta de interesse em atividade 

cotidianas, cansaço, inibição da ação, dificuldades de concentração, etc. Porém, 

enquanto que na tristeza normal esses fenômenos são reações a fatos da vida bem 

circunscritos, na melancolia não há nada que possa explicá-los.  

Essa distinção foi operativa durante séculos. Porém, Horwitz e Wakefield (2010) 

acreditam que a psiquiatria contemporânea tem ignorado tal distinção, e isso tem 

causado o aumento do diagnóstico de transtorno depressivo onde na verdade há uma 

tristeza normal. Parte da causa de tal erro diagnóstico vem dos manuais psiquiátricos, 

que frequentemente corroboram para classificação de tristeza como doença mental. 

Segundo os autores, a tristeza está diretamente ligada a existência humana, sendo 

determinada como normal quando apresenta intensidade relativamente proporcional à 

perda que a causou, tendendo a diminuir ou desaparecer conforme os próprios 

mecanismos humanos se adaptam ao acontecimento ou mesmo quando a situação 

termina. A causa da tristeza pode estar relacionada às mais variadas causas, desde 

problemas com vínculos afetivos até problemas com status social, sendo que em cada 

caso ela será relativamente proporcional a perda ou problemas vivenciados.  

Uso o termo relativamente pois devido a singularidade de cada ser humano, 

alguns darão valor maior a certos tipos de relações do que a outras. Por exemplo, muitas 

pessoas do meio dos negócios dão muito valor ao status social, mais do que às relações 

afetivas. Isso faz com que a intensidade do sofrimento dessas pessoas perante uma perda 

de status socioeconômico se apresente com maior intensidade do que para outras 

pessoas com outras ocupações, outros valores. 

Horwitz e Wakefield (2010) apontam que nem todas as reações de tristeza 

aparecem devido a acontecimentos repentinos. Em muitos casos, ocorrem em virtude de 

situações persistentes que com o passar do tempo se tornam causa de tristeza. Por 

exemplo, a perda de um emprego pode, nos primeiros momentos, causar grande 
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preocupação com o futuro. Entretanto, se a pessoa não consegue um novo emprego por 

um período maior que o esperado, além da preocupação, tal situação pode se tornar 

causadora de tristeza intensa, com perda de apetite, insônia, baixa autoestima, entre 

outras manifestações listas nos manuais como definidoras dos transtornos depressivos. 

Outro exemplo comum é a ocorrência de brigas constantes com alguém do círculo 

afetivo. Talvez nos primeiros momentos a pessoa não se sinta triste. Porém, conforme a 

situação tenda a se repetir várias vezes por um período maior, tal situação pode 

desencadear reações de tristeza. 

Os mesmos autores fazem uma ressalva sobre as reações afetivas esperadas de 

acordo com a intensidades dos acontecimentos, dizendo que “a reação deve ser de 

intensidade emotiva e sintomática mais ou menos proporcional à gravidade da perda 

sofrida.” (HORWITZ & WAKEFIELD, p. 43). Problemas pouco importante irão 

acarretar reações mais moderadas. Já no caso de problemas considerados medianos, as 

reações serão medianas com “consternação, resignação e melancolia moderadas” 

(HORWITZ & WAKEFIELD, p. 43). Por fim, nos casos de problemas graves, as 

reações se apresentarão de forma severa, como “estados intensos de tristeza profunda, 

impotência, angústia, dor, apatia e desânimo” (HORWITZ & WAKEFIELD, p.43). Mas 

mesmo nos casos mais graves, os mecanismos de defesa adaptam o indivíduo à 

situação. Não se trata, portanto, necessariamente de uma patologia, mas de uma reação 

normal a fatores ambientais desfavoráveis. Por exemplo, se a situação diminui ou deixa 

de existir, o indivíduo retorna ao estado normal e os seus sintomas desaparecem. Isso é 

a prova de que aquela era uma reação circunstancial a eventos difíceis da vida, e não 

uma perturbação mental genuína. É esse tipo de distinção que o DSM-III e seus 

sucessores perderam de vista. Para aumentar a confiabilidade dos seus diagnósticos, 

acabaram jogando fora “o bebê junto com a água da bacia”, ignorando o contexto de 

produção das manifestações exibidas pelos sujeitos. Implicitamente, esses manuais até 

reconhecem que reações de tristeza nem sempre são patológicas, mas podem ser reações 

normais a fatores externos circunstanciais. A prova disso é o fato de o DSM considerar 

o luto como fator de exclusão para o diagnóstico de depressão. Afinal de contas, muito 

embora o tempo de luto e sofrimento varie de um indivíduo para outro, com o passar do 

tempo a tristeza diminuirá gradativamente, em um processo que não precisa de 

intervenções médico-psicológicas. Trata-se de um processo natural que todo ser humano 

que vive o bastante conhece. Entretanto, é injustificável que apenas o luto sirva de 

critério de exclusão, e não uma série de outras perdas da vida, que podem produzir nos 
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sujeitos reações análogas com um quadro depressivo, sem no entanto estarmos diante de 

uma reação patológica. 

Outro ponto explorado por eles é o de que a tristeza pode perdurar por um longo 

período sem que necessariamente se transforme em transtorno depressivo, pois 

conforme eles apontam, “com a persistência dos agentes estressores, os sintomas podem 

continuar existindo.” (HORWITZ & WAKEFIELD, p. 44). Segundo os autores, “a 

tristeza perdura em contextos como casamentos problemáticos, empregos opressores, 

pobreza persistente ou doença crônica porque as circunstâncias estressantes que a 

provocaram permanecem inalteradas” (HORWITZ & WAKEFIELD, p. 44). Ou seja, a 

tristeza normal não será necessariamente mais curta do que a depressão. 

 

2.3. CONCEITOS DE VALOR NOS DIAGNÓSTICOS 

 

Se não houve um aumento nos casos de transtorno depressivo, mas sim um 

problema em relação aos diagnósticos apresentados, não seria possível que esses erros 

estivem associados talvez a uma questão de valores morais que cercam os diagnósticos 

encontrados no DSM? Alguns termos considerados valorativos surgem ao longo do 

manual, como por exemplo o termo “bizarro” e “esquisito”, que aparecem nos critérios 

diagnósticos de Transtorno Delirante no DSM-V. Não seriam esses termos carregados 

de valores? 

Bizarro pode ser entendido como aquilo que é incomum, e esquisito pode ser 

entendido como aquilo que é estranho. Ambos os termos estão diretamente relacionados 

aos valores de uma cultura. Fulford et al. (2015) afirmam que quando compararmos a 

classificação psiquiátrica com a classificação de doenças corpóreas, podemos verificar 

que a classificação psiquiátrica é repleta de valores morais, que segundo eles podem ser 

observados desde a época de Platão, pois 

O CID-9, por exemplo, distingue a síndrome da dependência de álcool 

(categoria 303, médica) da categoria de bebedeira, e os “desvios e transtornos 

sexuais” (categoria 302, médica) da categoria moral de comportamentos que 

“... servem a propósitos sociais e biológicos aprovados (Fulford et al., 2005, 

p. 78)  

 

Segundo eles, em uma conferência patrocinada pela OMS realizada em Nova 

York em 1959, o filósofo americano Carl Hempel pontuou que com o passar dos anos 

conforme a psiquiatria se tornasse mais cientifica, os termos valorativos tenderiam a 

desaparecer. Porém como os autores apontam, os termos valorativos continuam a 

aparecer, como por exemplo no DSM-IV onde 
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O termo “bizarro”, por exemplo, é utilizado com referência a um tipo de 

delírio que é característico da esquizofrenia. Além do mais: a) uma série de 

critérios do DSM são atualmente valorativos em sua forma, e não factuais. O 

Critério A para Transtorno de Conduta, por exemplo, recobre “... 

comportamentos nos quais os direitos básicos dos outros, ou as normas 

apropriadas para determinada idade, são violados”.  b) O DSM inclui, para 

muitas categorias, critérios para o funcionamento que, novamente, são 

explicitamente valorativos. O Critério B para esquizofrenia, por exemplo, é 

um critério de “disfunção social/ocupacional”. O Critério B, então, não é 

satisfeito por mera transformação no funcionamento (uma questão de fato); 

ao invés disso, tem que haver mudança para pior (uma questão de valor). c) A 

definição do DSM de transtorno mental, além de incluir o critério de 

disfunção (“... no indivíduo”), torna explícito que uma doença mental pode 

ser definida, em parte, por julgamentos de valor sociais. Assim, tal definição 

afirma que “nem comportamentos desviantes (p. ex. políticos, religiosos ou 

sexuais), nem conflitos existentes primariamente entre indivíduos e 

sociedade, são transtornos mentais, a menos que o desvio ou conflito seja um 

sintoma de uma disfunção do indivíduo...”. Se, então, um transtorno mental 

pode não ser definido por julgamentos de valor a menos que uma condição 

seja satisfeita (i.e., “... disfunção no indivíduo”), segue que o transtorno 

mental é definido, ao menos em parte, por julgamentos sociais de valor. 

(Fulford et al., 2005, p. 79). 

 

Podemos entender valor como conceituado por Fulford et al. (2005), onde 

citando o pensamento de Hare, apontam que há duas observações sobre os termos de 

valor: “a) Dois elementos de significado. O significado de um termo de valor sempre 

contém dois elementos, um elemento factual e um elemento valorativo.” (p. 80).  Isso é 

explicado por Hare ao utilizar o exemplo dos morangos, pois um morango considerado 

bom para comer contem descrições factuais, pois deve ser vermelho e suculento. O 

outro ponto é que  

b) Significados baseados em fatos e baseados em valores. Dentre os dois 

elementos (factual e valorativo) contidos no significado de um determinado 

termo de valor, o mais importante dependerá do quanto os valores expressos 

pelo termo expressarem valores compartilhados: termos de valor que 

expressam valores amplamente compartilhados são relativamente mais 

baseados em fatos em seu significado; termos de valor que expressam valores 

divergentes são relativamente mais baseados em valores. (Fulford et al., 

2005, p. 80). 

 

Ou seja, para Hare, os valores mais amplamente compartilhados, possuem valor 

factual maior, como no caso dos morangos, porém valores pouco compartilhados ou que 

depende da subjetividade de cada uma, são valores pessoais, como exemplo disso ele 

cita um poema, que pode ou não ser considerado bom dependendo de quem o lê. 

Conforme citado anteriormente, o DSM-III e seus sucessores vieram para 

aumentar a confiabilidade diagnóstica, porém sua criação fez com que comportamentos 

antes considerados desviantes, se tornassem transtornos mentais. Isso aconteceu com a 

homossexualidade, que só foi retirada do DSM na sua terceira edição devido à pressão 

social sofrida na época. Porém, ainda hoje, na sua quinta edição, o DSM possui rastros 
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de comportamentos considerados desviantes que se tornaram doenças mentais, como no 

caso da Disforia de Gênero, conhecida como transsexualidade, que como o próprio 

manual afirma, é uma questão controversa. Essa categoria vem carregada de valores, o 

que faz com que o manual possa ser utilizado como um instrumento para julgar 

condutas morais, pois assim como o Transtorno Depressivo, a Disforia de Gênero ainda, 

e talvez nunca, não possui comprovação de um gene especifico para sua causa. 

Em 1486 foi escrito por dois monges um manual para identificação de bruxas, o 

Martelo das Bruxas foi por três séculos o manual utilizado pela inquisição como manual 

fundamental para sacerdotes poderem julgar mulheres que se possuíssem algumas 

características contidas nele eram consideradas bruxas. Por séculos mulheres foram 

perseguidas, torturadas e queimadas vivas com base nesse manual. Esse manual 

atualmente parece absurdo. Porém, na conjuntura da época era considerado confiável. 

Obviamente, há grandes diferenças entre eles, desde os valores morais que possam estar 

contidos em cada um, até suas finalidades, pois o martelo das bruxas tinha como 

objetivo encontrar e eliminar as bruxas da sociedade, enquanto os manuais de saúde têm 

por objetivo reinserir os indivíduos ao convívio social para que eles voltem a ser 

funcionais.  

Parece um exagero comparar os dois manuais, e talvez de fato seja, porém, esse 

exemplo é apenas para tentar pontuar como a conjuntura da época nos faz considerar 

atitudes que no futuro possam ser vistas como absurdas. Na atual conjuntura que 

vivemos tem sido de certo modo considerado normal que casos de transtornos mentais 

tenham aumentado e continuem aumentando a cada ano e a cada nova geração, mas se 

continuarmos nesse ritmo em breve chagaremos ao ponto de ter a maior parte do mundo 

doente, recebendo tratamentos que talvez não sejam de fato necessários ou que talvez 

estejam equivocados e agravem os problemas ao invés de solucioná-los.   
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CAPÍTULO 3  

NORMATIVIDADE E DEPRESSÃO 

 

Nesse capítulo, irei expor o conceito “normatividade vital” estabelecido por 

Georges Canguilhem, médico e filósofo francês que em 1943 publicou a primeira 

versão de “O Normal e o Patológico”, sua tese para o doutorado de medicina. Vinte 

anos mais tarde, ele acrescentou novas considerações sobre essa tese.  

Embora seja um texto antigo, ele se faz cada vez mais atual em uma sociedade 

na qual o número de doentes cresce a cada ano. O conceito de Canguilhem sobre a 

normatividade se mostra muito eficiente para lidar com as patologias mentais e, no caso 

deste trabalho, o transtorno depressivo. Ao longo desse capítulo, vou expor o conceito 

de normatividade vital e estabelecer uma ligação dele com o transtorno depressivo. 

Conforme dito anteriormente, em 1943, Georges Canguilhem publicou a 

primeira versão de “O Normal e o Patológico”. Em 1966, ele relançou esse livro com 

importantes modificações. Esse livro apresenta-se em 3 partes, onde na primeira 

Canguilhem indaga se seria o estado patológico apenas uma modificação quantitativa do 

estado normal, como se disse respeito a um mero aumento ou diminuição de variáveis 

de partes ou componentes do organismo; na segunda parte, ele questiona se existem 

ciências do normal e do patológico, isto é, se a clínica pode e deve ser uma ciência 

exata, baseada em estudos puramente laboratoriais e controlados; e, na terceira parte, 

que foi acrescentada em 1966, ele faz novas reflexões sobre o normal e o patológico. 

Na primeira parte, ele aponta como o normal e o patológico se fundamentaram 

na medicina experiencial do séc. XIX, cujo enfoque principal era de que o patológico 

seria uma variação quantitativa do normal. Canguilhem aponta alguns autores que 

possuem grande relevância nesse pensamento, entre eles, cita o pensamento do filósofo 

positivista Augusto Comte, que em suas teses sobre o saber médico foi impulsionado 

pelo chamado “princípio de Broussais”. Segundo Canguilhem, o princípio de Broussais 

dizia respeito à ideia corrente na época de que todas as doenças consistiriam, 

basicamente, “no excesso ou falta de excitação dos diversos tecidos abaixo ou acima do 

grau que constitui o estado normal” (CANGUILHEM, 2009, p. 16). Segundo ele, 

Comte afirma que não pode haver perturbações das funções vitais sem que haja alguma 

lesão de órgãos/tecidos. Ou seja, aquilo que diferencia o que é normal e o que 

patológico é da ordem de uma variação quantitativa. Isso seria atestado pelos prefixos 

“hiper” e “hipo”, que até hoje na medicina servem de referência para avaliar o 
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funcionamento normal e patológico de uma série de fenômenos corporais 

(hiperglicemia, hipotireoidismo, hipertensão, etc.). 

A ideia é de que se poderia construir um modelo de corpo normal, padrão, a 

partir do qual todo desvio pudesse ser medido. Portanto, a base da clínica médica seria a 

fisiologia e suas constantes. Entretanto, citando Comte, Canguilhem critica o 

pensamento de que é necessário conhecer previamente o que é normal e quais são seus 

limites de variação, para que só após esse conhecimento se possa explorar casos 

patológicos. Essa visão seria muito limitada. Para Canguilhem, esse pensamento 

implicaria que seria possível conhecer o normal sem que se aprenda o que é a doença e 

quais são os limites entre normalidade e doença. Esse pensamento fundamenta a 

patologia na fisiologia e gera grandes problemas, pois nosso corpo pode exercer 

manifestações parecidas, mas com motivações diferentes, como o próprio Canguilhem 

exemplifica: o aumento do número de glóbulos branco durante o processo de digestão, 

que também ocorre quando o organismo começa a apresentar um quadro de infecção, ou 

seja, alguns fenômenos ora podem ter origem fisiológica e ora patológica, dependendo 

somente do que o provocou. 

Sendo assim, Canguilhem critica o pensamento de Comte, Broussais e Bichat 

(que foi de onde Broussais se fundamentou para criar sua teoria), pois todos eles 

pensam que o processo de cura seria fazer com que os processos vitais alterados 

retornassem ao seu estado anterior de normalidade. Ou seja, tratar seria nada mais do 

que tentar retomar um estado anterior do organismo, pensado a partir de um modelo 

padronizado de variáveis definidas previamente, e passíveis de serem medidas. 

Outro autor citado por Canguilhem que corrobora para essa teoria é Claude 

Bernard, que “considera a medicina como a ciência das doenças, e a fisiologia como a 

ciência da vida.” (CANGUILHEM, 2009, p. 25). Ele considerava a doença uma 

expressão perturbada, seja diminuída, alterada ou anulada de uma função normal, e 

segundo ele, a falta de conhecimento da fisiologia sobre o número de funções normais 

desconhecidas e seu pouco avanço seria a responsável por não se poder explicar todos 

os fenômenos das doenças. Claude Bernard, ao contrário de Broussais e Comte, traz, 

para sustentar seu princípio geral de patologia, argumentos controláveis, protocolos de 

experiências, e sobretudo métodos de quantificação dos conceitos fisiológicos. 

Além de Claude Bernard, Canguilhem também aponta o pensamento de Leriche, 

que considera que “a saúde é a vida no silencio dos órgãos” e que “doença é aquilo que 

perturba os homens no exercício normal de sua vida e em suas ocupações e, sobretudo, 
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aquilo que os faz sofrer” (CANGUILHEM, 2009, p. 35). Isso significa que saúde é não 

ter consciência do próprio corpo, é se mover sem se lembrar que tem pernas, é respirar 

sem se lembrar que tem pulmões. Mas, segundo Canguilhem, essa visão seria a do 

doente e não do médico ou da ciência, pois o próprio Lariche pontua que existem 

perturbações que não são perceptíveis, porém colocam a vida do paciente em perigo. 

Segundo ele, do ponto de vista cientifico, é preciso desumanizar a doença para que 

então se possa defini-la. É necessário pensar que não existe doente, que há apenas um 

distúrbio fisiológico.  

Canguilhem critica esse pensamento pois “A doença ocorre no nível do tecido e, 

nesse sentido, não pode haver doença sem doente.” (CANGUILHEM, 2009, p. 35). 

Leriche questiona que, se uma pessoa com um câncer que é ignorado por não apresentar 

sintomas, morre vítima de um acidente e na autopsia do corpo o câncer é descoberto, 

este câncer não iria pertence a ninguém, porém a doença existiria, logo silêncios dos 

órgãos não quer dizer ausência de doença. Segundo Canguilhem, Leriche afirma que 

“na doença, o que há de menos importante, no fundo, é o homem” (CANGUILHEM, 

2009, p.35). Porém, Canguilhem afirma que “ora, achamos que não há nada na ciência 

que antes não tenha aparecido na consciência e que, especialmente no caso que nos 

interessa, é o ponto de vista do doente que, no fundo, é verdadeiro.” (CANGUILHEM, 

2009, p. 35), pois se hoje os médicos conseguem identificar uma doença “é porque 

outrora essa mesma experiência chamou a atenção do médico, suscitando o 

conhecimento que hoje tem.” (CANGUILHEM, 2009, p. 35-36). 

Segundo Canguilhem, é impossível para o médico compreender a experiência 

vivida pelo doente a partir dos relatos dos doentes. Porque aquilo que os doentes 

exprimem por conceitos usuais não é sua experiência direta, mas sua interpretação de 

uma experiência para a qual não dispõem de conceitos adequados. Ele questiona se “A 

diferença de valor que o ser vivo estabelece entre sua vida normal e sua vida patológica 

seria uma aparência ilusória que o cientista deveria negar?”( CANGUILHEM, 2009, p. 

28) 

Na segunda parte do livro, onde ele questiona se “existem ciências do normal e 

do patológico?”, Canguilhem começa o texto fazendo uma análise do termo normal, que 

pode ser empregado tanto se referindo a um fato como também a um valor. No conceito 

de valor, normal é aquilo que é da maneira como “deve ser”; no conceito de fato, 

normal é aquilo que aparece frequentemente, aquilo que está dentro da média geral. 
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Para Canguilhem, o uso do termo normal em um sentido de valor é incompatível 

com o pensamento de patológico como uma medida quantitativa, pois a medida requer 

um grau maior de precisão. Porém, ele aponta que é pelo uso do conceito de valor que 

podemos nos aproximar do conceito de normalidade, levando o entendimento sobre 

patologia e saúde a um pensamento qualitativo. 

Canguilhem retorna a Leriche, porém dessa vez concordando “que a saúde é a 

vida no silêncio dos órgãos; que, por conseguinte, o normal biológico só é revelado, 

como já dissemos, por infrações à norma, e que não há consciência concreta ou 

científica da vida, a não ser pela doença.”( CANGUILHEM, 2009, p. 45). Ele acredita 

também que a norma é individual, portanto não se deve tratar uma anomalia corpórea do 

mesmo modo em que se trata uma anomalia psíquica. Anomalia é um termo de origem 

grega cujo significado é desigualdade, aquilo que é irregular ou desigual. Esse termo, 

segundo Canguilhem, tem sua etimologia frequentemente confundida com o radical 

nomos, que significa lei e não irregularidade, de modo que anomalia é um termo 

descritivo. 

Apontando um pensamento de Henri Ey sobre Minkowiski, onde diz que 

 O normal não é uma média correlativa a um conceito social, não é um 

julgamento de realidade, é um julgamento de valor, é uma noção-limite que 

define o máximo de capacidade psíquica de um ser. Não há limite superior da 

normalidade. (Canguilhem, 2009, p. 45). 

 

Canguilhem analisa que o normal na verdade é um conceito de valor, 

principalmente quando se trata de doenças orgânicas, tanto no conceito do clínico 

quanto do paciente, que julga estar fora da norma quando alguma coisa lhe impede de 

fazer ou vivenciar algo que sempre lhe foi comum, então busca algum tratamento que o 

faça voltar ao seu estado normal de existência.  É o que ele pontua como um acordo 

entre médico e paciente sobre o que será normal e anormal de acordo com a norma 

individual que rege o paciente. Ele pontua isso claramente quando cita o pensamento de 

Jaspers, que diz que  

É o médico, diz ele, que menos procura o sentido das palavras 'saúde e 

doença'. Do ponto de vista científico, ele trata dos fenômenos vitais. Mais do 

que a opinião dos médicos, é a apreciação dos pacientes e das ideias 

dominantes do meio social que determina o que se chama ‘doença.’ 

(Canguilhem, 2009, p.46)  

 

Nesse ponto, aparece em seu texto a função da medicina, que não é apenas 

especular conceitos de doença, mas sim “determinar quais são os fenômenos vitais 

durante os quais os homens se dizem doentes, quais são as origens desses fenômenos, as 

leis de sua evolução, as ações que os modificam.” (CANGUILHEM, 2009, p. 47) 
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Ao citar Jaspers, Camguilhem aponta que estar doente é um estado indesejado, e 

que o que se deseja é uma vida longa, onde todas as capacidades do corpo possam ser 

utilizadas, se busca “um estado no qual se sente o corpo o menos possível, além da 

agradável sensação de existir” (CANGUILHEM, 2009, p. 47) 

Na terapêutica, o paciente se apresenta cheio de conceitos de valor aprendidos ao 

longo de sua vivência humana, mas segundo Canguilhem o que o médico busca, é um 

diagnóstico e a partir dele curar o paciente, deixando de lado os conceitos exagerados 

que o paciente possa trazer. O que move o médico é fazer com que um organismo 

alterado volte à norma; norma esta que ele retira de seus conhecimentos fisiológicos. 

Mas tais conceitos não deixam de ser criados a partir de características médias 

observáveis na maior parte dos organismos e com o tempo passaram a se tornar ideais 

no funcionamento orgânico. Mas Canguilhem afirma que  

(...) para um ser vivo, o fato de reagir por uma doença a uma lesão, a uma 

infestação, a uma anarquia funcional, traduz um fato fundamental: é que a 

vida não é indiferente às condições nas quais ela é possível, que a vida é 

polaridade e, por isso mesmo, posição inconsciente de valor, em resumo, que 

a vida é, de fato, uma atividade normativa. (Canguilhem 2009, p. 48) 

 

Essa citação de Canguilhem nos leva a um conceito fundamental de sua obra, 

que é o de “normatividade vital”. Segundo o autor, “viver é, mesmo para uma ameba, 

preferir e excluir.” (CANGUILHEM, 2009, p. 52). Normativo é aquele que institui as 

normas, o que contraria o pensamento de que um valor só pode ser atribuído a um fato 

biológico a partir de alguém que o fala. De modo que a vida é arrebatada pelas 

condições nas quais ele é possível, tomando uma posição que é inconsciente de 

qualquer valor. 

Ao retomar o termo anomalia utilizado anteriormente, Canguilhem aponta que 

nem toda anomalia é uma patologia, pois segundo ele “patológico implica pathos, 

sentimento direto e concreto de sofrimento e de impotência, sentimento de vida 

contrariada.” (CANGUILHEM, 2009, p. 53). Se a anomalia ou anormalidade não 

interfere na capacidade normativa do sujeito, logo ela não será uma patologia. O sujeito 

é o responsável por estabelecer de que forma sua anomalia se apresentará, ele irá 

estabelecer uma relação particular com o seu meio. Isso nos remete ao pensamento de 

que se uma anomalia é patologia em um meio, talvez ao modificar o meio, a relação do 

sujeito mudará e não haverá mais a patologia: “o doente é doente por só poder admitir 

uma norma. Como já dissemos muitas vezes, o doente não é anormal por ausência de 

norma, e sim por incapacidade de ser normativo.” (CANGUILHEM, 2009, p.73). 



38 
 

Voltando ao nosso tema, o paciente depressivo perde a sua capacidade 

normativa, pois o seu estado de humor deprimido o impede de sentir prazer ou 

necessidade de mudar o estado no qual se encontra. Quando há normatividade, não há 

apenas a capacidade de se instaurar novas normas, mas há o desejo de que isso aconteça 

a fim de que a vida se adapte da melhor maneira possível às novas configurações 

presentes. No individuo deprimido, falta a necessidade de adaptação ou retorno ao 

modelo anterior vigente. 

É preciso um esforço para que o paciente possa voltar não apenas a instaurar 

novas normas, mas para que ele sinta necessidade de que isso aconteça. Esse processo 

demanda que o paciente seja visto não apenas como uma doença ou como portador de 

um transtorno, é necessário ouvir o seu ponto de vista para que só então se possa tentar 

ajudá-lo a instaurar novas normas, isto é, valorar, preferir e excluir. Assim, cuidar é um 

exercício de procurar fazer com que um doente consiga exercer sua normatividade. 
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CONCLUSÃO 

 

Conforme apontado nos capítulos anteriores, os transtornos depressivos crescem 

cada vez mais no mundo todo. É fato que parte desse aumento vem de casos reais de 

transtornos depressivos, porém parte desse crescimento também se deve ao diagnóstico 

equivocado baseado no uso extremamente amplo dos critérios diagnósticos nos manuais 

contemporâneos.  

Também foi apontado no trabalho que os manuais utilizados nos diagnóstico, 

longe de serem peças de objetividade científica, também estão repletos de conceitos de 

valor. Porém, considero importante salientar que a questão não é apenas mudar os 

manuais, que de fato tem sua utilidade, caso contrário não estariam mais em uso. O que 

é importante é termos profissionais preparados para utilizá-los, não os considerando 

únicos e verdadeiros caminhos para o diagnóstico e tratamento de transtornos mentais. 

É preciso preparar os profissionais para questionar aquilo que lhes é apontado como 

caminho, e a partir desses questionamentos serem capazes de realizar o melhor 

diagnóstico possível. É preciso que haja o questionamento de que cada caso é diferente 

de outros. Para além disso, é preciso repensar as formas de tratamento utilizadas, pois 

em pleno 2017 ainda são utilizadas formas de tratamentos que trazem grande prejuízo a 

outras áreas de vida do paciente. Por mais que o método possa ser eficiente, é necessário 

adequá-lo a cada paciente, sempre considerando como o paciente irá experienciar cada 

acontecimento. 

Por mais que de fato seja necessário um distanciamento do médico para que ele 

tenha uma visão melhor do caso que lhe é apresentado, esse distanciamento não pode 

ser tão grande ao ponto de que se passe a ignorar o sujeito existente, sujeito este sem o 

qual não haveria doença a ser tratada, pois a doença pertence a alguém. Afinal, 

conforme apontado, “é o ponto de vista do doente que, no fundo, é verdadeiro” 

(CANGUILHEM, 2009, p. 35), pois a norma é individual. O paciente deve ser tomado 

como único e singular, é preciso respeitar a realidade subjetiva de cada um. 

Enquanto o médico buscar apenas um diagnóstico a fim de curar a doença, 

deixando de lado os conceitos que o doente possa trazer não será possível uma melhora 

real ao paciente. Não é possível fazer com que um organismo alterado volte à norma 

anterior, pois cada acontecimento deixa marcas no paciente. Ao tratarmos de saúde 

mental, essas marcas podem ser permanentes, tornando-se parte da história de vida de 

alguém. Não se trata de fazer voltar ao que se foi um dia, mas encontrar novos meios de 
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vivência, uma nova forma de estar na vida e sentir essa vida em sua totalidade. A flecha 

do cuidado e da atenção em saúde é voltada para o futuro, e não para a restauração de 

um estado ideal de coisas supostamente perdido. 

Conforme apontado por Canguilhem,  Jaspers afirma que “o que se busca é um 

estado no qual se sente o corpo o menos possível, além da agradável sensação de 

existir” (CANGUILHEM, 2009, p. 47). Porém, para o paciente com depressão, a 

sensação de existir pode se torna insuportável. Existir não é agradável, viver se torna um 

fardo. Isso aponta a importância maior de se ouvir o que o paciente tem a dizer, se tentar 

compreender a forma como ele experiencia estar vivo, para que então se possa tentar 

ajudá-lo a ter novamente a capacidade de instaurar normas, preferir ou excluir. A partir 

daí, ao adquirir esse estado normativo, que Canguilhem chama de saúde, a vida deixará 

de ser sentida como um fardo, para que se tenha possibilidade a experimentar essa 

“agradável sensação de existir”. 

Para que isso seja possível, será necessário articular vários tipos de tratamentos, 

deverá existir um esforço conjunto entre os profissionais envolvidos no tratamento para 

que o fim visado seja a melhora do paciente. Se for de fato necessário, deverá haver uso 

de medicamentos antidepressivos para o auxílio do paciente. Mas para além de tudo 

isso, deverá acontecer o acolhimento desse paciente por um psicólogo que possa acolhê-

lo, e a partir da escuta desse paciente tentar ajudá-lo da melhor maneira possível. 
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