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RESUMO 
 

 
 
 

 
 
 

Este trabalho tem o intuito de problematizar a medicalização do sofrimento psíquico 

e as suas implicações no cuidado, no âmbito da Atenção Básica à Saúde (AB). 

Pautado nos conceitos de medicalização, cuidado, integralidade e clínica ampliada, 

o texto traz uma reflexão sobre a medicalização, articulada à prática e aos encontros 

que se deram nos espaços que percorri durante o estágio curricular na graduação 

em Psicologia, tomando como cenário de práticas, prioritariamente, um grupo de 

“desmedicalização” com mulheres. Destaca-se deste grupo o relato de um caso, o 

qual possibilita o registro e análise do encontro entre Maria (nome fictício) e este 

espaço terapêutico. Deste modo, apoiada pela pesquisa-intervenção e seu diálogo 

com a análise institucional, busquei construir certa análise de implicação sobre a 

minha inserção e atuação nos espaços de formação que percorri, trazendo alguns 

aspectos tanto das práticas de cuidado como das atividades formativas em que me 

envolvi através dos encontros que aconteceram ao longo da trajetória na 

universidade. Finalizo, então, trazendo as apostas que surgiram após essa 

problematização do tema da medicalização para pensar as transformações 

necessárias nos âmbitos da clínica e do cuidado integral ao sofrimento psíquico. 

Palavras chave: Medicalização. Saúde Mental. Integralidade em Saúde. Psicologia. 



ABSTRACT 
 

 
 
 
 

This paper aims to discuss the medicalization of psychological distress and its 

implications for care within the framework of Basic Health Care. Guided by the 

concepts of medicalization, care, integrality and extended clinical, the text brings a 

reflection on the medicalization, articulated to the practice and the meetings that took 

place in the spaces that I went through during the supervised internship in 

Psychology graduation, taking as scenario of practices primarily a "demedicalization" 

group with women. It highlights the group's report on a case, which makes it possible 

to register and analyze the encounter between Maria (fictitious name) and this 

therapeutic space. In this way, supported by the intervention-research and its 

dialogue with the institutional analysis, I tried to construct a certain analysis of 

implication about my insertion and performance in the spaces of formation that I went 

through, bringing some aspects of both care practices and formative activities in 

which I got involved through the meetings that took place along the trajectory in the 

university. I conclude, then, bringing the bets that have emerged after this discussion 

of the medicalization topic in order to think about the necessary transformations in 

the clinical setting and the integral care of psychic suffering. 

 
Keywords: Medicalization. Mental Health. Integrality in Health. Psychology. 
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1 INTRODUÇÃO: A PERSPECTIVA METODOLÓGICA, A CONSTRUÇÃO DO 

PROBLEMA DE PESQUISA E O DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

 

 
1.1 Construir um método é construir um caminho: a inspiração na 

pesquisa-intervenção 

 
 

Começo este trabalho considerando a afirmativa de que não é possível 

pesquisar sem se implicar. Recorro, também, à fala de Romagnoli (2014) sobre a 

pesquisa-intervenção, a qual defende a não separação entre sujeito e objeto, 

considerando a implicação do pesquisador, assim como também a complexidade e a 

indissociabilidade entre produção de conhecimento e atuação em campo. Já trago 

logo neste início essas duas proposições, pois auxiliam na leitura deste trabalho, 

dizendo claramente que esta monografia busca expressar a minha relação com o 

tema e com os lugares de aprendizado por onde passei. 

Tenho também a clareza de que não apresento aqui o relato de uma 

pesquisa-intervenção, mas também não me situo no registro da pesquisa pautada 

pelo modelo positivista, primando pela imparcialidade e neutralidade do pesquisador 

em relação ao objeto. Proponho apenas que o leitor identifique a minha inspiração 

na pesquisa-intervenção. Entro nessa escrita acreditando, assim como Romagnoli 

mesmo coloca, que uma vez inserido no campo de pesquisa, o pesquisador produz 

efeitos neste território e em si mesmo, isto é, transformações que ocorrem 

mutuamente. Assim, as transformações que operaram em mim se deram nos 

espaços que percorri pelo estágio curricular, pela monitoria, pelos projetos de 

extensão e participação no grupo de estudos e pesquisas durante minha graduação 

em Psicologia. Aprendi, na linha do que autora nos diz, que minha atuação por estes 

lugares produziu conhecimento, e é essa produção que venho compartilhar aqui. 

Construindo um campo teórico que justifique essa minha inspiração na 

pesquisa-intervenção, recorri a algumas autoras cujas obras me deram o tom 

necessário para que eu conseguisse articular em um texto as ideias que venho 

produzindo. 

Dando sentido à construção desse campo, a partir da leitura de Rocha e 

Aguiar (2003) com o grupo de pesquisa, aprendi que Kurt Lewin foi o primeiro a 

negar a imparcialidade do pesquisador, publicando um trabalho sobre a pesquisa- 

ação. 
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Barros (1994 citada por ROCHA; AGUIAR 2003) nos diz que Lewin 

desestabilizou o mito da objetividade na produção do conhecimento, ressaltando que 

a implicação do pesquisador está presente no processo de investigação e que, por 

estar incluída no campo, sua ação modifica o objeto estudado. 

Porém, apesar das transformações no modo de pesquisar criados por Lewin, 

Rocha e Aguiar (2003) apontam que ainda havia cisões entre teoria/prática e 

sujeito/objeto, e, com isso, uma linha de chegada para a pesquisa era definida a 

priori. 

Não podendo afirmar com antecedência aonde essa minha escrita chegaria, 

recorro novamente às autoras, em texto mais recente em que afirmam que o 

conhecimento, enquanto produção, e o sujeito, inscrito nesse processo, se fazem em 

condições determinadas, tornando imprópria qualquer alusão acerca de uma 

possível neutralidade que nortearia as práticas de pesquisa (AGUIAR; ROCHA, 

2007). 

Entendo, então, que as minhas práticas de produção de uma intervenção no 

estágio, de acompanhamento de disciplinas na monitoria, como bolsista de extensão 

universitária nos municípios que percorri, e de integrante do grupo de estudos e 

pesquisas, situam-se em um determinado tempo e espaço, acompanhadas de 

pessoas com histórias plurais, territórios diversos, mas sempre dentro da interface 

entre clínica e gestão em saúde. Com isso recorro novamente a uma fala de Aguiar 

e Rocha (1997, citada por ROCHA; AGUIAR, 2003, p.72), na qual compreendo que 

“na pesquisa intervenção, a relação pesquisador/objeto pesquisado é dinâmica e 

determinará os próprios caminhos da pesquisa, sendo uma produção do grupo 

envolvido”, isto é, uma produção que desenvolvi junto dos coletivos com os quais me 

relacionei. 

A compreensão de que ocorre uma mútua transformação entre sujeito e 

objeto no plano da pesquisa-intevenção, e também de que o encontro entre o que 

produzi nos espaços de formação e o Trabalho de Conclusão de Curso gera a 

necessidade de sistematizar um conhecimento, é o que me autoriza a escrever 

sobre como produzi uma intervenção de cuidado no estágio, simultaneamente à 

minha produção como psicóloga. Este conhecimento sistematizado, produzido, é um 

efeito destes encontros e compreensões e, em concordância com Paulon (2005), 

este trabalho localiza-se no reequacionamento da relação sujeito-objeto. 
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De acordo com a produção de Paulon e Romagnoli (2010), digo que este 

trabalho, uma vez apoiado na pesquisa-intervenção, está em busca de uma análise 

de implicação, “onde novas perguntas e novas subjetividades vão se construindo. 

Afinal, pensar é inventar” (PAULON; ROMAGNOLI, 2010, p. 95). 

Romagnoli (2014) nos diz que a implicação é um dispositivo de produção de 

conhecimento e de transformação, e dito isso, posso dizer que a metodologia deste 

trabalho, flertando com a pesquisa-intervenção, se pauta também em certa análise 

de implicação, pois acredita e defende que o investigador e o objeto de investigação, 

uma vez que estão nesse processo, se transformam, sem separações, pois eles se 

compõem no mesmo procedimento. 

Para reforçar como o conceito de implicação me costura a este trabalho, 

recorro à Lourau (2004a)1, quando nos diz que “a implicação instaura uma dimensão 

de atravessamentos e transformações nas formas subjetivas e objetivas, com a 

certeza de que ‘o observador já está implicado no campo de observação, de que sua 

intervenção modifica o objeto de estudo, transforma-o’” (LOURAU, 2004a citado por 

ROMAGNOLI, 2014, p. 50). 

Compreendendo melhor o uso do conceito de implicação, é necessário 

aprofundá-lo. Logo, retorno à Romagnoli (2014), pois afirma que a implicação não 

diz respeito à noção de comprometimento, motivação ou relação pessoal com o 

campo, mas ao contrário, que explorar a implicação é falar das instituições que nos 

atravessam. E é este caminho que busco traçar neste trabalho: proponho-me, então, 

a analisar a minha implicação nos campos que atravessei e que me atravessaram 

durante a graduação, especialmente na intervenção operada no estágio. 

Concordando com Lourau (1990)2, 

 
O atravessamento vai muito além da nossa percepção subjetiva, da nossa 

história individual e dos julgamentos de valor destinados a medir a 

participação e o engajamento em determinada situação. A implicação 

denuncia que aquilo que a instituição deflagra em nós, é sempre efeito de 

uma produção coletiva, de valores, de interesses, expectativas, desejos, 

crenças que estão imbricados nessa relação. Assim, é a análise de 

 

1 LOURAU, René. Implicação – Transdução. In: ALTOÉ, Sonia (Org.). René Lourau: analista 

institucional em tempo integral. São Paulo, Hucitec, 2004a, p.212-23. 

2 
LOURAU, René. Implication et surimplication. Revue du Mauss, v. 10, 1990, p. 110-20. 
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implicação que permite acessar a instituição e produzir conhecimento de 

suas contradições. (LOURAU, 1990 citado por ROMAGNOLI, 2014, p. 47).  

 
Quando os socioanalistas desenvolveram o conceito-ferramenta da análise 

das implicações, segundo Paulon (2005), eles queriam colocar em evidência o jogo 

de interesses e de poder encontrados no campo da investigação. 

 
Portanto, analisa-se o lugar que se ocupa nas relações sociais em geral e 

não apenas no âmbito da intervenção que está sendo realizada; os 

diferentes lugares que se ocupa no cotidiano e em outros locais da vida 

profissional; em suma, na história. (COIMBRA, 1995, p.66 citada por 

PAULON, 2005, p. 23) 

 
Sendo assim, o princípio norteador da análise de implicação é a aproximação 

com o campo, incluindo sempre “a permanente análise do impacto que as cenas 

vividas/observadas têm sobre a história do pesquisador, sobre o sistema de poder 

que legitima o instituído, incluindo aí o próprio lugar de saber e estatuto de poder” 

(PAULON, 2005, p. 23). 

 
1.2 A Composição do problema de pesquisa: apresentando o campo 

e os conceitos operadores da prática 

 

Venho falar de uma possível análise de implicação, mas não sem estar 

acompanhada por uma (até algumas) pergunta que me moveu em tudo isso. O 

problema abordado/pesquisado neste trabalho coaduna com a análise que produzo 

dos espaços que percorri durante a graduação e do modo como me impliquei nas 

atividades em que estive envolvida. 

Os campos que percorri, como dito anteriormente, foram o projeto de 

extensão universitária, o grupo de estudo, a monitoria em disciplinas da saúde e o 

estágio curricular na área da saúde em uma unidade de Estratégia Saúde da 

Família. Deste modo, a construção do problema de pesquisa, aqui discutido, não se 

dissociou em nenhum momento da formação acadêmica, já que aposto na 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Portanto, pode-se 

compreender que, ao mesmo tempo em que essa questão foi se instalando e sendo 

construída, minha formação foi acontecendo. 
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Nestes espaços de formação entrei em contato com diversas questões do 

âmbito da Saúde Coletiva. Porém, teve uma que me chamou mais atenção para ser 

problematizada, sendo esta, a questão da medicalização do sofrimento psíquico. 

Comecei a questionar, a partir das minhas observações no estágio e na extensão 

universitária, porque na maioria das vezes o foco do cuidado estava centrado no 

sintoma enquanto o sofrimento psíquico era desconsiderado, ou seja, não há foco na 

causa do sintoma. Com esse questionamento e posso dizer, até inquietação, passei 

a observar a clínica que era realizada nos espaços que percorri e me deparei com 

uma clínica oficial (CAMPOS, 2013), isto é, uma clínica com poucas derivações. 

A clínica oficial a qual me refiro para corroborar com minha suspeita que 

coloco neste trabalho é a abordada por Campos (2013), que a conceitua como uma 

clínica que coloca o sintoma em evidência, sem ênfase na relação entre o sujeito e o 

mesmo. Podemos entender essa clínica como exclusivamente biomédica, com olhar 

direcionado para o sintoma, visando a remediação deste. 

Explorando mais sobre a construção do problema de pesquisa, minha 

formação nos espaços já mencionados me conduziu à defesa do Sistema Único de 

Saúde (SUS), à busca por um cuidado integralizado, à crença na ampliação da 

clínica que se distancia do olhar exclusivamente voltado ao sintoma, me localizando 

mais na compreensão, assim como nos diz Campos (2013), da relação entre sujeito 

e adoecimento, da luta por um olhar não fragmentado para o sujeito, e isso tudo me 

auxilia para desenvolver melhor o meu trabalho. 

Sinto também que é preciso explorar, aqui, alguns pontos que trago e que 

ajudam a compor o meu objeto de investigação: a medicalização, o cuidado, a 

integralidade e a clínica ampliada. A compreensão de medicalização que menciono 

aqui vem de Illich (1975), que diz que o que constitui a saúde de cada indivíduo é a 

sua autonomia pessoal, e é justamente isso que a invasão da medicina busca 

reduzir, seja sobre forma de dependência pessoal ou por medicalização da 

sociedade. Quando o sujeito perde sua autonomia, perde-se também o cuidado, 

afinal, como é possível pensar uma clínica sem o sujeito? Portanto, a questão a que 

dou foco nessa medicalização “excessiva” do sofrimento psíquico é quando o sujeito 

desaparece de cena, assim como toda a sua existência, e o ator principal se torna o 

sintoma. Ao ocorrer tal fato, o sujeito sem autonomia na relação com o seu 

sofrimento, recebe um tratamento exclusivamente medicamentoso.  
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A partir da minha observação nos meus campos de atuação, pude concluir 

que existe uma forte tendência em medicalizar o sintoma, e também uma crença de 

que essa é a solução que acaba com esse sofrimento. Porém, o que não se 

pergunta é “que sofrimento é este?”, perdendo-se, então, a possibilidade de 

conhecer o modo como o sujeito se relaciona com seu sintoma. Neste sentido, a 

clínica pode perder o próprio sujeito. 

Para corroborar com o conceito de medicalização, trago aqui também, o 

conceito de farmacoligização, pois segundo Williams et al (2011) esse conceito é a 

tradução de condições, capacidades e potencialidades humanas em oportunidades 

para intervenções farmacológicas, portanto: 

 

Ainda que com larga superposição com a medicalização, a farmacologização 

se distinguiria por não estar necessariamente ligada a algum tipo de 

diagnóstico médico, como se vê no fenômeno cada vez mais presente na 

utilização de medicamentos sem indicação terapêutica, mas para atingir a uma 

“supernormalidade” por meio do aperfeiçoamento farmacológico. Segundo 

esses autores, a farmacologização é um complexo processo sociotécnico que 

interage com os processos de medicalização. (WLLIAMS ET AL., 2011, p.710-

25 citado por CAMARGO JR., 2013, p.845) 

 

Seguindo no tema da medicalização do sofrimento, os tratamentos 

exclusivamente medicamentosos compreendidos a partir do modelo biomédico, 

segundo Camargo (2007), estão centrados na doença e produzem uma redução da 

concepção de saúde. Porém, a Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua 

saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

somente ausência de afecções e enfermidades. Sendo assim, não é possível que a 

doença seja centralizada, focando o olhar apenas nos sintomas, já que o sujeito é 

mais do que um corpo biológico e deve ser compreendido na sua integralidade. 

Pensar um sujeito além do corpo biológico nos leva a afirmar que para o 

cuidado é preciso que outros espaços clínicos sejam explorados. Yasui, a respeito 

do cuidado nos diz que: 

 
O cuidado é uma condição que possibilita, produz, mantém, preserva a vida 

humana frágil, fugaz. É uma atitude que se dá sempre na relação entre 

seres. Cuidar não pode ser apenas realizar ações visando tratar a doença 

que se instala em um indivíduo. Ou seja, o cuidador não é somente um 

profissional especializado que executa um conjunto de ações técnicas. O 

sujeito não se reduz a uma doença ou a uma lesão que lhe causa sofrimento. 

Cuidar nos remete a um posicionamento comprometido e implicado em 
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relação ao outro. (YASUI, 2010, p. 119) 

 
Essa concepção de cuidado apresentada por Yasui nos ajuda a colocar em 

evidência o problema de investigação desse trabalho, pois quando o autor diz que 

“cuidar não pode ser apenas realizar ações visando tratar a doença”, podemos 

pensar num cuidado que extrapole o tratamento especializado e pautado única e 

exclusivamente pela via da medicação, nos ofertando a possibilidade de pensar uma 

clínica que explore esses novos espaços de cuidado, que ampliem a compreensão 

do sujeito, assim como o conceito de saúde. 

Pensar na ampliação da clínica – ou até mesmo na ampliação do sujeito - é 

pensar um sujeito não fragmentado e essa ideia vem acompanhada pela 

compreensão de integralidade como princípio do SUS. Segundo Matta (2010) a 

integralidade ao incorporar o conceito ampliado de saúde, compreende que diversas 

dimensões determinam a produção de saúde e de doença, do corpo e de suas 

relações com a sociedade e o meio ambiente, isto é, a integralidade serve como 

crítica da atenção à saúde pautada exclusivamente no aspecto biológico. 

Compreendo, então, que as práticas estritamente medicalizantes e focadas apenas 

no sintoma não cabem mais nos serviços de saúde, pois os sujeitos vivem num 

determinado território, relacionam-se com o seu sofrimento e se envolvem com os 

serviços. 

Para pensar em práticas mais integralizadas no SUS é preciso não só pensar 

e idealizar, mas colocar em prática a clínica ampliada. Clínica esta, já pautada acima 

e, novamente me remetendo a Campos (2013), como uma oposição à clínica oficial 

que coloca a doença em destaque. A clínica ampliada se atenta ao sujeito que 

possui uma determinada doença, não o eliminando para colocar a doença em 

evidência, mas sim evidenciando sua interação com a mesma, considerando o local 

onde ele vive e interage. 

Assim, os conceitos de medicalização, cuidado, integralidade e clínica 

ampliada não são trazidos em vão para esse trabalho. A partir da minha inserção 

nos campos que mencionei, eles foram operadores da transformação na realidade 

dos territórios nos quais me envolvi. Logo, trago-os aqui para pensar e problematizar 

a medicalização do sofrimento e a minha atuação no estágio em saúde. 

Como dito anteriormente, observei essa questão da medicalização e todas as 

suas problemáticas a partir dos casos que foram discutidos nos projetos de 

extensão, como também dos casos com os quais interagi no meu estágio. Deste 

modo, orientada pelas minhas práticas acadêmicas, construí o meu problema ou a 

minha pergunta de pesquisa, que é “por que o sofrimento psíquico é tão 

medicalizado?”.  
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E a partir das minhas observações, pude perceber que a medicalização 

acontece porque a clínica é orientada a direcionar seu olhar para o sintoma no intuito 

de remediá-lo. 

 

1.3 Um guia para olhar o desenho do trabalho 

 

 
O primeiro capítulo deste trabalho irá apresentar um breve histórico sobre a 

compreensão do sofrimento psíquico. Utilizando autores que abordam esse tema, 

busquei problematizar a temática do sintoma sofrimento psíquico através das suas 

diferentes conceituações, que sofreram transformações no decorrer do tempo. Essa 

problematização envolve como esse sofrimento é compreendido pelos profissionais 

de saúde e consequentemente, como essa compreensão aparece na clínica que é 

ofertada nos serviços de saúde. 

No segundo capítulo, pautada pela análise de implicação, começo a analisar 

meu processo de formação no espaço em que realizei meu estágio curricular. Nesse 

capítulo, faço primeiro um relato sobre o processo de criação do grupo de 

desmedicalização que realizei nesta etapa da formação, trazendo autores e seus 

conceitos para corroborarem para que essa estratégia acontecesse. Em seguida, 

utilizo de um relato de caso para ilustrar o problema de pesquisa que proponho 

analisar nesse trabalho. 

No terceiro capítulo além de uma análise da minha formação busquei realizar 

uma análise também dos espaços que percorri e as mudanças que esse processo 

produziu em mim e no determinado serviço em que estagiei. 

Na tentativa de finalizar a problematização proposta, concluo minha reflexão a 

respeito da medicalização do sofrimento psíquico utilizando a minha experiência nos 

espaços que percorri. Trago também elementos necessários para a modificação das 

práticas de cuidado em saúde, tais como transformações na clínica e no seu modo 

de compreender o sujeito e seu sintoma de forma integral. Sendo assim, apenas 

com essas transformações no âmbito da clínica e da medicalização será possível a 

prática de um cuidado integralizado dos sujeitos. 
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2 APORTES SOBRE O SOFRIMENTO PSÍQUICO E O CONCEITO DE 

MEDICALIZAÇÃO 

 

Para responder à questão que esse trabalho se propõe, primeiro é preciso 

compreender a qual sintoma me refiro e, para isso, é preciso também pensar e 

problematizar o sofrimento psíquico. Antes de problematizá-lo, vamos a uma breve 

história a seu respeito. 

Segundo Ceccarelli (2005), o sofrimento psíquico na Grécia pré-socrática era 

considerado um castigo dos deuses para com os homens; era um estado de dês- 

razão. O homem não era culpado de sua loucura e, portanto, nenhum estigma era 

atribuído a ele. Nessa época, de acordo com o autor, podemos perceber a influência 

divina na loucura. A partir de Hipócrates, a loucura passa a ser entendida como um 

efeito de desarranjo na natureza orgânica do homem e a sua etiologia deveria ser 

buscada nas disfunções humorais. 

Em Platão, por exemplo, observamos que a psyché recebe uma visão nova 

ao ser considerada pela composição de três almas: uma racional, logos, uma 

afetivo-espiritual e uma apetitiva. Assim, a loucura representaria o desarranjo no 

equilíbrio das três almas que compõem a psyché, fazendo com que a parte racional 

perca o controle. Já com o advento do cristianismo, a loucura era associada à 

possessão demoníaca. Porém, nos séculos XV e XVI, as explicações religiosas 

sobre a loucura começam a perder força com os avanços da medicina, a partir dos 

estudos de Galeno, sendo que os componentes psicológicos na loucura passam a 

ser percebidos, o que abre caminho para a noção de alienado  (CECCARELLI, 

2005). 

Ainda de acordo com Ceccarelli (2005), no século XVII as categorias 

platônicas são incorporadas às teorias da loucura e o século XVIII é marcado por 

uma psicopatologia desordenada, devido à falta de fundamentação sólida da 

fisiologia nervosa. 

É, então, a partir do século XIX, em 1801, que Pinel publica o Tratado Médico-

Filosófico sobre a Alienação Mental, modificando radicalmente e de forma definitiva 

a visão de loucura, também inaugurando uma nova especialidade médica, a 

Psiquiatria. Até o final do século XIX não existia nenhum saber sobre o sofrimento 

psíquico acometendo o homem; a preocupação da época era a doença, a 

sintomatologia, isto é, conhecer para classificar (CECCARELLI, 2005). O autor 



16  
 
 
 

também coloca que a Psicopatologia é o termo associado a um grande número de 

disciplinas que se interessam pelo estudo do sofrimento psíquico, e isso trouxe um 

diálogo intercientífico entre diferentes abordagens teóricas que evidenciam que o 

fenômeno psíquico não é redutível a uma única forma discursiva. 

O CID-10 (Classificação Internacional de Doenças) e o DSM-IV (Manual de 

Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana - APA), na visão de 

Cecarelli, são manuais que buscam através de uma descrição nosográfica classificar 

doenças fornecendo uma linguagem comum a pesquisadores e clínicos de 

diferentes orientações teóricas. São feitos a partir da observação direta de 

fenômenos e de suas classificações, independente de corrente teórica.  Porém, o 

que esses manuais não consideraram, e talvez tenha sido um grande erro, é o fato 

de não levarem em conta a subjetividade (CECCARELLI, 2005). 

A quinta edição do DSM sofreu críticas quando foi lançada em 18 de maio de 

2013, sendo que o manual conta com mais de 300 doenças categorizadas. Diversos 

autores discursaram sobre o tema, como Ferreira (2013), que nos diz que a cada 

edição os critérios são mais imprecisos e abrangentes, causando o aumento de 

doenças e, consequentemente, o aumento dos diagnósticos, já que abarcam mais 

pessoas nas suas mais diversas categorias diagnósticas. A ampliação dos 

diagnósticos ocasiona também o aumento das vendas dos medicamentos 

psicotrópicos. Ferreira (2013) ainda coloca que, em 2008, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) detectou um aumento no consumo de psicotrópicos, sendo 

que no Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a 

venda de antidepressivos e calmantes cresceu, de 2009 a 2010, 83% e 57%, 

respectivamente. Com isso, é possível presumir que o lançamento de manuais 

diagnósticos, cada vez com mais categorias, está intimamente ligado ao aumento do 

consumo de medicamentos psicotrópicos, o que torna possível associar esta 

informação à medicalização do sofrimento psíquico. 

A partir desses manuais podemos trazer para a discussão o sofrimento 

psíquico e a maneira como as diferentes clínicas atuam sobre ele. A definição e 

conceituação de sofrimento psíquico foram modificadas ao longo da história, e, 

portanto, existem diversos conceitos que versam sobre este. No presente trabalho, 

utilizo a conceituação de sofrimento psíquico desenvolvida por Perussi (2015), a  

qual diz que o sofrimento psíquico se tornou um fato social e possui tanta 

importância quanto à dor somática. A partir dessa afirmação, posso dizer que o 
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sofrimento psíquico não é mais e nem menos que a dor física; ambos existem e 

devem ser cuidados. 

É possível compreender, assim, que existe uma tendência em colocar a dor 

física em primeiro plano, enquanto que o sofrimento psíquico perde visibilidade 

sendo reduzido ao campo biológico e, portanto, o cuidado realizado tem foco apenas 

na resolução/anulação do sintoma. Por exemplo, se um indivíduo não consegue 

dormir, pode lhe ser prescrito algum medicamento com função ansiolítica para que 

seu sono seja restabelecido. Os psicotrópicos, neste caso, podem fazer esta função. 

Porém, pergunto: o que pode estar produzindo insônia na vida dessa pessoa? O que 

devemos tratar? O sintoma “insônia” ou podemos dar mais complexidade ao caso, 

investigando esse sintoma ao olhar para o contexto de vida desse sujeito, sendo 

assim possível a compreensão do seu sofrimento? Tenho observado, nas 

experiências de discussões com equipes de Atenção Básica à Saúde, de Centros de 

Atenção Piscossocial (CAPS), supervisões de estágio e projetos de extensão 

universitária, que os relatos apresentados por trabalhadores, gestores, estagiários e 

docentes de cursos universitários da área da saúde nos dizem que o que acontece 

na maioria dos casos é que o indivíduo volta a apresentar insônia mesmo fazendo 

uso do medicamento prescrito. Este trabalho não intenciona negar o efeito que um 

psicotrópico produz, mas, sim, problematizá-lo enquanto uma via única de 

tratamento. Compreendo que o sintoma não deve ser tratado isoladamente e, a 

respeito disso, Perussi diz: 

 
Se o sofrimento é dor e tem, afinal de contas, uma causalidade biológica, em 

suma, [ele] é sintoma: o medicamento atuaria de forma mais eficaz do que 

uma compreensão, uma escuta profunda dos significados do sofrer. Não 

causa surpresa que, no fundo, a maioria dos psicotrópicos sejam apenas 

sintomáticos. Eles são inegavelmente eficientes, pois diminuem as 

sensações do sofrimento – pode-se dizer que ao diminuir e eliminar os 

sintomas, os medicamentos eliminam ou diminuem a dor, mas não o 

sofrimento. (PERUSSI, 2015, p. 153) 

 
Como o sofrimento psíquico não possui tanta visibilidade quanto o físico, 

corre-se o risco, na maioria das vezes, de negligenciar a dor psíquica em vista da 

supremacia do biológico, reduzindo, assim, o sujeito e o seu sofrimento ao 

funcionamento celular, à composição de moléculas e irregularidades na transmissão 

da serotonina no cérebro, como acontece nos casos de depressão, por exemplo. 
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E como o sofrimento psíquico ganha importância no contexto de redução do 

sujeito ao biológico? Segundo Perussi (2015, p. 140 citado por EHRENBERG, 1998) 

houve uma mudança de status social do sofrimento psíquico e, portanto, estamos 

afirmando que existem novas maneiras de sofrer e a partir disso, pode se supor que 

existam novas psicopatologias que surgem para dar expressão a essas novas 

formas. Se surgem novas psicopatologias, consequentemente surgem também 

novos tipos de medicamentos para atender a esta demanda, isto é, na perspectiva 

biomédica, o sofrimento psíquico ganha relevante expressão. 

O surgimento de novas psicopatologias para responder a essas formas de 

sofrimento pode ser entendido como forma de enquadramento das novas 

subjetivações, no intuito de que a Psiquiatria seja capaz de atender ao sujeito e ao 

seu sintoma. A questão é que esse atendimento possui certa tendência a não 

abranger a complexa relação entre sujeito e sintoma. Diante deste fato é visível a 

necessidade de investigar que relação é essa, como ela é experienciada pelo 

sujeito. Dando luz a esta problematização, a leitura de Rose (2011) auxilia a 

entender como os discursos embasam as compreensões sobre o sofrimento 

psíquico e também como produzem as práticas de cuidado que agem sobre o 

sujeito. A partir de sua genealogia da subjetivação, podemos problematizar a relação 

do sujeito com o seu sofrimento. A genealogia da subjetivação, neste caso, nos é útil 

porque ela se propõe a pensar as relações que os seres humanos têm estabelecidos 

com eles mesmos. 

De acordo com Rose (2011) os seres humanos com frequência se encontram 

resistindo às formas de subjetividade que eles são levados a adotar. Na fala do autor 

ele utiliza o termo “levados” e é possível compreender a partir disso que os seres 

humanos não são questionados sobre a sua forma de subjetividade, essas formas 

lhes são impostas. Da mesma forma que a subjetividade é 

imposta/consumida/adotada pelo sujeito, podemos dizer que as patologias 

funcionam como sentenças. Sentenças, pois, a partir de um conjunto de sinais e 

sintomas descritos num manual aplicável a toda população, o sujeito é enquadrado 

numa categoria que a partir dali dará sentido e significado ao seu sofrimento e, 

consequentemente, à sua vida. A questão que fica a partir da reflexão com Rose é: 

atribuímos sentido à experiência do sofrimento ou construímos com o sujeito esta 

experiência? Aplicando ao contexto deste trabalho: as práticas de cuidado 

determinam como deve ser a experiência de sofrimento ou elas apoiam o sujeito em 

sua experiência de sofrer? 
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Tenho observado, nos espaços de atuação já demarcados aqui, que o que 

ocorre é a atribuição de sentido à experiência de sofrimento do sujeito, onde este 

não possui ou possui um mínimo de participação na significação do seu sofrimento. 

A ausência do sujeito na clínica é o que caracterizada a clínica oficial, que é o tipo 

de clínica que elege apenas o sintoma para o cuidado. Campos (2013) nos coloca 

que ela possui um enfoque biológico e ignora a dimensão subjetiva e social. Com 

isso, a doença é mais abordada que o próprio sujeito e quando este é pensado, é 

pensado de forma fragmentada. É, preciso, então, que a clínica seja ampliada, ou 

seja, que abarque o sujeito, seu contexto de vida e seu sofrimento. E só assim, com 

base na clínica ampliada é que compreendemos que é possível ao sujeito, como 

Rose (2011) problematiza, a experiência de relacionar-se consigo mesmo mediada 

pelas técnicas/práticas em saúde que lhes são ofertadas para o cuidado de si. 
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3 RELATAR UM CASO É INTERVIR: ASPECTOS DE UM MODO DE FAZER 

 
 

3.1 Contando um fazer 

 

 
Bem, colocada a problematização sobre o tema da medicalização e sobre a 

pergunta que me leva a uma pesquisa e a certa análise da minha implicação, venho 

falar agora do campo específico do estágio, isto é, de como construí uma proposta 

de cuidado na Atenção Básica. 

O meu estágio curricular foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde da 

Família (UBSF) e teve início em outubro de 2016. O meu projeto era a criação de um 

grupo de desmedicalização de psicofármacos, apoiado na estratégia de Gestão 

Autônoma da Medicação, a qual propõe, com os usuários desse território, colocar 

em questão os medicamentos em uso. A ideia de trabalhar com grupos veio a partir 

da disciplina de psicologia dos grupos, durante a graduação, na qual conheci 

diversos autores e, entre eles, a proposta de Pichon-Rivère. Especificamente, a 

teoria pichoniana de grupos operativos me convocou. Refiro-me a ela a partir da 

minha leitura de Saidón (1982). 

Segundo Saidón (1982) o grupo operativo se caracteriza por estar centrado 

de forma explícita em uma tarefa, podendo ser o aprendizado, a cura, o diagnóstico 

de dificuldade, etc. Diante dessa definição, o conceito que me provocou foi o da 

tarefa, sendo que esta possui três momentos, os quais são: a pré-tarefa, a tarefa e o 

projeto. A pré-tarefa, ainda de acordo com Saidón (1982), são todas aquelas 

atividades em que a presença dos medos básicos (ansiedade de perda e ataque) 

determina a utilização de técnicas defensivas que estruturam o que se denomina 

resistência à mudança. Este momento é o que impossibilita ou paralisa o 

prosseguimento do grupo. A passagem do momento da pré-tarefa a tarefa se 

caracteriza quando os medos e ansiedade da pré-tarefa são elaborados e é 

estabelecida uma relação com o outro. 

Saidón coloca o grupo como uma percepção global dos elementos que estão 

em jogo no momento da tarefa, sendo possível a instrumentação destes realizando- 

o através do contato com a realidade. Assim, é possível a colocação do sujeito como 

sujeito ativo que elabora estratégias e táticas como também intervém nas situações 

provocando transformações. A partir disso, inicia-se o momento do projeto composto 

pelas estratégias e táticas para produzirem mudanças, às quais, por sua vez, 

voltariam a modificar o sujeito. O grupo operativo serviu para o meu projeto de modo 
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que os três momentos da tarefa se tornaram visíveis, sendo este um fator marcante 

para mim. Por exemplo, no momento da pré-tarefa, por conta do medo e da 

ansiedade, por acreditar que seriam obrigadas a suspenderem o uso da medicação, 

as usuárias abandonavam o grupo antes mesmo de conhecer a estratégia que ele 

propõe, isto é, a de gestão autônoma da medicação. 

O fato de o grupo ser conhecido como “grupo de desmedicalização” mostrou- 

se problemático a partir do momento em que as usuárias não compreendiam esse 

termo, causando espanto nelas. Ao buscar uma descrição de desmedicalização no 

dicionário Aurélio não obtive nenhuma resposta. Portanto, pode-se compreender que 

essa palavra inexiste e logo, ela nunca foi escutada pelas usuárias anteriormente. 

A escolha desse nome, desmedicalização, foi intencional e realizada 

pensando no ato de desmedicalizar, isto é, problematizar o processo de 

medicalização na sociedade, conforme já apontado por Illich (1975), pensando seus 

efeitos no sujeito – refletindo sobre a ideia de que não apenas os sujeitos 

demandam desmedicalização, mas as práticas em saúde também. Assim, 

desmedicalização não se traduz em retirar pura e simplesmente a medicação em si, 

mas de promover transformações no processo intitulado medicalização da vida. 

Logo, o grupo com nome de desmedicalização, quer produzir uma nova relação do 

sujeito com o uso de medicamentos. Analiticamente, a escolha do nome se tornou 

problemática por causar espanto em quem não conhecia/compreendia a proposta. 

Porém, quando se alcança essa percepção, os próprios usuários faziam uso desse 

nome para se referir ao grupo. 

A entrada, neste processo, da estratégia GAM, que significa gestão 

autônoma da medicação, se deu através de uma disciplina na universidade em que 

cursei simultaneamente a de psicologia dos grupos. A estratégia GAM parte de uma 

pesquisa desenvolvida em Quebec, no Canadá, realizada a partir de movimentos 

sociais e que obteve como resultado o guia GAM. Esse guia constitui-se em passos, 

os quais propõem questões e informações aos usuários dos serviços de saúde 

mental, por intermédio de encontros, sobre os medicamentos psiquiátricos que 

fazem uso a fim de provocar o ato de repensar essa relação com o medicamento e o 

seu tratamento. Sendo assim, a GAM, através do guia, objetiva aumentar o poder de 

negociação do usuário junto à equipe que o acompanha a respeito do seu próprio 

tratamento. A GAM utiliza duas concepções: a autonomia e a cogestão, que foram 

identificadas e consequentemente utilizadas neste projeto de estágio. A autonomia 
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que a GAM propõe se difere do senso comum, segundo Kinoshita (1996, citado por 

PASSOS et al., 2013), ela é pautada pela pluralidade de vínculos que se é capaz de 

estabelecer - quanto mais vínculos e redes de relações uma pessoa constrói, mais 

autônoma ela se torna. A cogestão se traduz em tornar protagonistas os di ferentes 

sujeitos que fazem parte do processo de produção de saúde, isto é, além de 

considerar o sujeito no seu tratamento, este é colocado como principal. Logo, 

autonomia e prática de cogestão na estratégia GAM, pode-se dizer, remetem-se ao 

empoderamento dos usuários na relação com a medicação e com o tratamento, 

sendo possível através destes uma gestão autônoma da medicação (PASSOS et al., 

2013). 

A estratégia GAM, através do guia com os encontros pautados nas questões 

e problematizações a respeito da relação do usuário com a sua medicação, serviu 

de metodologia para o grupo de desmedicalização durante o estágio, pois a partir 

desta foi possível colocar em questão o uso de medicamentos prescritos como 

solução para os problemas que surgiam na vida, mas que não tinham espaço para 

serem cuidados além da medicação. A estratégia serviu também para esse grupo, 

tanto pela crença na prescrição de um medicamento, como pelo tratamento de um 

sujeito e de seu conhecimento do próprio corpo. Não é mais possível aceitar 

tratamentos impositivos; o usuário precisa ser considerado nesse processo e é 

pensando nesse aspecto da estratégia que também me utilizo desta para a criação 

do grupo de desmedicalização. 

Portanto, a construção da minha proposta de estágio uniu a estratégia GAM à 

teoria de grupo operativo de Pichon, focando especificamente nos três momentos da 

tarefa. Isso se soma à minha inquietação com o tema da medicalização. 

Em seu formato/enquadre, o grupo partiu da adaptação do guia de gestão 

autônoma da medicação (GAM) à realidade da atenção básica, já que esse guia foi 

planejado e criado para o contexto dos serviços de saúde mental, tais como os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Para realizar a adaptação do guia, foi 

preciso, além de estudos sobre grupos na atenção básica, também conhecer o 

campo em que estava recém-chegada. Na supervisão do estágio em conjunto com o 

supervisor construímos um guia GAM para ser utilizado no contexto da atenção 

básica, realizando algumas transformações a partir da utilização dos 6 passos3 

originais presentes no guia, adaptados às temáticas que mais se encaixavam no 

contexto da atenção básica.  
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Os usuários que participaram dos grupos foram trazidos para este espaço a 

partir dos agentes comunitários de saúde, os ACS, que indicavam usuários da sua 

área, que faziam uso de psicofármacos sem algum acompanhamento além da 

clínica geral. 

Nesse grupo alguns fatores se tornaram visíveis, como o alto número de 

usuários dessa unidade que fazem uso de psicofármacos e que possuem uma 

relação com o serviço baseada na “renovação de receita” sem nenhum tipo de 

acompanhamento sobre o medicamento assim como a dose, o efeito entre outros. 

Porém, o fator que mais se tornou evidente e que mais me tocou nesses grupos foi 

de eles serem frequentados quase que totalmente por mulheres. Mulheres essas em 

sua maioria, donas de casa, com faixa etária entre 50 e 60 anos e que estão em uso 

dessas substâncias em sua maioria por questões familiares. Eu, enquanto mulher 

que me declaro feminista, estagiária de psicologia que acredita e defende o SUS, 

possuindo como intenção promover um debate crítico acerca do tema da 

medicalização, quando me deparei com mulheres se medicando e justificando este 

ato por não conseguirem mais dormir e/ou não conseguem mais lidar com os filhos, 

o marido, a rotina desgastante de uma dona de casa que tudo realiza sozinha, me 

senti extremamente impactada e completamente incomodada com toda aquela 

situação, e é por isto que trago essas questões para que as práticas que estão em 

curso na saúde pública sejam aqui problematizadas. A partir desse impacto, elegi 

um caso para ser analisado, sobre o qual me debruço a seguir. 

 
3.2 A história do meu encontro com Maria 

 

 
O meu encontro com Maria aconteceu no grupo de desmedicalização, do qual 

a usuária participou durante 4 meses. Maria tem 62 anos, reside nesse território com 

o seu marido e faz uso de ansiolítico há mais de 6 anos, já tendo utilizado outros  

 
 

3 
Os 6 passos do guia GAM são: as apresentações tanto do guia quanto do sujeito, a observação dos 

aspectos da vida de cada usuário seguido de quais desses aspectos vida podem contribuir para 

tomada de decisões a respeito do medicamento, conversa sobre a medicação e seus efeitos  

diversos, revisão e plano de ações coletivo. Link do guia disponível em: 

https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/paganex/guia_gam_moderador_- 

_versao_para_download_julho_2014.pdf 

https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/paganex/guia_gam_moderador_-_versao_para_download_julho_2014.pdf
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/paganex/guia_gam_moderador_-_versao_para_download_julho_2014.pdf
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medicamentos anteriormente. O processo de conhecê-la foi gradual já que a sua 

participação no grupo no início era tímida; ela quase nunca falava e a sua presença 

era instável. Sendo assim, o grupo foi conhecendo-a aos poucos, conforme ela se 

abria gradualmente ao mesmo tempo em que a contração da grupalidade4 foi se 

dando. E é sobre o processo do meu encontro com Maria, com todas as suas 

dificuldades a que venho contar agora, após o momento que comecei a realmente 

ter um encontro com ela. Maria tem dois filhos e uma filha que não residem mais em 

sua casa, porém, os dois filhos frequentam este espaço quase que diariamente, isto 

é, sempre estão por perto. 

Um dos objetivos do grupo era produzir questionamentos em conjunto com as 

usuárias para o uso que fazem da medicação prescrita e, ao explorar os motivos 

pelos quais Maria fazia uso da medicação, ela não soube dizer com exatidão logo no 

início, me causando certo espanto, pois como é possível estar fazendo uso de um 

medicamento sem pensar sobre o motivo que a faz tomá-lo? 

Observei este fato no grupo não somente com Maria, mas com as demais 

participantes, pois em sua maioria queixavam-se de insônia e eram medicadas para 

que o sono fosse restabelecido. Porém, outro objetivo do grupo foi de ir além desse 

sinal “insônia”; como também buscar e questionar o que de fato está produzindo 

esse sintoma. 

Sendo assim, nos desdobramentos do grupo, quando Maria contava sobre o 

seu cotidiano, geralmente ela trazia questões familiares e, em sua maioria, 

relacionadas aos filhos. A fala de Maria sobre sua relação com os filhos sempre foi 

muito pautada pela questão financeira, e eu percebia um incômodo na sua fala em 

não conseguir colocar essas questões em família, a não ser com o seu marido. Pude 

identificar traços de uma relação abusiva entre a Maria e os seus filhos, mas ela não 

enxergava os fatos desse modo. 

Em um dos encontros do grupo, com a crescente participação da usuária e 

criação do vínculo dela com aquele espaço, Maria consegue elaborar a seguinte 

fala: “eu tomo meu remédio para dormir, pois dormindo eu não penso e nem me 

lembro de nada disso que acontece”. A partir dessa fala, meu espanto de 

4 
Grupalidade, seguindo o Guia GAM, são as relações de vínculo que geram formas variadas de 

pertencimento ao grupo. Logo, a contração da grupalidade ocorre quando todos os que participam 

aquele grupo se tornam protagonistas, descentralizando a posição do coordenador. Sendo assim,  

não existe apenas uma figura protagonista, mas todas se tornam. 
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anteriormente se aquietou, pois, entendi que a insônia de Maria foi “devidamente” 

medicada, o que, para ela, era o que incomodava. O que não se compreende e não 

se questiona é como esse sintoma, que agora é medicado, é também produzido. E 

assim me debrucei sobre isto na tentativa de produzir questionamentos nela sobre o 

uso da medicação. 

A partir dessa produção de questionamentos, tornou-se perceptível, através 

de suas falas no grupo, o que o uso do medicamento produzia em Maria. Eram 

diversos efeitos em sua vida e em seu corpo. Um desses efeitos era que ela não 

conseguia acordar cedo, pois o remédio a fazia dormir muito, sendo que em dias 

estressantes e/ou cansativos, ela aumentava a dose do medicamento por conta 

própria. Também observei que Maria se “esquecia do grupo” e podemos 

compreender que esquecer-se do grupo é também um modo de não problematizar 

as questões que ela gostaria de esquecer na vida. Então, compreendi que o 

problema da medicalização do sintoma, aqui, também pode contribuir para o não 

enfrentamento da realidade. 

Continuando no processo de conhecer Maria, descobrimos que ela costumava 

“resolver” seus problemas cotidianos indo para a casa de sua mãe, que reside em 

outro território. Ela trazia este acontecimento para o grupo como um alento para os 

dias difíceis, especificamente naqueles onde o remédio não atuava como solução 

imediata para o sofrimento e ela se recusava a dobrar a dose dele. Sendo assim, 

tornou-se evidente que ela lidava de duas maneiras com o seu sofrimento: através 

do medicamento e da fuga para a casa da mãe. Esses mecanismos de lidar com os 

seus dias mais difíceis eram problematizados no grupo, pois, víamos a necessidade 

de Maria perceber que essas estratégias talvez não atuassem mais tanto como uma 

forma de cuidado, e que ela poderia explorar outros espaços e estratégias para 

tornar a vida mais leve. Mas, para que isso fosse possível, era preciso que ela se 

empoderasse nas relações com seus familiares e tornasse público, em família, seus 

desejos e dificuldades. 

Esse empoderamento, então, se traduziu na possibilidade de Maria conseguir 

expressar para os seus filhos o quanto se incomodava ao ser convocada à resolver 

questões financeiras que não são suas, na ausência de apoio do marido nesse 

enfrentamento, e também em sentir a necessidade de ter de tomar um medicamento 

que a “bote para dormir”, ou seja, em ter de forjar uma noite de sono para escapar 

dessa captura que produz sofrimento. 
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Discutíamos durante o grupo, medidas alternativas para o uso do 

medicamento, como o uso de chás calmantes e até mesmo a redução da dose. E 

através dos encontros do grupo, de artifícios como o chá, a redução da dose, entre 

outros, buscávamos abordar a questão do empoderamento, tendo como efeito o fato 

de Maria construir para si a permissão para produzir uma nova relação com os filhos 

e com o marido, assim como uma nova relação com o medicamento, que não a de 

escape da realidade. 

Ao término dos encontros do grupo, realizamos avaliações sobre o processo 

assim como reflexões. No caso de Maria, a usuária seguiu fazendo uso da mesma 

medicação e na mesma quantidade que tomava anteriormente ao início do grupo. 

Porém é possível dizer que o processo de desmedicalização aconteceu - Maria não 

retirou o medicamento da sua vida, mas passou a entender de forma mais ampla a 

função e o espaço deste na sua vida, isto é, a relação de Maria com seu sintoma e 

com o seu medicamento foi modificada, além das relações familiares nas quais ela 

passou a conseguir expor os seus desejos, como também suas dificuldades. 

 
3.3 Quais foram os efeitos do meu encontro com Maria? A mútua 

transformação 

 

É possível dizer que modificações ocorreram tanto em Maria quanto no grupo, 

em seus participantes, na unidade e nos trabalhadores e em mim. Digo agora da 

minha transformação e, consequentemente, formação enquanto psicóloga a partir de 

meu encontro com Maria e com as outras mulheres que participaram do grupo. 

Quando elaborei a estratégia de um grupo de desmedicalização, não possuía 

a princípio nenhum dado de que esse grupo seria frequentado majoritariamente por 

mulheres idosas, entre 50 e 60 anos. Este fator me tocou, como já disse 

anteriormente, pois convocou mais ainda a militância feminista em mim. 

Na tentativa de produzir cuidado a essas mulheres através do grupo fui me 

transformando em terapeuta, mas não apenas através da minha prática e aplicação 

de teorias e técnicas das quais estudei na universidade. Tornei-me terapeuta a partir 

do encontro e da troca de vivência com essas mulheres. O meu processo de 

formação passou por diversos campos, mas o que mais me provocou desejo foi a 

atenção básica à saúde, pelo contato mais próximo com os usuários e, 

principalmente, com essas mulheres, o que resultou como uma alavanca na busca 

por um cuidado integralizado. 
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A partir do meu encontro com Maria e com as demais mulheres participantes 

do grupo, vi a necessidade de construir este cuidado integralizado, pois, essas 

mulheres eram medicalizadas sem haver uma investigação da causa do sintoma que 

produzia sofrimento em suas vidas, e essa prática precisa ser interrompida. 

No meu encontro com elas, através do grupo, pude compreender a história 

individual de cada uma, a vida que elas levavam e, assim, o que estava produzindo 

o sintoma em comum que elas apresentavam: a insônia. Assim como no caso de 

Maria, muitas mulheres apresentaram problemas familiares, aquilo que seria 

chamado de “problemas de cotidiano”, mas que chegou a certo ponto em que se se 

tornou necessário questionar porque tais problemas aconteciam e o que seria 

preciso para lidar com eles. 

Identifiquei que o necessário para questionar o surgimento dessas questões 

familiares e poder pensar sobre elas era o espaço de fala além da consulta médica. 

Espaço este destinado a ouvir essas mulheres, com dia e hora pré-estabelecidos, 

espaço este que, além de escuta, também fosse de promoção de acesso e de 

cuidado. Esse espaço não precisou de muito, apenas algumas cadeiras distribuídas 

em forma de roda e mulheres que queriam participar. 

Os resultados e ganhos que são possíveis extrair dos encontros no grupo são 

inúmeros, porém não são quantitativos, e sim qualitativos. A promoção de cuidado 

produziu saúde para essas mulheres que encontraram, no espaço do grupo, um 

espaço de fala livre sobre seus desejos e sofrimentos. Também encontraram entre 

elas fortes aliadas no combate aos seus sintomas, o que gerou constantes trocas de 

experiências com os medicamentos e também, com as possíveis trocas, esse 

espaço possibilitou transformações às mulheres. Mulheres se transformam. Eu 

também me transformo, encontrando gradativamente, em mim, um estilo terapêutico. 

O espaço do grupo se demonstrou potente para transformar essas vidas e 

através dele, das conversas, do sentimento de pertença àquele novo local, com 

pessoas que sentiam cada uma à sua maneira, sintomas similares, foi criado um 

novo território de vida, produzindo, portanto, uma ressignificação do uso da 

medicação como também uma nova forma de lidar com o seu sofrimento. 

Senti-me agente atuante e testemunha disso tudo. 
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4 NOTAS ANALISADORAS SOBRE O PROCESSO DE CUIDAR 

 

 

Mais do que uma essência do trabalho na saúde, o cuidado é uma dimensão da 

vida humana que se efetiva no encontro (Yasui, 2010). 

 
 

 

O projeto do grupo de desmedicalização operou transformações na unidade, 

nos trabalhadores, nos usuários e em mim. Digo isso apoiada na fala de Yasui  com 

a qual inicio esse capítulo, pois o cuidado se efetivou no encontro - no encontro do 

usuário com outro usuário, no meu encontro com os usuários, onde ambos 

demonstravam seus sintomas e utilizavam medicações em comum, no trabalhador 

que modifica seu discurso após as trocas realizadas no grupo. Essas 

transformações não aconteceram de forma instantânea e envolveram muitos atores. 

Neste momento de análise, relembrarei o momento de pactuação do grupo 

com a UBSF, o que de início não foi fácil. O primeiro embate se traduz como a 

incompreensão dos trabalhadores a respeito de uma possível redução dos danos 

ocasionados pelo uso da medicação, pois os mesmos se guiavam apenas pela 

lógica da abstinência. Faço essa observação porque os outros grupos que 

comumente são realizados nas unidades são pautados pela lógica da abstinência, 

como por exemplo, o de tabagismo. Nesse momento, refleti sobre as prescrições e 

renovações de receita, por serem muito utilizadas, dificultando trabalhar com a 

equipe os efeitos dessas prescrições “livres”, reforçando o embate. Como levantar 

questões sobre algo tão comum nas práticas em saúde? 

Um segundo embate foi o da organização de espaço para o grupo, visto que a 

unidade não era muito grande, mas o fluxo de entrada e saída de usuários sim. Para 

a realização do grupo foi necessária uma sala grande para que pudesse ser feita 

uma roda. A sala utilizada foi a de reunião de equipe, a maior sala da unidade, mas 

alguns trabalhadores também a utilizavam para realizar suas atividades e, quando 

havia encontro do grupo, os horários se chocavam. Identifico isso como embate 

porque os trabalhadores se sentiam “expulsos” da sala, mas resolvemos essa 

dificuldade demonstrando a necessidade daquele grupo para a unidade, pois 

existem muitos usuários medicalizados nesse território. 

Após esse período de pactuação que envolveu toda a equipe, da explicação 

do grupo, dos seus objetivos, da sua estratégia e dos seus métodos, e também de 

finalização destes embates, iniciou-se a tarefa de convocação dos usuários para 

fazerem parte do grupo. 
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Estabelecer um espaço para o grupo é parte do planejamento desta ação de 

cuidado. Yasui (2010), diz que o cuidado se faz com pessoas e em um determinado 

lugar, ou seja, se faz no território (p. 124). Sendo assim, a convocação dos usuários 

ao grupo foi realizada majoritariamente através dos ACS, uma vez que esses 

trabalhadores conhecem muito bem o território. Conhecendo a sua área e 

consequentemente os usuários, os ACS sabiam com clareza quais deles convidar 

para participar do grupo, e dessa forma, aconteceu o convite. Ouso dizer que, na 

minha experiência com esse grupo nessa unidade, os trabalhadores que mais 

acolheram essa oferta de cuidado foram os agentes. E minha hipótese para isso é 

que esses trabalhadores conhecem o território como nenhum outro trabalhador, visto 

que os agentes residem no mesmo. O território não é apenas de trabalho, é de 

relação, é de vivência. Outro fator que posso atribuir é o de que tudo o que eles 

aprenderam veio desse lugar, desse território, do aprendizado cotidiano com os 

próprios usuários, seja sobre algum diagnóstico e tratamento ou sobre a vida e os 

modos de levá-la. 

Ao mesmo tempo em que um grupo de trabalhadores é mais acolhedor à 

oferta, outro grupo não a aceitou tão facilmente, isto é, os médicos. Quando, depois 

de certo tempo e muitas conversas lhes expliquei a proposta, então a acolheram e 

se autorizaram a encaminhar as pessoas para o grupo, pois percebemos que o 

convite realizado durante a consulta com o médico tinha mais “valor”. 

Possuindo como parceiros os agentes, os médicos, as enfermeiras, os 

técnicos e a gerência da unidade, o grupo fluía muito bem. O grupo era levado para 

a reunião de equipe e constantemente discutido, contando com participações das 

enfermeiras e dos médicos, os quais indicavam usuários ao grupo e isso era feito 

através do diálogo multiprofissional. Mas teve uma ação que merece ser destacada, 

e esta veio através do grupo e produziu efeitos positivos nessa unidade. A ação foi o 

de repensar a renovação de receitas que eram feitas pela unidade, buscando  

romper com o aspecto “biologizante” do sofrimento psíquico. O grupo acolheu alguns 

usuários, mas não a todos, e por isso muitos continuavam indo ao serviço pedir a 

renovação da receita. Através o grupo e das conversas que problematizavam o ato 

de renovação das receitas, os médicos passaram fazer a renovação somente 

durante as consultas, pois assim tinham contato com o usuário e o conheciam, 

explorando o efeito que aquele medicamento estava produzindo nele. Essa 

pactuação se deu devido às parcerias que foram feitas com as médicas que estavam 

presentes na unidade, mas é importante ressaltar que não foram todos os médicos 

que realizaram o trabalho dessa forma. 
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Cuidar, em saúde, significa pensar em uma atitude de ocupação, 

preocupação, de responsabilização e de envolvimento com o outro.  Para 

olhar e ouvir o outro, é preciso reconhecê-lo como alguém que represente 

mais do que um objeto de intervenção. Preciso reconhecê-lo como um 

sujeito, não como uma entidade, um objeto, uma doença. (YASUI, 2010, p. 

120). 

 

Yasui (2010), ao dizer sobre esse reconhecimento do sujeito, para além da 

doença, está colocando em questão a racionalidade médica que instrumentaliza 

saberes e práticas hegemônicas centradas na nela e que são pautadas 

excessivamente pela via medicamentosa. Sua intenção ao fazer essa fala é a de 

romper com essa racionalidade que torna em biológico algo que é de outra ordem, 

isto é, medicalizar o sofrimento psíquico. Quando os médicos compreendem que 

estão “biologizando” algo que não é de ordem biológica, eles conseguem enxergar 

que o ato de renovação de receita é inadequado perante as necessidades daquele 

usuário. Muitas das vezes, os usuários que estão nessa lógica de repetição de 

receita fazem isso há algum tempo e, uma vez que eles não se encontram com o 

médico em momento algum para discutir sobre os efeitos daquela medicação, sobre 

o seu sintoma e sobre o seu corpo, é possível questionar como se dá ou se existe de 

fato um cuidado. Entendo que essa atitude de renovação de receita não pode ser 

chamada de cuidado, já que nesses casos o ato de cuidar está não se dá em um 

encontro. 

Com a troca de gestão do munícipio, dificuldades começaram a surgir. Inicia- 

se uma circulação de médicos e de gerente na unidade, prejudicando não somente o 

grupo, como todo o trabalho que era realizado na unidade. A cada novo gerente era 

preciso repactuar o projeto e isso ocorreu três vezes num período de um ano, o que 

inegavelmente produziu efeitos negativos nele. 

A participação dos médicos e o efeito positivo que isso produzia se findou, 

pois, os médicos que realizavam o trabalho, anteriormente, não estavam mais na 

unidade e não existiam relações entre mim e os novos médicos, pelo simples fato de 

eles cumprirem as suas poucas horas no serviço atendendo a uma demanda de 

produção enorme, e também por não estarem presentes em momentos como a 

reunião de equipe, momento destinado à discussão dos processos de trabalho, de 

casos e também do grupo. 

Deixa de existir, consequentemente, a pactuação da renovação de receita 

somente durante a consulta, retornando ao antigo método de pedido renovação de 
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receita feita na recepção, sem nenhum contato com o médico de referência do 

território. Essa circulação prejudica toda a unidade, pois, são poucos médicos para 

atenderem à comunidade, trabalhando com carga horária reduzida e convocados a 

produzir muitas consultas durante a semana, como exigência da gestão municipal, o 

que reduz o tempo de contato do profissional com o usuário. 

Houve modificações na unidade, nos processos de trabalho e isso não se 

pode negar. Mas a rotatividade de médicos e de gerente dificultou a continuidade do 

grupo. 

Sobre este ocorrido, busco significá-lo me utilizando do conceito de Campos 

(2013) sobre a clínica degradada, onde os interesses econômicos e de outra ordem 

são priorizados, por exemplo, quando o médico não consegue mais atender aos 

pacientes que renovam receita porque não existe horário na agenda, devido à 

demanda por produtividade. Diante disso, compreendo que a lógica de produtividade 

coloca como mais importante a quantidade de atendimentos do que a qualidade 

deles, e, concordando com Yasui (2010), o usuário vai ficando em segundo plano. 
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5 CONSIDERAÇÕES QUE TENTAM FINALIZAR 

 

 
O intuito desse trabalho foi de conhecer e refletir sobre o problema que é 

colocado aqui, de porque o sofrimento psíquico é tão medicalizado. Apoiada na 

pesquisa-intervenção e na análise de implicação busquei problematizar essa 

questão refletindo sobre as ações que realizei durante a minha formação. Para isso, 

dei ênfase à história do meu encontro com uma usuária que participou do grupo de 

desmedicalização que desenvolvi, e através do relato deste caso e da minha análise 

de implicação, consigo concluir que minha reflexão a respeito da clínica que, muitas 

vezes é realizada nos serviços de saúde, tensiona para uma clínica oficial. Clínica 

esta, sobre a qual nos diz Campos (2013), que fragmenta o sujeito impedindo que o 

cuidado seja realizado, isto é, o foco dessa clínica está no sintoma e não no sujeito 

que vive uma vida. 

Busquei problematizar a medicalização da vida pautada na descrição de Illich 

(1975) e pude concluir através do meu contato nos espaços de formação que 

percorri, além da academia, que ela acontece e precisa ser problematizada. Existe 

uma forte tendência em medicalizar o sofrimento psíquico do sujeito, localizada no 

pensamento de que essa é a ação mais eficaz, visto sua imediatez. Porém, uma vez 

que o sujeito é medicado, a causa do seu sintoma não é questionada. E a 

consequência desta exclusão é a medicalização do sofrimento psíquico que pode 

gerar como efeito a medicalização em longo prazo, em um processo sem crítica 

quanto ao uso. 

A ocorrência deste fato é resultado do cuidado centralizado no sintoma e não 

no sujeito e para que este processo se modifique é preciso inverter o processo de 

cuidar, a clínica estritamente biomédica, tão cristalizada nos serviços de saúde. A 

inversão desse processo é, como nos diz Campos (2013), centralizar a clínica na 

relação entre sujeito e sintoma, em sua vivência singular. A clínica não pode e não 

deve ser um espaço de cerceamento do sujeito, tornando-o efeito de uma prática 

clínica medicalizante. O sujeito precisa ser considerado nesse espaço, pois ele 

constrói a sua subjetividade no encontro com as pessoas e as coisas. Sendo assim, 

a clínica deve ser compreendida como possibilidade de promover ações que 

produzam novas existências, e não que anulem o sujeito perante o seu sintoma. 

Para que a clínica sofra modificações e consequentemente a medicalização 

da vida entre em questão, é preciso, então, para além de descentralizar a doença e 
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colocar em evidência o sujeito que sobre e que vive uma vida, também se faz 

necessário problematizar o tratamento que é ofertado nos serviços de saúde. Estes, 

em sua maioria, são tratamentos impositivos, isto é, podem estar muito longe do que 

entendemos como práticas de cuidado em saúde. 

Neste trabalho, trouxe o caso do meu encontro com Maria e ele nos serve 

para refletir sobre as modificações que são necessárias neste âmbito. Na situação 

problematizada, o que foi utilizado para modificar o modo como Maria se relacionava 

com o seu medicamento foi apenas um espaço de fala e de escuta. Permitir que o 

sujeito atue no seu cuidado em conjunto com a equipe, dando lhe voz para que seja 

possível colocar em palavras a sua relação com o seu sofrimento psíquico, 

considerando a sua sabedoria sobre si, é um ato de modificação dos tratamentos 

impositivos, transformando-os em cuidado. 

Este trabalho, portanto, buscou questionar e refletir sobre o efeito da 

medicalização do sofrimento psíquico, o cuidado que é realizado na clínica e como o 

sujeito é compreendido nesse espaço. E seu fechamento se traduz em atos 

desmedicalizantes pautados no cuidado realizado no encontro com o outro, 

respeitando e considerando prioritariamente o conhecimento do sujeito sobre si 

mesmo como aposta para transformações no cuidado no âmbito da saúde pública. 

Traduz-se, também, a formação de uma cuidadora-trabalhadora-terapeuta em 

mim. 
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