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Faz-se necessário explicitar algumas questões relativas à formatação deste trabalho. 

Ao longo do texto utilizo a fonte itálica para dar destaque a expressões e palavras nativas 

retiradas das observações de campo, mas que podem estar sendo utilizadas com algumas 

modificações para dar fluência ao texto. As aspas servem para ponderar o sentido de algumas 

palavras e também são utilizadas na indicação de termos de autores citados no corpo do texto. 

As citações extensas, tanto das falas das entrevistadas quanto do referencial bibliográfico, 

aparecem com recuo à direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

Esta dissertação investiga, a partir de uma perspectiva antropológica, a utilização de 

medicamentos ansiolíticos por mulheres jovens. A partir de entrevistas com moradoras da 

cidade de Niterói-RJ, integrantes das chamadas camadas médias urbanas, buscou-se 

compreender os diferentes significados atribuídos a esses medicamentos. Através da análise 

dos ―itinerários de vida‖ das jovens discute-se as relações entre gênero e o uso de ansiolíticos, 

a construção de explicações para a saúde mental, o papel da internet e da mídia como 

possíveis difusoras de sintomas e a relação com os chamados ―especialistas da cura‖. A 

pesquisa evidenciou como são elaborados os esquemas de utilização e partilha dos 

medicamentos, podendo-se concluir que estes possuem um duplo papel na vida das jovens: 

ora são encarados como ferramentas fundamentais para o processo de cura e ora são vistos 

como objeto de consumo fácil. O Rivotril apresenta-se como um representante paradigmático 

dos ansiolíticos por sua evidência midiática e frequência com que aparece nas histórias. 

Destaca-se, então, a necessidade de novas pesquisas sobre a utilização de medicamentos por 

jovens, por ser um campo ainda pouco explorado. 

Palavras-chave: Mulheres jovens. Ansiolíticos. Rivotril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This dissertation investigates, from an anthropological perspective, the use of anxiolytic drugs 

by young women. By interviewing residents from the town of Niterói - RJ, members of 

the so-called urban middle-class, it was attempted to understand the different meanings 

attributed to those drugs.Through the analysis of the ―life paths" of young women, issues such 

as the relation between gender and anxiolytic use, explanations for mental health, the role of 

the internet and media as possible symptom diffusers and the relation to so-called "cure 

experts" are discussed. The research showed how schemes for use 

and distribution of the drugs are designed, which allowed the conclusion that such 

drugs present a double role in the lives of young people: at times, seen as fundamental tools 

for the healing process, at times considered objects for easy consumption. Rivotril is 

presented as a paradigmatic representative of anxiolytics due to its media exposure andhow 

often it appears in narratives. The need for further research on the use of drugs by young 

people is stressed, for it consists in a still poorly explored field. 

Keywords: Young women. Anxiolytics. Rivotril. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação tem por objeto a utilização de medicamentos ansiolíticos por 

mulheres jovens, constituindo o grande tema da medicalização. O termo ―ansiolítico‖ deriva 

do efeito desses medicamentos, que, ao agir sobre o Sistema Nervoso Central (SNC), tem por 

propriedade reduzir ou eliminar a ansiedade. São, também, conhecidos popularmente como 

calmantes ou tranquilizantes. A opção por utilizar o termo ―ansiolítico‖ neste trabalho deriva 

da incorporação deste termo ao vocabulário leigo, fato que pôde ser constatado em campo. A 

classe de medicamentos de maior proeminência entre os ansiolíticos são os benzodiazepínicos 

e por isso receberão atenção especial neste trabalho. A pesquisa, realizada na cidade de 

Niterói – RJ, foi construída a partir das narrativas sobre as fases da vida de mulheres jovens, 

buscando compreender os diferentes significados atribuídos a esses medicamentos.  

Dois enfoques principais são dados a eles: o da biomedicina, que diz respeito à sua 

segurança e eficácia no tratamento de diversos transtornos mentais; e o da saúde pública, que 

tem se preocupado com os prejuízos acarretados por seu uso crônico e indevido. Buscando 

agregar novos elementos a essa discussão, através de uma abordagem que leve em 

consideração os aspectos sociais, culturais e simbólicos envolvidos no uso de medicamentos, 

esta pesquisa debruça-se, à luz do pensamento antropológico, sobre a utilização de 

medicamentos ansiolíticos por mulheres jovens. 

 

- UMA ANTROPÓLOGA FARMACÊUTICA OU UMA FARMACÊUTICA 

ANTROPÓLOGA? ASPECTOS DE DUAS FORMAÇÕES 

 

Ser acadêmica de Ciências Sociais e Farmácia praticamente ao mesmo tempo
1
, me 

colocou, por vezes, em locais privilegiados de observação. Nessa época, morando em Juiz de 

Fora, tive a oportunidade de vivenciar muitas experiências ligadas ao consumo de 

medicamentos, como entrar na casa das pessoas como estudante de farmácia para dar 

informações sobre os modos de utilização dos mesmos e os melhores locais para o seu 

armazenamento, orientar sobre possíveis interações farmacológicas, realizar atividades 

inerentes ao profissional farmacêutico etc. Ao mesmo tempo pude, também, ―olhar o ser 

humano por inteiro‖, observando-o enquanto fruto da sociedade em que vive, pensando que 

                                                           
1
 Iniciei o curso de Ciências Sociais (noturno) na UFJF em 2004 e o de Farmácia (integral) na FCMS/JF 

em 2006. Durante o ano de 2006 até o final de 2007 estive matriculada nos dois cursos simultaneamente. 
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seu trabalho, suas formas de existência, sua família e as histórias que carrega consigo também 

influenciam em seu estado de saúde. Ou seja, sem a tendência em separá-lo em órgãos 

saudáveis ou doentes, e mesmo de achar que o meio social ou orgânico não se influenciam, 

mutuamente. Geertz (1989), ao usar a expressão ―estratigráfica‖ em seu texto sobre o impacto 

do conceito de cultura sobre o conceito de homem, pretende designar a decomposição do 

mesmo em camadas hierarquicamente sobrepostas a partir de disciplinas que se ocupam em 

estudar o homem de forma isolada. Para o autor 

 

precisamos procurar relações sistemáticas entre fenômenos diversos, não 

identidades substantivas entre fenômenos similares. E para consegui-lo com 

bom resultado precisamos substituir a concepção ―estratigráfica‖ das 

relações entre vários aspectos da existência humana por uma sintética, isto é, 

na qual fatores biológicos, psicológicos, sociológicos e culturais possam ser 

tratados como variáveis dentro de sistemas unitários de análise (GEERTZ, 

1989, p. 56). 

 

Muitas coisas aconteceram enquanto eu ainda era acadêmica do curso de farmácia, ao 

participar de uma disciplina que me colocava em contato direto com os usuários de uma 

unidade básica de saúde (UBS) do município de Juiz de Fora – MG. Nesta disciplina cada 

equipe de alunos, composta por um acadêmico de enfermagem, um de fisioterapia, um de 

medicina e outro de farmácia, visitava as casas dos usuários daquela UBS juntamente com a 

agente comunitária de saúde (ACS). Eu estava ali para exercer o meu papel de farmacêutica, 

orientar os pacientes, observar possíveis problemas de saúde, verificar se os medicamentos 

estavam dentro do prazo de validade, e além de tudo, cumprir o papel da disciplina, que tinha 

por objetivo colocar os alunos em contextos reais de aprendizagem, acompanhando de perto a 

realidade daquelas pessoas, os locais onde vivem, como se constituem suas famílias, como o 

bairro se organiza (...).  

E foi neste contexto que eu vi minhas duas futuras profissões interpostas: de um lado a 

Farmácia, com todas as suas questões técnicas, e do outro as Ciências Sociais, mais 

especificamente a Antropologia, área com a qual tenho mais afinidade e que me dava uma 

possibilidade maior de estranhamento de fatos que para os outros alunos eram corriqueiros e 

passavam despercebidos. Como destacado por Silveira (2000), a literatura antropológica 

oferece um ótimo suporte às pesquisas aplicadas à saúde, visto que amplia o olhar e as formas 

de se analisar um problema. Aspectos do simbolismo e subjetividade envolvidos no consumo 

de medicamentos (Geest & Whyte, 1989) passaram a ser observados por mim desde aquele 

momento e assim se fez por todo o tempo na minha formação como Farmacêutica. 
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Em alguns momentos, vi-me em conflito com minhas duas escolhas e tive que analisar 

se certas reflexões que eu fazia não eram fruto de uma ―naturalização farmacêutica‖. Talvez 

este seja um momento vivido por todo pesquisador, o de questionar suas próprias escolhas e 

pensar de que modo elas ficam refletidas em suas análises. Foi no estágio mencionado acima 

que pude começar a perceber como os ansiolíticos estavam presentes na vida daquelas pessoas 

e como funcionavam os esquemas de partilha desses medicamentos entre vizinhos e parentes. 

Foi também na minha experiência como farmacêutica, mas agora já diplomada, que ouvi pela 

primeira vez a inquietante frase “Eu não vivo sem o meu Rivotril”, que mais tarde se tornaria 

corriqueira aos meus ouvidos. Começava então minha trajetória de constante observação 

sobre os medicamentos ansiolíticos. 

Mas aquela espécie de pesquisa participante não se dava apenas em meus ―momentos 

de farmacêutica‖. Em minhas experiências como paciente também presenciei situações que 

convergiam com os dados encontrados nos trabalhos de campo que, digamos, seriam os 

―oficiais‖. Recordo-me da leitura que fiz de uma entrevista com Maria da Lucia da Silveira 

em que a autora de ―O nervo cala, o nervo fala. A linguagem da doença‖ dizia estar vivendo 

uma experiência de ser paciente e passar boa parte de seu tempo em salas de espera. Segundo 

ela, isso a colocava em uma posição interessante, uma espécie de pesquisa participante, na 

qual podia confirmar todos os esquemas utilizados pelas pessoas em sofrimento para 

acessarem livremente os medicamentos controlados desejados e como os médicos eram 

coniventes sobre esta prática  (TORNQUIST; MALUF, 2010). 

Certa vez, já moradora de Niterói, esperava para ser atendida em um consultório 

médico particular quando uma paciente entrou pela porta e se dirigiu diretamente à secretária: 

―vim buscar minha receita‖. A secretária pediu que ela esperasse. Em seguida a vi pegando 

um talonário azul e uma folha de papel A4 com dizeres impressos em letras bem pequenas do 

início ao fim. Continuei observando: queria saber que medicamento era aquele. A própria 

secretária escreveu o nome do medicamento na receita, sua dosagem e o modo de uso e a 

carimbou. A receita já estava assinada pelo médico. Vi que o medicamento era bastante 

conhecido e utilizado para tratar a obesidade. Logo notei, pelos meus conhecimentos 

farmacêuticos, que na folha A4 estaria impresso o ―Termo de Responsabilidade do prescritor 

para uso do medicamento contendo a substância sibutramina‖
2
. Neste termo o médico 

                                                           
2
 Este termo foi adotado a partir da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC N° 52 de 6 de outubro de 

2011, que proíbe o uso das substâncias anfepramona, femproporex, mazindol, seus sais e isômeros, bem como 

intermediários e propõe medidas para o controle da prescrição e dispensação de medicamentos que contenham a 

substância sibutramina, seus sais e isômeros, bem como intermediários e dá outras providências (Brasil, 2011) 



19 

 

 

preenche seus dados dizendo que informou ao paciente uma série de questões ligadas ao 

medicamento, inclusive suas contra-indicações, e o paciente o assina, dizendo que recebeu 

pessoalmente as informações sobre o tratamento que deve fazer. Antes de entregar a receita à 

paciente a secretária diz: ―agora você precisa levar esse papel também, mas é a mesma coisa, 

é só assinar e entregar lá na farmácia‖. 

Quando cheguei em casa, reli o que estava escrito no termo e uma de suas partes dizia: 

―O uso da sibutramina está contra-indicado em pacientes: a) Com índice de massa corpórea 

(IMC) menor que 30 kg/m2 (trinta quilogramas por metro quadrado)‖ e citava outras contra-

indicações. Já a partir dessa primeira frase comecei a pensar uma série de coisas sobre o que 

eu havia observado. A mulher que estava recebendo o medicamento tinha em torno de 45 

anos, estava com uma vestimenta própria para atividade física, tinha estatura mediana e um 

corpo normal, podendo estar, no máximo, um pouco acima do peso. Curiosamente consultei 

uma tabela que mede o IMC e descobri que se essa mulher tivesse em torno de 1,70m de 

altura, para se enquadrar na indicação do medicamento ela precisaria estar pesando mais de 86 

kg, o que, para um olhar clínico feminino, não deveria estar ocorrendo. Pensei na 

possibilidade desta mulher já ter emagrecido bastante e já estar fazendo tratamento há mais 

tempo e me deparei com outro problema: se esta resolução é de outubro de 2011 e entraria em 

vigor em sessenta dias a partir daquela data, em dezembro de 2011 todos os médicos já 

deveriam utilizar o termo de responsabilidade. Este fato ocorreu em fevereiro de 2013, 

podendo significar que a paciente, antes dessa data, ainda não tinha tido contato com o 

medicamento, pelo menos não no período que vai de dezembro de 2011 até fevereiro de 2013 

porque nessas condições ela já teria ciência desse termo e a secretária não precisaria explicar 

para ela que agora esta era uma das exigências para a compra. Tarefa difícil a de se presumir, 

entre as inúmeras possibilidades, o que aconteceu neste episódio, mas fácil de se deduzir que 

não havia existido uma consulta de fato para que o medicamento pudesse ser prescrito. 

Contei essas histórias como esboço de uma auto-análise (BOURDIEU, 2005) porque 

considero importante salientar que minhas duas escolhas profissionais se intercruzam a todo 

instante e as experiências que vivi até aqui são partes integrantes da construção desta 

pesquisa.  
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- UMA OUTRA PARTE DO CAMINHO ATÉ A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

 

Na contramão do que Peirano (1995) conta das entrevistas acerca dos motivos pelos 

quais alguns autores clássicos escolheram as áreas com as quais contribuíram grandemente 

não terem sido uma escolha calculada, ou uma tendência histórica, o acaso não foi um 

elemento constituinte dos meus passos. Como contado anteriormente, foi na faculdade de 

farmácia que tive minha primeira oportunidade de observar como os medicamentos 

ansiolíticos permeavam o universo feminino. Naquela ocasião tive contato com mulheres 

maduras e idosas, geralmente com idade acima de cinquenta anos, moradoras de uma região 

pobre de Juiz de Fora e que faziam uso desses medicamentos, chamados por elas de 

―calmantes‖. Na época eu não aprofundei essa questão, talvez por estar imersa na já rotulada 

―naturalização farmacêutica‖. O fato é que a menção recorrente daquelas mulheres aos 

ansiolíticos me incomodava, talvez por eu achar que aquela era uma forma de elas se 

automedicarem. 

Quando terminei a faculdade de farmácia me vi pensando novamente sobre esse 

assunto; só que agora eu o observava com outro binóculo
3
. Com o fim da faculdade e o início 

de umas férias ―forçadas‖, uma vez que eu ainda não tinha um emprego, virei uma 

frequentadora assídua das Redes Sociais (RS)
4
. Não lembro perfeitamente, mas acho que o 

Orkut já não era mais uma ―febre‖; o que já estava em grande evidência eram o Facebook e o 

Twitter. O fato é que eu comecei a observar o grande número de comentários, postagens e 

comunidades que faziam referência aos medicamentos ansiolíticos, especialmente o Rivotril. 

Como o público jovem é o predominante nas redes sociais, eram eles que comentavam com 

mais frequência e que colocavam os medicamentos em evidência. No momento, investiguei se 

alguém já havia utilizado as RS como objeto de investigação na área dos medicamentos e 

                                                           
3
 Utilizo este termo em consonância ao expresso pela professora Márcia Guimarães durante as aulas da 

disciplina ―Seminários de Acompanhamento‖. Segundo ela, a construção do objeto de investigação é pautada 

pela linha de pensamento seguida pelo autor, ou seja, depende do binóculo que se utiliza. 

4
 Representando todo um universo de partilha de ideias, as RS podem ser consideradas ―ambientes 

virtuais‖ (Dias, Couto, 2011, p.636), onde pessoas do mundo inteiro se relacionam, trocam experiências, 

compartilham fotos, participam de grupos de interesse, permitindo sociabilidade entre diferentes espaços e 

circulação de conhecimento (Curioso, Alvarado-Vasquez, Calderon-Anyosa, 2011). À exemplo dessas redes, 

pode-se citar os sites Facebook, Orkut e Twitter como campeões de acesso e com enorme aceitação entre 

brasileiros. 
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encontrei o trabalho de Cecília Chaves (2007). Trata-se de uma pesquisa que analisa o 

consumo de antidepressivos utilizando dados colhidos no site de relacionamentos Orkut. A 

autora constatou que as RS podem ser um campo fértil para pesquisas antropológicas e que 

este ambiente virtual é utilizado pelos usuários de antidepressivos para trocar ideias e também 

―desabafar‖ sobre seus problemas. Uma das coisas que também passei a notar era o aumento 

no número de reportagens em sites e revistas que diziam que o Rivotril era o medicamento 

mais vendido no Brasil. 

Outra motivação para o desenvolvimento da pesquisa era o número de pessoas que eu 

conhecia em Bom Jesus do Itabapoana, cidade onde nasci, que faziam uso desses 

medicamentos. Sempre achei curioso ouvir suas histórias singulares e como os sintomas se 

intercruzavam, mesmo que o diagnóstico dado por algum médico não fosse o mesmo. Foi aí 

que decidi que os ansiolíticos seriam o tema do meu projeto de mestrado e iniciei, então, uma 

revisão bibliográfica referente aos mesmos. Nesta revisão pude perceber que o assunto já 

tinha sido bastante explorado, conforme apresento na revisão adiante, mas sentia que ainda 

faltavam elementos a serem explorados. E foi assim que ingressei no probatório do mestrado 

em Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense (UFF), um período anterior ao 

ingresso regular no mestrado em que podíamos cursar algumas disciplinas e no qual já 

recebíamos orientações de professores do programa. Foi nessa mesma época, no ano de 2010, 

que trabalhei em uma farmácia no município de Niterói. Esta fase foi muito boa para 

amadurecimento dos meus questionamentos e para o aumento das inquietações que tanto me 

afligiam com relação aos ansiolíticos. 

Mas até esse momento o objeto dessa dissertação ainda não estava bem definido. 

Trazia eu muitas questões, como por exemplo: por que as mulheres utilizam tanto esses 

medicamentos? Elas consideram ter uma doença? Quais as suas representações de saúde e 

doença? O que elas sentem? Qual o significado do medicamento em suas vidas? E as 

mulheres jovens? (...). Eu tinha muitas perguntas e algumas respostas já fornecidas pelos 

artigos que havia lido. Foi a partir da observação, leitura e ajuda da minha orientadora, a 

professora Ivia Maksud, que fui elaborando novas formas de pensar sobre um problema 

antigo e dessa forma continuei o trabalho de construção do objeto. Passado o período do 

probatório, o momento do mestrado foi muito corrido, com muitas disciplinas a cursar, 

trabalhos a entregar, elaboração de textos e artigos para congressos. Meu primeiro ano passou 

voando e foi durante a minha qualificação que percebi que ainda tinha muitas questões a 

pensar. O professor Rogério Azize, membro da banca, fez um questionamento com relação ao 

tema do trabalho. Qual seria ele? Ansiedade, Rivotril, calmantes, benzodiazepínicos? Ele 
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sugeriu, também, que eu pensasse na questão das fases da vida das mulheres, o que 

manifestou em mim a reflexão de um possível recorte geracional para o trabalho. Decidi, 

então, que poderia ser importante realizar a pesquisa com mulheres jovens, direcionando a 

investigação para as diversas fases de sua juventude: a saída de casa, a entrada na faculdade, o 

início ou término de algum namoro etc. E foi a partir daí e de dados colhidos já em campo que 

cheguei ao objeto em questão: a utilização de medicamentos ansiolíticos entre mulheres 

jovens.  

 

OS CAPÍTULOS 

 

Tendo exposto os caminhos, entraves e influências que marcaram a construção deste 

trabalho, prossigo apresentando como a dissertação foi dividida. De forma a cumprir o 

objetivo de analisar a utilização de medicamentos ansiolíticos entre mulheres jovens a partir 

de suas narrativas sobre as fases da vida, inicio o primeiro capítulo apresentando uma revisão 

da literatura sobre os medicamentos ansiolíticos a partir do referencial da biomedicina e da 

Saúde Pública. Em seguida, utilizando-se do referencial antropológico, problematizo a 

questão da existência de uma ―antropologia dos medicamentos‖ e as possíveis contribuições 

teórico-metodológicas para este trabalho. Faço uma explanação sobre a motivação de 

desenvolver uma pesquisa com mulheres jovens e quais elementos foram encontrados na 

literatura que poderiam subsidiar a discussão. 

No segundo capítulo descrevo o percurso metodológico da pesquisa de campo, 

exibindo os caminhos trilhados, as dificuldades encontradas e o material utilizado na análise 

dos dados. Procuro aproximar o leitor ao cenário descoberto e às possibilidades vislumbradas 

frente à riqueza dos dados encontrados em campo. 

No terceiro capítulo apresento uma breve trajetória das jovens investigadas e já inicio 

a análise dos dados a partir da primeira categoria de análise: ―a perturbação‖. Nesta sessão 

discorro sobre o que considero ser o ―rito de passagem‖ das jovens em relação ao uso de 

medicamentos ansiolíticos e crio sub-categorias que subsidiam a compreensão dos entremeios 

do que pode ser considerado o processo de adoecimento das mulheres, suas relações com os 

―profissionais da cura‖, a influência dos veículos midiáticos e as relações entre gênero e saúde 

mental. 

No quarto e último capítulo empreendo uma discussão direta a respeito dos 

medicamentos. Analiso os mecanismos acionados pelas jovens para a aquisição dos 

medicamentos, as sensações identificadas a partir do seu uso e inauguro uma sessão que se 
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dedica, especificamente, ao Rivotril. Conforme sugerem os dados dessa pesquisa, este 

medicamento apresenta-se como um representante paradigmático dos ansiolíticos. 
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CAPÍTULO 1- REVISÃO DA LITERATURA 

 

- ELABORANDO O OBJETO DO CONHECIMENTO: JUNTANDO AS PISTAS 

DEIXADAS PELA BIOMEDICINA, PELA SAÚDE PÚBLICA E PELA ANTROPOLOGIA 

 

Desde a graduação o tema do uso dos ansiolíticos já me despertava interesse e a 

iminência de ingresso no mestrado exigiu de mim um levantamento bibliográfico para que eu 

o conhecesse melhor. Percebi que estes medicamentos já tinham sido bastante explorados, 

especialmente no que tange ao consumo entre mulheres e seus aspectos ligados à saúde 

pública e epidemiologia. Esses trabalhos têm se dedicado a abordar questões ligadas ao que 

consideram uso abusivo, efeitos adversos e faixa etária de maior consumo. No entanto, após 

exaustiva leitura dos trabalhos que a literatura biomédica e a saúde pública me forneciam, 

iniciei um levantamento bibliográfico direcionado às pesquisas antropológicas que envolviam 

a temática dos medicamentos, tentando, dessa forma, elaborar o meu objeto de estudo. A 

construção, então, se deu a partir deste misto de referências, acoplando as lacunas percebidas 

dentro da literatura biomédica aos questionamentos e possibilidades vislumbrados através das 

pistas fornecidas pela antropologia. 

 

- O QUE TEM DITO A BIOMEDICINA E A SAÚDE PÚBLICA: ALGUNS ASPECTOS 

ACERCA DOS ANSIOLÍTICOS 

 

Os benzodiazepínicos, conhecidos popularmente como calmantes, tornaram-se 

amplamente disponíveis na década de 60 (ROSENBAUM, 2005) e estão entre as drogas mais 

prescritas do mundo, sendo utilizados principalmente como ansiolíticos e hipnóticos, 

possuindo, também, ação anticonvulsivante e miorrelaxante (ANDREATINI; BOERNGEN-

LACERDA; ZORZETTO FILHO, 2001). Segundo a literatura médica, esses medicamentos 

possuem elevada eficácia terapêutica e apresentam baixos riscos de intoxicação, o que pode 

ter proporcionado uma rápida adesão da classe médica a essas substâncias (BERNIK et al., 

1991). 

Nos anos subsequentes ao surgimento dos benzodiazepínicos foram observados os 

primeiros casos de uso abusivo, além de desenvolvimento de tolerância, de síndrome de 

abstinência e de dependência pelos usuários crônicos desses medicamentos (OLIVIER; FITZ-

GERALD; BABIAK, 1998). O surgimento de tais evidências médicas fez com que houvesse 
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uma mudança na postura da sociedade com relação a essas drogas, passando seu uso a ser 

restrito na década de 80 (FRASER, 1998). 

No Brasil, o alerta sobre seu controle insuficiente e uso indiscriminado foi reforçado 

por estudos das décadas de 80 e 90 que confirmavam a seriedade do problema (NOTO et al., 

2002). A prescrição de drogas psicotrópicas no Brasil foi normatizada até o ano de 1998 pelas 

Portarias n.º 27 e 28 instituídas em 1986 pela Divisão Nacional de Medicamentos (DIMED). 

No ano de 1999 foi republicada no Diário Oficial da União a Portaria SVS/MS 344/98 que 

aprova o Regulamento Técnico sobre as substâncias e medicamentos sujeitos a controle 

especial e substitui as Portarias n.º 27 e 28/86-DIMED. Através da Portaria  SVS/MS N º 

06/99 que aprova a Instrução Normativa da Portaria  SVS/MS nº 344/98, os 

benzodiazepínicos foram enquadrados nas Notificações de Receita classe ―B‖ (receituário 

azul), um documento que autoriza a liberação do medicamento nas instituições autorizadas, 

com retenção de receita para inspeção e controle especial pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 1999). 

Mesmo diante das medidas de controle adotadas, estima-se que o consumo de 

benzodiazepínicos no mundo dobra a cada cinco anos (AUCHEWSKI et al., 2004). É a 

terceira classe de drogas mais prescritas no Brasil (KAPCZINSKI et al., 2001), sendo 

utilizada por aproximadamente 4% da população (GALDURÓZ et al., 2005; ALMEIDA; 

COUTINHO; PEPE, 1994; CEBRID, 2005). Com o passar do tempo aumentam as restrições 

quanto à sua utilização devido à incidência de efeitos colaterais (ANDREATINI; 

BOERNGEN-LACERDA; ZORZETTO FILHO, 2001). Tais efeitos se correlacionam à 

depressão do sistema nervoso central (HARDMAN; LIMBIRD; GILMAN, 2001), sendo os 

principais: prejuízo na memória, diminuição da atividade psicomotora, tolerância e 

dependência, desinibição paradoxal e a potencialização do efeito depressor pela interação com 

outras drogas depressoras, principalmente o álcool (LONGO; JOHNSON, 2000). 

Além de seus efeitos colaterais, a dependência aos benzodiazepínicos pode se 

desenvolver em dias ou semanas, sendo que os principais sintomas de descontinuação do uso 

são opostos ao seu efeito terapêutico esperado – diminuição da insônia, depressão, ansiedade 

e dor – ou a intensificação da recorrência dos sintomas originais (POYARES et al., 2004). 

Segundo Fraser (1998), também é comum nas tentativas de suicídio o uso dos 

benzodiazepínicos associados ou não a outras substâncias.  

Com relação às atitudes dos profissionais de saúde frente ao uso de benzodiazepínicos, 

Auchewski et al. (2004) buscam avaliar a orientação médica sobre os efeitos colaterais desses 

medicamentos. Os resultados sugerem uma maior preocupação dos médicos sobre os riscos de 
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uma possível interação com o álcool, que pode ser fatal. Os pacientes receberam pouca 

orientação relativa ao tempo de uso do medicamento, podendo indicar a falta de preocupação 

do médico a uma possível dependência induzida pelos benzodiazepínicos. Segundo a 

literatura médica, este é um fato passível de preocupação, uma vez que o mesmo estudo 

demonstrou que um elevado número de pacientes consumia estes medicamentos por mais de 

um ano e que 94% das pessoas apresentaram insucesso na interrupção da medicação. 

Orlandi e Noto (2005), se preocuparam em compreender a prática da prescrição, 

dispensação e uso prolongado de benzodiazepínicos, a partir da visão de profissionais de 

saúde e de usuários crônicos destas substâncias. Os pesquisadores concluíram que o uso 

indevido desses medicamentos não está associado apenas ao sistema de controle de 

dispensação, mas a uma série de fatores, entre os quais as atitudes dos profissionais de saúde. 

Os usuários de benzodiazepínicos relataram o consumo com outras finalidades que não 

apenas a terapêutica. 

 

- O USO DE ANSIOLÍTICOS ENTRE MULHERES 

 

Huf, Lopes & Rozenfeld (2000) em um estudo realizado sobre o uso contínuo de 

benzodiazepínicos por mulheres em um centro de convivência do Rio de Janeiro, cujo 

objetivo era conhecer o padrão de uso dos benzodiazepínicos e os fatores associados ao seu 

uso prolongado, destacam que apesar das recomendações contra o uso contínuo desses 

medicamentos por idosos, seu consumo aumenta com a idade. As autoras apontam que em 

função da importância do tema, os pesquisadores têm começado a focalizar a população de 

usuários crônicos dessas substâncias com o intuito de melhor identificá-los e melhor 

direcionar as ações preventivas. 

Outro trabalho com objetivo semelhante buscou descrever o padrão de uso e o perfil 

dos usuários crônicos de diazepam. Os autores chegam a uma conclusão que converge com os 

resultados encontrados pelo trabalho descrito anteriormente: o consumo dos 

benzodiazepínicos aumenta com a idade. O estudo aponta que 85,4% dos usuários desses 

medicamentos são mulheres idosas. A questão da idade é um fator preocupante para estes 

autores, já que alguns problemas associados ao uso prolongado dessas substâncias como 

perda cognitiva, desenvolvimento de tolerância, sintomas de abstinência e dependência 

podem ser agravados por problemas relacionados à idade, tais como, uso de vários 

medicamentos ao mesmo tempo, alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas e co-

morbidades frequentes (RIBEIRO et al., 2007). 
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Outros autores como Bicca & Argimon (2008) e Nordon et al., (2009), também 

abordam a questão do consumo de benzodiazepínicos por mulheres, especialmente as idosas. 

Chaves, Lamounier & César (2009) investigaram a prática da automedicação em nutrizes e 

sua influência sobre a duração do aleitamento materno. Dentre as classes farmacológicas mais 

utilizadas encontravam-se os benzodiazepínicos, que eram consumidos por 3% das 

entrevistadas. A prática da automedicação não se revelou um fator de risco para o desmame, 

mas os pesquisadores demonstraram que as nutrizes devem ser mais bem orientadas para os 

riscos de efeitos indesejáveis sobre o filho e a produção láctea.  

Souza, Opaleye e Noto (2013) destacam que o consumo de ansiolíticos entre mulheres 

tem despertado interesse em estudos na área da saúde pública. Em pesquisa qualitativa que 

objetivou compreender as crenças e valores associados ao uso indevido desses medicamentos 

entre mulheres, as autoras concluíram que a maioria das entrevistadas relatou fazer uso do 

medicamento por um tempo maior que o recomendado. Os principais motivos apontados para 

o uso foram a diminuição da ansiedade, problemas de insônia e fuga dos problemas. Um fator 

apontado como motivo que favorece a manutenção do uso prolongado desses medicamentos é 

a não percepção de risco em relação a esses medicamentos. 

Mendonça e Carvalho (2005), em estudo qualitativo, também se preocuparam com a 

questão do consumo de calmantes por mulheres e a popularização de seu uso, mas estes 

autores abordam a questão com o objetivo de mostrar que o consumo é particularizado de 

acordo com o contexto social e cultural em que os consumidores estão envolvidos. Os autores 

ressaltam a importância da contextualização do uso, já que cada classe social é marcada por 

diferentes valores, linguagens, hábitos e construções sociais cheias de significado. Seguindo 

as pistas fornecidas por esses autores sobre a necessidade de se contextualizar o consumo dos 

ansiolíticos é que prosseguimos com a investigação. Conforme lembra Bourdieu (1998), ao 

mesmo tempo em que produzimos a realidade, somos produzidos por ela.  

As diferenças metodológicas tornam complexa a tarefa de comparar os resultados 

obtidos nos diversos trabalhos, porém todos os estudos apontam para a necessidade de novas 

pesquisas que busquem compreender a natureza do problema.  

 

- OS MEDICAMENTOS NA ANTROPOLOGIA 

 

Os medicamentos podem ser compreendidos como substâncias complexas e 

dinâmicas, primordiais à prática da medicina ocidental contemporânea, constituindo uma das 

tecnologias mais utilizadas pelo setor saúde (CAMARGO JR., 2005).  
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A literatura internacional já tem empreendido esforços em demonstrar a importância 

de investigações antropológicas sobre medicamentos. Em revisão bibliográfica, Geest, Whyte 

e Hardon (1996) traçam um panorama acerca de grande parte das publicações que permeiam o 

tema da antropologia dos medicamentos e demonstram a importância dessa sistematização 

para que o campo esteja melhor mapeado e consequentemente seja mais conhecido por 

pesquisadores que buscam fazer parte dele.  Em esforço de estranhamento de uso de 

substâncias tão incorporadas ao cotidiano das pessoas, estudiosos como Dupuy e Karsenty 

(1979), Van der Geest e Whyte (1988), Pignarre (1999), Desclaux e Lévy (2003), demonstram 

a importância de estudos na área de Ciências Sociais que se aprofundem em temas como a 

invasão farmacêutica, a dimensão simbólica dos medicamentos, a proliferação de patologias a 

partir dos mesmos, a relação médico-paciente, o papel da indústria farmacêutica e da 

propaganda de seus produtos.  

Azize (2012) ressalta que embora os medicamentos sejam objeto comum de estudos na 

área de economia, farmácia e medicina, são relativamente raros nos estudos antropológicos. E 

mesmo que ocupem diversos espaços, como na publicidade, nos consultórios médicos, na 

farmácia e na vida das pessoas, o mais comum é que as pesquisas relacionadas aos 

medicamentos se dediquem aos números, ao quantitativo, aos discursos sobre seus efeitos 

universais e fluxos globais e menos sobre como são consumidos em sua vida local, 

interpretados e trocados por pessoas comuns, ―de carne e osso‖ (p. 134).  

 

trata-se então de encontrar os medicamentos dentro, fora, antes e depois de 

suas embalagens; em sua apresentação pública, mas também em suas fases 

de pesquisa, testes e socialização de moléculas; nos discursos de médicos e 

laboratórios farmacêuticos, assim como dos usuários finais; em suas 

prescrições oficiais, mas também nas agências e cosmologias variadas; na 

pretensão universalizante e nas dinâmicas locais, em seus fluxos sociais, em 

seus usos de classe social. ―Caixas pretas‖, no mundo dos medicamentos, 

podem ter cores e tarjas variadas. (AZIZE, 2012, p. 135) 

 

Segundo o autor, é surpreendente que as palavras ―antropologia e medicamentos‖ 

ainda não tenham se aproximado de forma mais clara antes. Castro (2012) em importante 

pesquisa antropológica que buscou descrever e compreender o papel da ANVISA na atividade 

de regulamentação de medicamentos no Brasil empreende um vasto e crítico levantamento 

bibliográfico sobre antropologia e medicamentos. A autora inicia a sessão falando a respeito 

de seus questionamentos iniciais ao decidir aprofundar-se sobre esse tema e pergunta-se: 

existiria uma ―antropologia dos medicamentos‖, assim como há uma antropologia da saúde, 

do gênero ou da religião?  
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Nesta sessão revisito os trabalhos brasileiros que direcionam-se a esta temática e que 

fornecem pistas teórico-metodológicas que serão seguidas ao longo da dissertação. Não tendo 

a pretensão de esgotar a literatura nacional que abrange este tema, sobrevôo primeiramente 

alguns trabalhos que tive a oportunidade de conhecer durante a pesquisa e em seguida, de 

forma mais específica, a literatura de gênero que se associa aos medicamentos. 

 

- CONTRIBUIÇÕES ANTROPOLÓGICAS BRASILEIRAS 

 

 Duas primeiras referências fundamentais para esta pesquisa são os trabalhos de Luiz 

Fernando Duarte (1988) e Maria Lúcia da Silveira (2000) por se debruçarem sobre a questão 

da “doença dos nervos” e aos significados atribuídos aos medicamentos associados a ela. O 

trabalho de Silveira será apresentado na próxima sessão, visto que sua pesquisa teve como 

objeto as mulheres nervosas. Duarte (1988) em seu livro ―Da vida nervosa nas classes 

trabalhadoras urbanas‖, fruto de sua tese de doutorado e trabalho de campo realizado na 

década de 1970 com pescadores do bairro de Jurujuba em Niterói, diz que  

 

a doença dos nervos revelou ser o fio inicial de um emaranhado novelo de 

categorias que, circulando dos homens às mulheres, dos jovens aos adultos, 

do contexto do trabalho ao contexto da vida doméstica, da auto-avaliação à 

avaliação alheia (no tocante ao desempenho dos papéis sociais) vinha 

recobrir quase toda a trama da vida‖ dos seus entrevistados (DUARTE, 

1988, p. 9).  

 

 

Sendo a forma de ver o mundo das classes trabalhadoras brasileiras o principal tema 

de pesquisa de Duarte, a densa obra retrata como a linguagem do nervoso é em si rica e 

recorrente. Como o autor observa, através de um processo longo, que envolvia ―ausculta e 

observação‖, ele conseguiu obter ―um material nuançado por condições de emissão, contextos 

semânticos e situações estruturais‖ (p. 17) de grande riqueza. As expressões utilizadas pelos 

trabalhadores para denominar o sofrimento psíquico, fazem parte de uma construção coletiva 

de saberes. O autor demonstrou como a noção de ―nervos‖ serve de mediação entre as antigas 

concepções físico-morais de corpo, doença e pessoa e o modelo individualista dos saberes psi. 

Afinado ao trabalho de Duarte, Reginaldo Mendonça (2009) realizou em seu 

doutorado uma pesquisa etnográfica sobre o consumo de ansiolíticos e antidepressivos entre 

moradores de regiões periféricas da cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. 

Assim como este estudo, um grande número de pesquisas sócio-antropológicas situam-se no 
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campo da saúde (CASTRO, 2012) e são desenvolvidas em cursos de pós-graduação em Saúde 

Pública e Coletiva.  

A pesquisa de Mendonça (2009) é um exemplo dessa integração entre áreas e saberes.  

O autor analisou a cidade em sua totalidade, integrando o seu cotidiano ao dos moradores dos 

bairros selecionados para a pesquisa. Essa seleção se pautou em regiões periféricas próximas 

de farmácias privadas e dos seguintes serviços públicos de saúde: um Núcleo de Saúde 

Mental, um Núcleo de Saúde da Família, um hospital de nível terciário e um centro de saúde 

com atenção secundária (local onde os medicamentos são dispensados). Realizando 

etnografia, por meio de observação participante, entrevistas abertas e anotações em diário de 

campo, o autor buscou contextualizar o consumo dos medicamentos a partir do cotidiano e 

dos conflitos vivenciados pelos moradores dos bairros da cidade. Dentre as conclusões 

apresentadas pelo autor torna-se pertinente destacar que o curso de vida dos moradores do 

bairro e questões que permeiam seu cotidiano, como o trabalho, a família, os adoecimentos e 

as dificuldades econômicas são apontados como situações que favorecem o uso dos 

medicamentos psicoativos. 

Azize (2002; 2010a; 2010b) também tem desenvolvido importantes pesquisas na área 

da antropologia dando enfoque aos medicamentos. Em sua dissertação de mestrado o autor 

investigou três medicamentos de maior destaque entre os veiculados pelos meios de 

comunicação de massa como ―remédios do estilo de vida‖: o Viagra, o Prozac e o Xenical. O 

primeiro utilizado para disfunção erétil, o segundo para depressão e o terceiro para tratamento 

da obesidade. O autor destaca que esses medicamentos são, em alusão ao termo utilizado por 

Lévi-Strauss, ―bons para pensar‖ (2002, p.10) visto que nos oferecem pistas para refletir não 

apenas sobre os medicamentos em si, mas sobre outras questões. Através da análise de 

materiais midiáticos e entrevistas com usuários desses medicamentos, Azize  destaca que 

enquanto os discursos dos usuários possuem um teor não patologizado e que prioriza uma 

história de si, o discurso dos agentes da biomedicina difunde definições de doenças como a 

obesidade, a depressão e a disfunção erétil. O autor sublinha que o termo qualidade de vida 

tornou-se palavra-chave do cotidiano, especialmente dentro do espaço contemporâneo urbano 

de classe média, sendo amplas suas possibilidades de uso. Como um conceito cada vez mais 

utilizado e trabalhado pela mídia, construiu-se uma naturalização do termo que facilmente 

respalda o consumo de certos tipos de medicamentos. 

Em sua tese de doutorado, Azize (2010a) investiga a noção de ―pessoa‖ através de um 

material etnográfico composto por peças publicitárias de psicofármacos, livros, revistas e 

peças de teatro, dentre outros, que popularizam a neurociência. Ele chama a atenção para uma 
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nova onda cerebral que transformou o cérebro em uma espécie de, em suas palavras, ―ator 

social‖. Segundo ele, ―uma ideia bastante divulgada hoje é a de que cada indivíduo se 

confundiria com o seu cérebro‖ (2010a, p.1). Ele diz que tudo o que somos e sentimos seria 

produto direto de nossas conjunções neuronais. Essa ideia estaria se popularizando entre o 

público leigo através da mídia, da própria neurociência e do marketing dos laboratórios 

farmacêuticos. Como parte constituinte de sua tese de doutorado, o autor também publicou 

um artigo onde apresenta dados de uma etnografia que realizou no 25° Congresso Brasileiro 

de Psiquiatria (2010b). Segundo ele este seria um espaço de tensão entre diferentes 

paradigmas no que se refere à saúde mental/cerebral. Em um surpreendente trabalho, o autor 

descreve em detalhes os diversos estandes ocupados pelos laboratórios farmacêuticos para 

divulgar seus produtos e salienta que as tensões desenhadas ao longo do congresso remetem à 

presença de diferentes tribos dentro da psiquiatria, atualmente. Tais diferenças seriam 

marcadas pelo maior espaço ocupado por um discurso de base neurocêntrica e pelo papel da 

indústria farmacêutica no congresso. 

Chaves (2007) também realizou uma pesquisa antropológica a respeito do 

medicamento Prozac. Sua etnografia foi realizada em um ambiente virtual: a Rede Social 

Orkut. A autora traz novos elementos para as pesquisas antropológicas realizadas no Brasil. 

Através de sua pesquisa, Chaves  conseguiu apreender que na Rede Social há uma grande 

complexidade discursiva que em momentos percebe os medicamentos como ―uma 

necessidade fútil‖ e em outros ―como algo indispensável para atingir um objetivo‖. Ela diz ser 

possível afirmar que os usuários dos antidepressivos vivem sob uma busca permanente 

relacionada aos medicamentos que consomem, à sua própria individualidade e à definição dos 

estados mentais que os afetam.  

Anna Davison (2011) também traz importantes contribuições para o campo da 

antropologia dos medicamentos através de sua pesquisa que tenta explicitar como se dá a 

―construção de corpos‖ a partir do consumo de anabolizantes e suplementos alimentares. O 

trabalho pôde construir um panorama do universo das academias de ginástica, através de 

entrevistas realizadas com médicos, professores de educação física, usuários, além de 

levantamento bibliográfico, vídeos, análise de bulas, folders de propaganda, comunidades de 

redes sociais etc.  

Retornando a comunidades tradicionalmente investigadas por antropólogos, Diehl e 

Grassi (2010) investigam o consumo e a percepção sobre medicamentos entre índios Guarani 

do litoral de Santa Catarina. As autoras destacam que são poucas pesquisas antropológicas no 

Brasil que dão enfoque aos medicamentos entre índios e ressaltam a importância das mesmas, 
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visto que possibilitam a compreensão do papel e do uso dos medicamentos em diferentes 

contextos, explicitando a complexidade que envolve os processos de saúde-doença-atenção. 

Em excelente trabalho sobre o uso de ―drogas‖ e processos de subjetivação e 

corporalização, Vargas (2001) apresenta sua pesquisa realizada entre habitantes de Juiz de 

Fora e alunos da Universidade Federal. O autor apreende que praticamente todos já 

consumiram algum tipo de ―droga‖, embora não com a mesma frequência e nem as mesmas 

―drogas‖. Ele demonstra que este termo pode ser usado de maneira polissêmica e que mantém 

fronteiras imprecisas com categorias vizinhas, como os ―alimentos‖, os ―venenos‖ e os 

―remédios‖. O autor se dedica a fazer um levantamento e discussão apurada sobre as 

nomeadas ―drogas psicotrópicas‖ de uso ―tolerado‖, ―controlado‖ ou ―ilícito‖, sendo as mais 

utilizadas pela ordem o álcool, o tabaco, os ansiolíticos, os inalantes, a maconha, as 

anfetaminas utilizadas como anorexígenos, os antidepressivos, os barbitúricos e os derivados 

de coca. 

Não poderia deixar de revisar o trabalho de Castro (2012) que, como já dito 

anteriormente, busca descrever e compreender o papel da ANVISA em seu ofício de 

regulamentação de medicamentos no Brasil, tendo como pano de fundo o debate sobre a 

retirada ou não dos psicotrópicos anorexígenos do mercado brasileiro. A autora apresenta um 

cenário de discussão permeado de contrastes, disputas e divergências que permitem 

compreender o medicamento enquanto ―uma categoria algo flutuante, em movimento, um 

estatuto que pode ser conferido, caçado, colocado em suspenso, revisto pelas disposições da 

agência sanitária‖ (AZIZE, 2012, p.137).  

 

- ENFOQUES ANTROPOLÓGICOS PARA O USO DE MEDICAMENTOS ENTRE 

MULHERES 

 

Como já anunciado, o primeiro trabalho a ser revisitado nessa sessão é ―O nervo cala, 

o nervo fala. A linguagem da doença‖ de Maria Lúcia da Silveira, publicado em 2000. De 

grande contribuição para estudos na área da saúde, a obra de Silveira é fruto de sua 

dissertação de mestrado em Antropologia Social. A autora realizou uma pesquisa etnográfica 

com mulheres moradoras do Campeche, uma comunidade de Florianópolis, com o intuito de 

compreender como o cotidiano e a vida familiar dessas mulheres se articulam ao nervoso. 

Através das profundas narrativas das mulheres, observação participante e anotações em diário 

de campo, Silveira consegue retratar todo o funcionamento do atendimento médico local, 

descrevendo os dramas e aflições vivenciados pelas mulheres e seus ―ataques de nervo‖. 
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Buscando refletir sobre as relações entre gênero e saúde, a autora consegue traduzir a forma 

como se expressam os dramas sociais vividos. O trabalho aponta para o excessivo consumo 

de psicotrópicos e para a facilidade em obtê-los, visto que o sistema médico em geral, 

mascarando os dramas sociais vividos pelas mulheres, fornece os calmantes como uma forma 

de mantê-las ―caladas‖, ―acalmadas‖, ―domesticadas‖.  

Saindo um pouco do enfoque da ―medicalização dos nervos‖, mas permanecendo na 

linha de raciocínio dos corpos das mulheres enquanto ―objetos da ciência‖, Daniela Manica 

(2003), em sua dissertação de mestrado, parte da trajetória social de contraceptivos hormonais 

lançados no mercado brasileiro a partir de 1999, tendo como objeto de análise o material 

produzido pela indústria farmacêutica na divulgação dos medicamentos e a fala dos médicos 

sobre eles, delineando alguns traços do contexto de relações entre mulheres, ginecologistas, 

contraceptivos e indústria farmacêutica. Através dessas relações algumas noções e concepções 

de gênero, contracepção e menstruação podem ser acionadas, ―ressaltando o uso retórico dos 

conceitos de natureza e cultura pelos sujeitos‖ (p. 163). Analisando os folhetos distribuídos 

pelos laboratórios farmacêuticos sobre os contraceptivos hormonais que podem provocar a 

supressão da menstruação, a autora pode apreender as concepções de mulher, menstruação, 

fertilidade e contracepção que circulam através deles, sendo atribuído aos sangramentos 

mensais um valor negativo. 

Um trabalho importante a ser citado foi realizado por Diniz e Castro (2011) e consistiu 

em uma análise de como a mídia brasileira noticia o comércio clandestino do misoprostol, 

medicamento mais utilizado para fins abortivos. Segundo as autoras o medicamento é pauta 

permanente nos veículos de informação e a análise desse material pode constituir uma valiosa 

ferramenta para a saúde pública, visto que possibilita que se conheçam as histórias de vida das 

mulheres que abortam, descortinando as personagens da trajetória do aborto inseguro no 

Brasil, os possíveis efeitos de suas ações sobre a saúde das mulheres e seus efetivos papéis. 

 Para finalizar apresento o livro ―Gênero, saúde e aflição: abordagens antropológicas‖ 

organizado por Sônia Maluf e Carmen Tornquist (2010). Trata-se de uma coletânea de artigos 

dentro do chamado campo da ―saúde mental‖ nas culturas urbanas brasileiras 

contemporâneas, cujo foco é o cruzamento entre gênero, saúde e aflição
5
. Como as próprias 

autoras apresentam, a pesquisa e as reflexões ali contidas  

                                                           
5
 É importante citar que um dos trabalhos já comentados (AZIZE, 2010b) também está presente na 

coletânea, visto que a etnografia realizada pelo autor no Congresso de Psiquiatria pôde mostrar, através das 

imagens contidas nos estandes dos laboratórios farmacêuticos, que há um grande apelo para a figura da mulher 

enquanto consumidora potencial do tipo de medicamento ali divulgado). 
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se desenvolveram principalmente em torno de três linhas de abordagem: a 

análise das políticas públicas, do ativismo político e das experiências sociais 

em torno do tema. E uma quarta linha, complementar, também contemplada 

por alguns artigos nesta coletânea que é a análise dos discursos e práticas no 

campo biomedicina (MALUF, TORNQUIST, 2010, p. 5) 

 

Outra questão importante do livro foi a entrevista realizada com Maria Lucia da 

Silveira, primeira autora citada nesta sessão, que analisa sua pesquisa dez anos após a sua 

publicação, trazendo novos elementos para o debate sobre o consumo de psicotrópicos por 

mulheres.  

Embora todo o livro traga questões importantes para este trabalho e o conteúdo 

bastante articulado da coletânea torne difícil a seleção de algum artigo para ser apresentado 

separadamente, selecionei o texto ―‗A minha melhor amiga se chama Fluoxetina‘: consumo e 

percepções de antidepressivos entre usuários de um centro de Atenção Básica à Saúde‖, pois 

coaduna com a proposta desta dissertação de maneira, digamos, óbvia. As autoras Diehl, 

Manzini, Becker (2010) buscam identificar a dispensação de antidepressivos em um Centro de 

Saúde de atenção básica em Florianópolis, caracterizando os medicamentos, os prescritores e 

usuários e também a percepção do uso da fluoxetina ente os últimos. As autoras ressaltam a 

importância de pesquisas que busquem compreender melhor o consumo de medicamentos, 

visto que estes estão presentes mesmo em locais os serviços de saúde são deficientes. Além de 

uma parte quantitativa em que as autoras expõem quais são os antidepressivos mais utilizados, 

a especialidade médica que mais prescreve, o sexo e a faixa etária dos que mais os consomem, 

as autoras apresentam a análise de três entrevistas realizadas com mulheres usuárias do centro 

de saúde. 

Através dos dados obtidos com a pesquisa, as autoras afirmam que a grande 

medicalização do processo de adoecimento pode estar encobrindo outras questões, como 

mudanças sociais e culturais profundas. Ressaltam também que o modelo de formação 

médico-centrado, especialista, curativista, focado no medicamento e no uso abusivo de 

tecnologias tem refletido para um alarmante consumo de psicotrópicos e permitem 

compreender a prática da medicalização na saúde mental. As autoras levantam alguns 

questionamentos ao final do artigo que também são pertinentes ao meu trabalho:  

 

a ampla variedade de especialidades médicas identificadas nesse estudo está 

apta para diagnosticar e tratar comorbidades que requeiram o uso da 

fluoxetina? Será que todos os casos demandam tratamento com terapia 

medicamentosa? (DIEHL, MANZINI, BECKER, 2010, p. 359).  
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- ESTUDOS DE MEDICALIZAÇÃO SOCIAL 

 

Como destacado por Castro (2012), o fenômeno mundialmente difundido da 

medicalização dos corpos e da vida social parece ser o que mais inquieta tanto nacional 

quanto internacionalmente, os estudos em antropologia voltados aos medicamentos. Segundo 

Barros (1983), pode ser chamado medicalização  

 

a ampliação crescente do âmbito de intervenção da medicina na vida das 

pessoas, passando para a alçada médica, inclusive, problemas claramente 

determinados pela forma de ser da sociedade, no interesse de se manter o 

"status quo" (por exemplo, escamoteando os conflitos inerentes às relações 

Capital Trabalho). De igual forma, processos antes tidos como naturais ou 

fisiológicos crescentemente passaram a ser merecedores da intervenção 

médica (1983, p.378). 

 

 

 O fenômeno da medicalização da sociedade ocidental teve em Ivan Illich (1975) um 

de seus principais precursores e talvez mais famoso, ganhando visibilidade através de seu 

livro ―Expropriação da Saúde: Nêmesis da Medicina‖. Crítico ferrenho da sociedade 

industrial, o autor volta seus estudos especialmente para a sociedade, descrevendo a produção 

da cultura medicalizada em uma dimensão social e política. Suas críticas se concentram nas 

tecnologias médicas, demonstrando preocupação em relação à perda da autonomia das 

pessoas, estas cada vez mais dependentes do saber dos especialistas para cuidar da saúde 

(GAUDENZI; ORTEGA, 2012). Logo nos primeiros parágrafos do trabalho, Illich (1975) já 

expressa de maneira contundente a crítica a ser posta ao longo da obra: 

 

Uma estrutura social e política destruidora apresenta como álibi o poder de 

encher suas vítimas com terapias que elas foram ensinadas a desejar. O 

consumidor de cuidados da medicina torna-se impotente para curar-se ou 

curar seus semelhantes. Partidos de direita e de esquerda rivalizam em zelo 

nessa medicalização da vida, e com eles, os movimentos de libertação. A 

invasão da medicina não reconhece limites. Uma sexocracia de médicos, 

com a cooperação de clínicos, de professores e de laboratórios, laiciza e 

escolariza a sexualidade. E, ao ortopedizar a consciência corporal, reproduz 

o homem assistido até nessa área íntima. (1975, p. 6) 

 

 O autor era categórico ao afirmar que a institucionalização da medicina tornara-se uma 

ameaça à própria saúde. E justifica sua fala apresentando uma vasta análise sobre o fenômeno 

da iatrogênese, que poderia ser de três tipos: clínica, social e estrutural. A clínica que se refere 

às consequências danosas da intervenção médica e uso de tecnologias sobre a saúde do 

indivíduo; a social que diz respeito ao impacto social da medicina sobre a vida do indivíduo, 
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implicando em sua perda da autonomia e constante dependência de tecnologias médica e 

invasão farmacêutica; estrutural que retira do ser humano sua capacidade natural de lidar com 

questões que lhe são inerentes como a morte, a dor física e as patologias. 

 É pertinente mencionar a discussão empreendida por Foucault (1984) visto que, 

embora o autor não faça uso corrente do termo medicalização, sua obra traz grandes 

contribuições para esse debate. Demonstrando que a partir do século XVIII o modelo 

biomédico passou a fazer parte de uma estratégia de biopolítica, Foucault demonstra que a 

medicina, moldada pelo capitalismo, exprimiu-se como prática social transformadora do 

corpo individual em força de trabalho no intuito de controlar a sociedade. Sendo assim, a 

medicina passou a ser controladora das práticas humanas e populacionais, constituindo uma 

estratégia disciplinadora de Biopoder (FOUCAULT, 1995). 

A partir desses referenciais, muitos trabalhos nacionais e internacionais passaram a ser 

elaborados, dentre os quais se localizam algumas pesquisas revisitadas nacionalmente e essa 

dissertação. 

 

- UM NOVO CAMINHO - AS MULHERES JOVENS EM CENA: ASPECTOS DE UM 

CAMPO POUCO CONHECIDO 

 

Observada a dificuldade em encontrar pesquisas sobre o uso de ansiolíticos por 

mulheres jovens, complementei minha revisão buscando artigos com este recorte. Eu tinha 

como foco trabalhos que buscassem não apenas ―quantificar dados‖ e sim levar à 

compreensão das questões envolvidas nesse uso. Encontrei um trabalho já apresentado em 

sessão anterior (SOUZA; OPALEYE; NOTO, 2013) no qual foram selecionadas mulheres 

com mais de 18 anos para participar da pesquisa. Embora o artigo fornecesse elementos 

interessantes a respeito do que as autoras consideraram ser uso indevido de 

benzodiazepínicos, a utilização do medicamento especificamente por mulheres jovens não 

entrava em pauta. Durante a pesquisa notei que existiam muitos trabalhos a respeito do 

consumo de substâncias psicoativas em estudantes tanto do nível fundamental/médio 

(GUIMARÃES et al., 2004; SOLDERA et al., 2004; TEIXEIRA et al., 2009)  como superior 

(PORTUGAL et al., 2008; TEIXEIRA et al., 2010; PICOLOTTO et al., 2010). Nestas 

pesquisas os ansiolíticos se configuram entre as drogas mais apontadas como consumidas 

pelos jovens. No entanto, estes estudos são em grande parte de cunho quantitativo e não 

fazem uma análise diferenciada no tocante ao consumo entre homens e mulheres. 
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A dificuldade em encontrar artigos que abordassem qualitativamente a questão do 

consumo de ansiolíticos entre mulheres jovens merece ser destacada. Embora outros 

trabalhos, mesmo que indiretamente,  também forneçam pistas importantes a respeito desse 

consumo como a utilização por pacientes com transtornos alimentares (FERREIRA et al., 

2009) e dependentes de álcool e drogas (GUIMARÃES et al., 2009), este permanece sendo 

um tema ainda pouco conhecido e explorado. A utilização dos ansiolíticos por pacientes com 

transtornos alimentares é abordada sob dois aspectos: 1- do uso do medicamento como uma 

das ferramentas utilizadas para o emagrecimento, dentre laxantes, diuréticos e emagrecedores; 

2- como uma forma de tratamento em pacientes que desenvolvem problemas psiquiátricos 

juntamente aos transtornos (FANDINO et al., 2010). No entanto, esses artigos possuem uma 

abordagem biomédica e apenas citam o uso do medicamento, não problematizando a questão. 
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CAPÍTULO 2 - CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS – A PESQUISA DE CAMPO 

 

Avançando um pouco mais na investigação a respeito do consumo de ansiolíticos 

percebi que um campo ainda pouco explorado era o das mulheres jovens que consumiam 

esses medicamentos. No entanto, em um primeiro momento, não pensei em restringir minhas 

entrevistas a esse grupo, talvez pela apreensão inicial que faz com que recortemos pouco o 

objeto de estudo e tenhamos projetos muito amplos, praticamente inexequíveis para os dois 

anos de mestrado. Mas algumas questões abordadas durante minha qualificação me fizeram 

refletir sobre novos elementos que eu poderia anexar ao trabalho, como explorar as histórias 

de vida contadas pelas mulheres, realizar um possível recorte geracional, concentrar-me em 

apenas um grupo populacional. Mesmo após a qualificação minha proposta continuava sendo 

trabalhar com mulheres de quaisquer idades, mas a inserção em campo mostrou como 

poderiam ser ricos e complexos os dados trazidos pelas mulheres jovens. A primeira pessoa 

disposta a participar da pesquisa foi uma jovem.  Como a proposta metodológica para 

encontrar informantes era partir da indicação de pessoas conhecidas, por sugestão da primeira 

entrevistada cheguei a uma outra jovem e assim foi ocorrendo sucessivamente. O grupo 

acabou constituído por jovens das chamadas camadas médias urbanas
6
. Concordando com a 

argumentação de Gilberto Velho (1986, p. 38) de que ―todo o trabalho tem uma forte 

dimensão autobiográfica‖, me encontrei, por diversas vezes, através dos relatos das jovens, 

pensando o quanto de minha dimensão pessoal também estava inserida naquelas falas.  

 As mulheres jovens participantes da pesquisa se situam na faixa etária entre 20 e 29 

anos. A Constituição Federal, através da Emenda Constitucional n° 65/2010, estabelece como 

pertencentes à juventude, a parcela da população com idade entre 15 e 29 anos. Embora a 

classificação das informantes dentro da categoria ―jovens‖ também tenha sido feita com base 

em suas idades, a categorização aqui empregada se refere mais aos modos sociais de 

existência (BOURDIEU, 1983) das mulheres ou mesmo às suas fases da vida, do que à sua 

idade cronológica. Parte da literatura socioantropológica tem demonstrado ―que a juventude 

atual possui um valor simbólico, um estilo de vida identificado ao consumo do bem viver no 

Ocidente moderno‖ (GONÇALVES; KNAUTH, 2006, p. 626).  

Logo que ingressei no mestrado uma das atividades recorrentes das aulas era 

apresentar o próprio projeto e compartilhar com os colegas de sala as próprias dúvidas quanto 

                                                           
6
 Utilizo o termo camadas médias urbanas de acordo com a designação de Gilberto VELHO,1999, p. 

103-109. 
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ao tema e o que poderíamos fazer para aprimorar o nosso objeto de estudo. Então, desde o 

início do curso me tornei a ―menina que estuda Rivotril‖
7
. Talvez por ser, atualmente, o 

representante mais popular do grupo dos ansiolíticos, sempre que eu falava benzodiazepínicos 

ou ansiolíticos, alguém que já conhecia os termos falava com o colega do lado: é o Rivotril! A 

partir daí tornou-se inevitável ouvir piadinhas ligadas a mim e ao medicamento, além de 

sempre ser lembrada nas redes sociais através de charges, montagens, músicas e comunidades 

que fazem referência ao medicamento 

Diferente dos trabalhos de campo tradicionais, em que as pessoas escolhem bairros ou 

instituições para realizar seus estudos, eu tinha o campo diluído, um ―campo para todos os 

lados‖ (AZIZE, 2002). Como exemplo de um campo, diríamos, tradicional, retorno à pesquisa 

desenvolvida por Duarte (1988) com pescadores do bairro Jurujuba de Niterói sobre a noção 

de nervoso ou nervos dentro da visão de mundo das camadas trabalhadoras brasileiras. Como 

já foi demonstrado, a pesquisa foi desenvolvida por um longo período, onde o autor pôde 

acompanhar pessoas da região, como a citada por ele como precioso fruto de observação e 

conversa ao longo de 8 anos, Dona Laura. Imerso no campo, Duarte destaca a importância do 

longo processo de ausculta e observação para obter as nuances oferecidas por ele. 

Como Gennep (1977) explica, durante a vida o indivíduo realiza diversas passagens, 

atravessa inúmeras fronteiras, demarcando fases. Segundo ele:  

 

É o próprio fato de viver que exige as passagens sucessivas de uma 

sociedade especial a outra e de uma situação social a outra, de tal modo que 

a vida individual consiste em uma sucessão de etapas, tendo por término e 

começo conjuntos da mesma natureza, a saber, nascimento, puberdade 

social, casamento (Gennep, 1977, p.26). 

 

A cidade que escolhi para realizar a pesquisa foi Niterói, um local até então 

inteiramente desconhecido para mim, embora eu conhecesse algumas pessoas que haviam 

saído do município onde nasci para estudar nesta cidade. Considero que meu trabalho de 

campo se iniciou quando decidi morar em Niterói para trabalhar e fazer o mestrado, pois 

comecei a conhecer um pouco da cidade, suas cores, seus bares, suas praias, suas lojas... Sou 

uma pessoa caseira, mas sempre fui atenta aos lugares, às pessoas, às nuances. Mantinha tudo 

anotado em uma espécie de diário mental e sempre que chegava em casa registrava os fatos 

                                                           
7
 Considero ser este um dos dados da pesquisa, visto que a temática frequentemente gerava interesse em 

meus colegas de classe, fazendo com que tivessem vontade de compartilhar comigo histórias de pessoas que 

utilizam ansiolíticos, especialmente o Rivotril. 
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interessantes e os traços que eu considerava peculiares das pessoas e lugares. Acabei me 

familiarizando com muitas coisas: eu não parecia estar vivendo em um novo lugar; achava as 

coisas um pouco parecidas com as que eu conhecia de Juiz de Fora. Uma questão que merece 

destaque é o número de universitários que saem das suas cidades interioranas para estudarem 

nestas cidades.  

Quando me refiro, aos termos de Azize (2002), a um ―campo para todos os lados‖, 

quero dizer que a todo o tempo eu observava algum evento ligado ao meu trabalho: na rua, no 

supermercado, no salão de beleza, nos consultórios médicos, nas repúblicas que eu 

frequentava, nas aulas do mestrado, nas redes sociais, na mídia, nos congressos dos quais eu 

participava... enfim, o campo parecia estar espalhado por todos os cantos, então, eu 

considerava que seria fácil encontrar sujeitos para a pesquisa. Mas este foi, no entanto, um 

problema que tive que enfrentar: o da dificuldade de encontrar pessoas dispostas a contarem 

suas histórias
8
. 

Conforme os dias iam passando, meus amigos iam divulgando o meu trabalho e 

―prometendo‖ encontrar sujeitos para a minha pesquisa. E foi assim que surgiram os 

primeiros informantes. No entanto, dentre os sujeitos ―prometidos‖ também tive muitas 

negativas quanto a participar da pesquisa. Embora não demonstrassem tanto incômodo em 

falar ―em off” sobre algumas questões consideradas por eles ―superficiais‖, diziam não querer 

expor dramas e experiências tão íntimas de suas vidas ―na íntegra‖, o que reduziu o número 

de entrevistas.  

Então, para a realização da pesquisa contei com a colaboração de informantes-chaves e 

para chegar às outras entrevistadas utilizei a técnica da bola-de-neve. Este método permitiu 

que eu definisse novos entrevistados através de referências feitas por pessoas que 

compartilhavam ou conheciam outras com características de interesse para a pesquisa 

(BIERNACKI; WALDORF, 1981). 

Minhas informantes, como já dito, possuem idade entre 20 e 29 anos e eram todas, 

exceto uma, moradoras de um mesmo bairro de classe média alta de Niterói. A única que não 

vive neste lugar mora em um bairro bastante habitado por estudantes, visto que um dos 

campus da UFF localiza-se por essas redondezas. Somente uma entrevistada mora com a 

família, as outras vivem em repúblicas de estudantes e saíram da casa dos pais em virtude da 

aprovação no vestibular. Minhas informantes-chave constituem algumas redes de relações, 

                                                           
8
 Durante minha qualificação o professor Rogério Azize já me alertara quanto a essa provável 

dificuldade. 
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uma vez que a primeira entrevistada indicou outras e assim sucessivamente. Both (1976) 

descreve que na formação de uma rede, apenas alguns indivíduos têm relações sociais uns 

com os outros, diferente de um grupo organizado em que seus componentes formam um todo 

social mais abrangente, tendo objetivos comuns, papéis interdependentes e uma subcultura 

peculiar. Sendo assim, descrevendo as participantes dos grupos como A, B, C, D e assim por 

diante, podemos dizer que A pode conhecer B, mas não conhecer C. D pode conhecer A e não 

conhecer B. Através destas redes de relações sociais podemos encontrar padrões e elementos-

chave de determinada comunidade que auxiliam na compreensão de comportamentos, formas 

de relacionamento e etc. 

Ao final, cinco jovens foram entrevistadas. Embora se trate de um pequeno universo, 

as narrativas das mulheres mostraram-se bastante ricas e complexas, capazes de fornecer 

dados significativos e esclarecedores a respeito da utilização de ansiolíticos. Frente à grande 

complexidade discursiva de suas falas e de outros recursos, que, mesmo não sendo o foco 

principal do trabalho seriam utilizados como objeto de análise, como materiais midiáticos e 

oriundos de Redes Sociais, considerei ter atingido um montante de dados capaz de fornecer 

matrizes explicativas para as indagações feitas ao longo da pesquisa. 

Conforme a clássica discussão empreendida por Malinowski (1975), o método a ser 

utilizado é que norteará o olhar o pesquisador não apenas para coletar, mas também descrever 

os grupos nativos de forma a compreender suas regras e cultura como um todo. O autor 

aponta para a importância do aparato teórico enquanto essencial na elaboração de perguntas 

pertinentes e também para evitar que o pesquisador se deixe levar por estereótipos ou ideias 

pré-concebidas em relação aos sujeitos investigados.  

O diário de campo foi utilizado durante toda a pesquisa como um importante 

instrumento de coleta de dados onde eu anotava impressões, comentários, fatos inusitados que 

aconteciam durante as entrevistas ou em meu dia-a-dia, matérias vistas em capas de revista, 

indicações de filmes vindo de pessoas que conheciam minha pesquisa, tudo isso que embora 

não esteja diretamente expresso nesta dissertação, construíram e orientaram a análise em 

questão. Este instrumento possibilita que sejam captados e registrados os ―imponderáveis da 

vida real‖ (Malinowski, 1975), situações peculiares e imprevistas mas capazes de dizer muito 

a respeito da vida dos investigados. Muitas das expressões linguísticas registradas em Itálico 

neste trabalho foram anotadas no diário de forma a incluir o ponto de vista nativo, suas ideias, 

sentimentos, impulsos, como sugere Malinowski. Como destaca o autor ―toda a estrutura de 

uma sociedade encontra-se incorporada no mais evasivo de todos os materiais: o ser humano‖ 

(MALINOWSKI, 1984, p. 40). 
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Antes de entrar em campo, de fato, um questionário semi-estruturado havia sido 

elaborado como instrumento a ser utilizado na pesquisa. No entanto, após discussão 

empreendida na qualificação, foi considerado que as temáticas mais importantes das 

entrevistas poderiam emergir da liberdade dada às jovens de contar suas histórias. Como 

proposto por Becker (1997), procurei produzir o melhor ou mais adequado método para 

realizar o trabalho, utilizando uma metodologia mais artesanal de fazer ciência, 

compreendendo que cada pesquisa tem sua própria história. Decidi, então, que não levaria 

algum papel para as entrevistas, a não ser meu diário de campo, que continha anotados os 

seguintes temas norteadores: 1- história individual e familiar; 2- sobre os medicamentos: 

quais utiliza, como, porquê, início do uso, motivo; 3- uso entre vizinhos, amigos, parentes; 4- 

medicamento e mídia; 5- o que conhece ou entende a respeito do medicamento. Estes temas 

funcionavam, na verdade, como palavras-chave para que eu não esquecesse nenhum aspecto 

importante e que já tinham sido vistos através da revisão da literatura. As entrevistas 

acabavam por ocorrer de forma muito fluida, visto que as histórias surgiam a partir das 

lembranças das jovens sobre o que as mesmas diziam. Eu era apenas uma articuladora das 

lembranças. Minha primeira pergunta era sempre: ―me fale um pouco sobre você, sua 

família...‖.  

Preocupei-me em ficar atenta sobre as direções que eram tomadas durante a entrevista, 

visto que, como alertam Pope e Mays (2009), o entrevistador deve estar consciente de que 

alguns conceitos prévios podem não surgir no momento da entrevista ou serem muitos 

diferentes do que se poderia prever. Foram, então, realizadas entrevistas em profundidade 

baseadas nas histórias de vida dessas jovens que consomem ou já consumiram medicamentos 

ansiolíticos em algum momento de suas vidas. As entrevistas se iniciavam com uma 

apresentação prévia de minha formação acadêmica, dos objetivos da pesquisa e das questões 

éticas ali envolvidas. Estes momentos eram, na verdade, bons encontros (SPINOZA, 2009). 

Com base na teoria das afecções do filósofo compreende-se que o homem é relacional e se 

constitui a partir dos encontros que o afetam e aumentam ou diminuem sua potência de agir. 

Posso dizer que esses encontros aumentavam minha potência de agir, frente à possibilidade de 

partilhar e ouvir histórias tão enriquecedoras.  

Este trabalho obedeceu aos pré-requisitos do Código de Ética em Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos (CNS 196/96)
9
 e foi submetido ao Comitê de Ética em pesquisa 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, tendo sido aprovado em 

                                                           
9
 Atualizando-se para CNS 466/12 quando foi feita a última revisão. 
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março de 2013 através do parecer n° 212.619. Todas as entrevistadas foram informadas a 

respeito da possibilidade de desistência da pesquisa em quaisquer de suas etapas, não 

implicando em danos ao andamento do trabalho. Após o consentimento das jovens e 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) o gravador era ligado e eu 

iniciava pedindo que ela falasse a respeito de si, de sua vida, sua família. Já conhecendo a 

pesquisa por minha apresentação prévia e também pelas explicações fornecidas pela 

informante que a indicou, as narrativas perfaziam suas fases da vida tendo como pano de 

fundo o início do uso dos medicamentos. Minhas intervenções se davam apenas no intuito de 

aprofundar mais alguma questão que não ficara bem clara ou para pedir mais explicações 

sobre determinados assuntos. 

Também questionei às jovens, mas não de forma sistemática e sequencial e sim ao 

longo das entrevistas, quais as suas idades; religião; escolaridade; curso de formação em nível 

superior; se a universidade cursada é pública ou privada; se mora com os pais, sozinha ou em 

república de estudantes; se exerce alguma atividade remunerada, estágio, emprego formal ou 

bolsa; local de moradia; cidade natal, caso não tenha nascido em Niterói. 

Tendo gravado, transcrito e já codificado todas as entrevistas iniciei o processo da 

análise dos dados. Mesmo durante as entrevistas já pude captar sentidos e elementos 

importantes que poderiam fazer emergir, posteriormente, algumas categorias, pois, como 

explicita Becker (1997), durante a coleta de dados os pesquisadores já estão refletindo sobre 

as análises que serão feitas e os conceitos que poderão ser utilizados.  

Buscando caminhar tanto na direção do que é homogêneo quanto no que se diferencia 

no meio social (GOMES, 2008), conduzi-me pela perspectiva da análise de conteúdo, tendo 

como guia os referenciais da análise temática (BARDIN, 1979). A autora define este tipo de 

análise como:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 

mensagens (BARDIN, 1979, p.42). 

 

Segundo Caregnato e Mutti (2006) através da análise de conteúdo, espera-se 

compreender o pensamento do sujeito através do conteúdo expresso no texto, numa 

concepção transparente de linguagem. Através da escolha de temas, como propõe Bardin 

(1979), pudemos descobrir alguns ―núcleos de sentido‖ que compunham a fala e cuja 

repetição trazia significados dentro dos objetivos propostos na pesquisa. Como várias são as 
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formas de se proceder dentro da análise de conteúdo na sistematização dos materiais, ouvi por 

diversas vezes os relatos e fui separando em pastas os temas recorrentes nas entrevistas. O 

restante do material, como diário de campo e reportagens midiáticas, também deu suporte e 

sustentação às temáticas emergentes. Então, com base no objetivo proposto pelo trabalho e, 

como alertado por Gomes (2008), no que se diferenciava no tocante às entrevistas, elegi duas 

categorias de análise iniciais e a partir delas surgiram espécies de sub-categorias.  

À medida em que ia fazendo a sistematização dos dados da pesquisa através da 

separação de pastas em meu computador nomeadas a partir dos temas assimilados pelas 

entrevistas, ia também comparando o teor das falas, de forma a criar categorias primordiais de 

análise. Ao final deste trabalho percebi que duas categorias principais emergiam das 

narrativas das jovens: uma relativa ao que chamei de ―a perturbação‖ e outra claramente 

relacionada aos medicamentos. Como essa dissertação é composta por histórias – histórias 

que remetem às fases da vida de jovens que já utilizaram algum tipo de ansiolítico – todos os 

aspectos das trajetórias dessas mulheres devem ser considerados como partes integrantes do 

consumo dos medicamentos, mesmo que isto não esteja claramente evidenciado em um 

primeiro momento. Com a separação dos temas, pude apreender que uma parte deles estavam 

vinculados ao que nomeei ―perturbação‖, em referência ao trabalho de Duarte e Leal (1998). 

Este aspecto será mais bem trabalho adiante. As subcategorias surgiram a partir dos temas que 

já encontravam-se enquadrados nas categorias ―a perturbação‖ ou ―os medicamentos‖.  
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CAPÍTULO 3 – ITINERÁRIOS DE VIDA 

 

Como já dito anteriormente, todas as entrevistas consistem em narrativas de mulheres 

sobre suas fases da vida, tendo como mote o uso de ansiolíticos. Desta forma, as histórias das 

jovens se iniciaram a partir do que consideram ter sido os primeiros sinais de que algo estaria 

errado com elas. Esta percepção acontecia, geralmente, a partir do que elas chamavam de 

crise. Durante as narrativas as mulheres recorriam a lembranças do passado e formavam seus 

itinerários de vida. Chamo de itinerário o percurso narrado por elas como sendo os caminhos 

vividos a partir do fato que consideram ser o marco para o início do uso de ansiolíticos. A 

escolha por esse termo está em consonância às definições de ―itinerários terapêuticos‖ 

utilizadas como aporte teórico para investigações no campo da Saúde Coletiva (REINALDO, 

A.M.S, 2003; SKABA, 2003; GERHARDT, 2006). Rabelo, Alves e Souza (1999) definem 

itinerário terapêutico como sendo resultado de 

―um determinado curso de ações, uma ação realizada ou um estado de coisas 

provocado por elas (...) é um nome que designa um conjunto de planos, 

estratégias e projetos voltados para um objetivo preconcebido: o tratamento 

da aflição.‖ (RABELO; ALVES; SOUZA, 2009, p. 133) 

 

   A seguir apresento, resumidamente, a trajetória das mulheres e discuto as categorias 

criadas a partir das narrativas. 

 

3.1- TRAJETÓRIAS DAS JOVENS
10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 De forma a manter o máximo de anonimato com relação às entrevistadas, suprimi alguns de seus 

dados, como o curso universitário das jovens. 
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Quadro 1 – Caracterização das jovens e medicamentos citados como já utilizados 

 

 

No 

me 

Ida 

de 

Etni

a 

Ocupação Esta 

do 

civil 

Religião Medicamen 

to  

Indicado 

por quem 

Mecanis 

mo de 

aquisição 

Bian 

ca 

21 Bran

ca 

Universitá 

Ria 

Soltei 

ra 

Evangéli

ca 

Diazepam Amigo 

(estudan 

te de 

medicina) 

de um 

amigo 

Amigo 

pegou um 

comprimi

do do avô 

Rivotril Psiquiatra Compra 

na 

farmácia 

Pondera Psiquiatra Compra 

na 

farmácia 

Joana 22 Bran

ca 

Universitá 

Ria 

Solteir

a 

Kardecis 

ta 

Rivotril Iniciativa 

própria 

Pegou da 

mãe 

Fluoxetina Psiquiatra Compra 

na 

farmácia 

Topiramato Psiquiatra Compra 

na 

farmácia 

Rivotril Psiquiatra Compra 

na 

farmácia 

Lívia 29 Bran

ca 

Universitá 

Ria 

Soltei 

ra 

Católica Ácido 

Valpróico 

Psiquiatra Compra 

na 

farmácia 

Rivotril Psiquiatra Compra 

na 

farmácia 

Haldol Clínica 

psiquiátri

ca 

Medicaçã

o da 

clínica 

Lúcia 25 Bran

ca 

Profissio 

nal de 

saúde 

Solteir

a 

Judia Rivotril Psiquiatra Compra 

na 

farmácia 

Zolpidem Psiquiatra Compra 

na 

farmácia 

Antidepressi

vo (não 

citou o nome 

Psiquiatra Compra 

na 

farmácia 
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Maria 20 Bran

ca 

Universitár

ia 

Soltei 

ra 

Kardecis 

ta 

Rivotril Médica 

da 

emergênc

ia 

Medicaçã

o do 

hospital 

Exodus Psiquiatra Compra 

na 

farmácia 

Escitalopra

m 

Psiquiatra Compra 

na 

farmácia 

Rivotril Psiquiatra Compra 

na 

farmácia 

 

 

3.1.1- Bianca 

 

Bianca tem 21 anos, faz faculdade e mora em um bairro de classe média alta em 

Niterói. Sua família vive em uma cidade do interior e ela se mudou para Niterói com o 

objetivo estudar e trabalhar. Diz sempre ter sido uma criança calma, nada agitada. Se sua mãe 

a colocasse vendo televisão, ali ficava o dia inteiro sem dar nenhum trabalho. Sua família é 

evangélica, e ela também diz ser, embora não frequente assiduamente nenhuma igreja. Diz 

sempre ter tido uma vida normal, até que, segundo ela do nada, começou a sentir algumas 

coisas diferentes. Atualmente mora com outras jovens, também estudantes, tendo sido sua 

entrevista realizada em seu apartamento. Pude notar que alguns medicamentos ficavam em 

uma espécie de escrivaninha, próximo à sua cama. 

Essas coisas são o que hoje ela considera suas crises de pânico, diante das quais ficava 

com falta de ar, coração acelerado e vista escurecida. Ela conta que na segunda vez que deu 

uma crise estava na casa de um amigo que conversou com outro amigo estudante de medicina 

que indicou o calmante do avô do amigo. Ela acha que tratava-se do medicamento diazepam e 

que se sentiu melhor ao tomá-lo.  

Como passou a ter as crises frequentemente, começou a buscar justificativas para as 

mesmas e pensou que poderiam estar associadas à maconha que às vezes fumava. No entanto, 

quando percebeu ter crises até quando não usava a droga, resolveu contar à sua mãe o que 

estava acontecendo. Decidiram, então, procurar ajuda com um médico clínico-geral. O mesmo 

passou os exames eletrocardiograma e houter, uma vez que a queixa principal de Bianca dizia 

respeito ao seu coração muito acelerado. O resultado de seus exames cardíacos acusou um 

problema chamado prolapso, que segundo o médico não poderia estar causando os sintomas 
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descritos. Bianca começou a imaginar que poderia, então, ser algo respiratório ou ―de 

pressão‖.  

O clínico sugeriu que ela procurasse um psiquiatra: aqueles sintomas pareciam ser de 

Síndrome do Pânico. Ela não conhecia o problema e resolveu procurar na internet para ver o 

que era. Disse que todos os sintomas relatados nos sites pesquisados eram iguais ao que ela 

sentia. E foi então que procurou o psiquiatra. O médico confirmou o diagnóstico: disse ser 

mesmo Síndrome do Pânico e receitou-lhe os medicamentos Pondera e Rivotril. Bianca não 

fez nenhum outro tipo de terapia além da medicamentosa, para ela só o remédio já 

estabilizaria o seu quadro. Ela diz que não sabe porque desperta isso em uma pessoa.  

 

3.1.2 – Joana 

 

Joana tem 22 anos, faz faculdade e mora no mesmo bairro que Bianca. Foi morar em 

Niterói após ter sido aprovada no vestibular. Sua família reside na cidade do Rio de Janeiro, 

mas ela preferiu mudar-se para Niterói por estar perdendo longas horas de seu dia no trânsito 

e também por ter problemas com a irmã que mora com a mãe. Ela é calma e gosta de ficar em 

casa. Diz que sua religião é o espiritismo kardecista. Também foi entrevistada no apartamento 

onde mora. 

Embora não tenha contado com tantos detalhes sua história, como as outras meninas, 

preferi deixá-la à vontade para falar somente o que desejava. Começou a utilizar 

medicamentos psiquiátricos após o término de um relacionamento. Seu ex-namorado decidiu 

viajar sozinho em um carnaval, o que culminou em uma série de problemas que resultaram no 

fim do relacionamento. A dificuldade em aceitar a situação fez com que, em determinado dia, 

ela tomasse vários comprimidos de Rivotril de sua mãe, indo parar no hospital. Foi então que 

decidiu procurar um psiquiatra que a diagnosticou com depressão. 

 

3.1.3- Lúcia 

 

Assim como Bianca e Joana, Lúcia mora em um bairro de classe média alta de Niterói. 

Deixou sua família, que morava em uma cidade do interior, para cursar a universidade. Lúcia 

preferiu que sua entrevista fosse realizada em seu próprio apartamento, onde mora com mais 

algumas meninas. Simpática e calma, deixou-me bastante a vontade para falarmos sobre sua 

vida e os medicamentos que toma. Na escrivaninha, ao lado de sua cama, pude ver algumas 

caixas dos remédios. Sua história com os medicamentos iniciou-se quando se mudou para 
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Niterói. Embora já tivesse apresentado alguns sintomas de depressão na cidade onde morava 

anteriormente, considera que lá os problemas eram resolvidos com terapia e suporte familiar. 

Já em Niterói as coisas ficaram mais difíceis: estar sozinha na cidade é algo que Lúcia destaca 

como determinante para a piora de seu quadro. 

Buscou ajuda de um profissional médico quando percebeu que sua vida estava parada. 

Já não queria ir mais à universidade e deixara de lado toda a sua vaidade, traço característico 

de sua personalidade, segundo ela. Como tinha muitos episódios de dor de cabeça na época, o 

primeiro médico que decidiu procurar foi o neurologista. Como não se adaptou ao 

medicamento prescrito e não gostou do médico, decidiu procurar um psiquiatra.  

Embora tenha buscado tratamento, um acontecimento na família fez com que seu 

quadro de depressão se acentuasse: o falecimento de seu avô. Foi então que sua mãe a obrigou 

a trancar a universidade e voltar para sua terra natal para fazer um tratamento. Lá ela fazia 

acompanhamento com um psicólogo e um psiquiatra. Já de volta à universidade, outro 

episódio fez com que ela tivesse uma nova recaída: o falecimento de uma amiga. Essas e 

outras histórias, como o fim de um relacionamento, fizeram com que Lúcia utilizasse mais 

ansiolíticos e antidepressivos. Ela diz ser muito ansiosa e, por isso, tem dificuldade para se 

concentrar nos estudos. Como está passando por um período importante para sua carreira, diz 

não poder ficar sem utilizar os medicamentos atualmente. 

 

3.1.4- Maria 

 

Maria tem vinte anos e mora com seus pais no mesmo bairro que Lúcia, Joana e 

Bianca. Ocupa grande parte do seu tempo com a faculdade e seu estágio. Conta ter sido uma 

pessoa ansiosa desde a infância e que este é um traço marcante de sua personalidade. Afirma 

sempre ter recebido apelidos ligados a esse seu jeito: as pessoas a consideravam meio 

doidinha e maluquinha por sua fala rápida e por atropelar as palavras. 

Ela diz que essa característica nunca tinha trazido nada de nocivo à sua vida até a sua 

primeira crise que aconteceu após uma viagem que fez. Em todas as crises ela buscava ajuda 

em algum hospital e foi assim que teve o primeiro contato com o Rivotril. Em um hospital foi 

aconselhada a procurar ajuda de um psiquiatra, visto que, em um primeiro momento, diziam 

que ela devia estar com Síndrome do Pânico. Foi a um psiquiatra particular que a 

diagnosticara com Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), receitou-lhe alguns 

medicamentos e recomendou que fizesse terapia com uma psicóloga. 
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3.1.5- Lívia 

 

Lívia tem vinte e nove anos e é a mais velha das entrevistadas. Sua entrevista foi 

realizada em uma cantina, onde pudemos tomar um café. É universitária, mas já passou por 

diversas experiências na vida, como ter vivido em outros estados e ter cursado uma faculdade 

diversa da atual, embora não a tenha concluído. Atualmente mora em Niterói, mas sua família 

é do Rio de Janeiro. Quando tinha 18 anos se mudou desta cidade e foi trabalhar em um 

hospital na região Sul do Brasil. Foi lá que sua história com os medicamentos se iniciou. Ela 

conta ter tido um namorado que a ameaçava e que isso, juntamente com outras vicissitudes da 

vida, acarretaram os seus primeiros sintomas de alteração da saúde mental.  

Ela conta em detalhes os problemas que viveu com esse namorado, suas ameaças e o 

medo que ele lhe causava. Buscando explicações para as crises que começara a ter, decidiu 

procurar um psiquiatra do próprio local onde trabalhava, o que acabou gerando mais 

problemas para ela. Os medicamentos prescritos causavam muito sono e modificaram a rotina 

de trabalho de Lívia, que passou a ser vista por seus superiores como uma pessoa que gostava 

de ―enrolar‖ no trabalho. Os remédios psiquiátricos passaram a ser vistos de maneira negativa 

por ela, visto que, em sua opinião, lhe causaram muitos problemas. Lívia conta que chegou a 

ser internada em uma clínica psiquiátrica e que esta foi uma fase de muito sofrimento. 

Passando por diversas experiências que considera traumáticas, Lívia define sua vida:  

 

―a minha vida ela se resume, a digamos, a antes das drogas e depois das 

drogas. As drogas a que me refiro são os remédios psiquiátricos. Eu 

considero que eu tô sempre em fase de reabilitação‖ (Lívia)  

 

Tentando ter uma vida normal, ela diz que está sempre tentando se reintegrar 

socialmente. 

 

3.2- A PERTURBAÇÃO 

 

Como já dito, o termo ―perturbação‖ está sendo utilizado neste trabalho em referência 

ao livro ―Doença, sofrimento, perturbação: perspectivas etnográficas‖ organizado por Duarte 

e Leal (1998). Através dos 12 trabalhos reunidos nesta obra somos convidados a mergulhar no 

campo vasto e, por hora, impreciso do ‗adoecimento‘ e ‗sofrimento‘. Os autores buscam 

chamar atenção justamente para o fato de que o terreno das emoções é pouco óbvio e exige 
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posturas mais reflexivas por parte dos pesquisadores, daí a importância do método 

antropológico.  

Utilizei o termo ―perturbação‖ como uma forma de problematizar o que ficou 

enquadrado para mim durante a pesquisa como sendo ―doença‖, ―distúrbio‖ e ―transtorno‖. 

Estes conceitos apresentam-se incorporados aos vocabulários e reduzidos à chamada lógica 

―fisicalista‖. Como discutido por Duarte e Leal,  

 

―de um ponto de vista antropológico, no entanto, a gama dos 'sofrimentos' 

nomeáveis pela experiência humana é muito mais ampla que a sucessão de 

ideias pelas quais algumas culturas - e, em particular, a ocidental - os 

entendem como 'doença'‖. (DUARTE; LEAL, 1998, p. 13) 

 

E é nesse esforço de estranhamento que esta categoria foi criada. O consumo dos 

medicamentos pelas jovens está vinculado a um processo permeado por subjetividades e que 

nos induz mais à reflexão do que à ideia frágil de obviedade e transparência. Conforme os 

autores: 

 

evocar as 'doenças' e os 'sofrimentos' no quadro mais abrangente das 

'perturbações' significa admitir que muitas das situações reconhecidas como 

'patológicas' em nossa cultura - pelo menos em suas versões mais eruditas ou 

oficiais - podem ser consideradas 'regulares' em outras, deixando mesmo de 

implicar qualquer 'sofrimento' peculiar. (DUARTE; LEAL, 1998, p. 13) 

 

 Sendo assim, retomo a ideia da importância da subjetividade na construção de suas 

próprias histórias e do que foi situado em certos momentos como sendo um sintoma. 

 

3.2.1- OS RITOS DE PASSAGEM: COMO SE INICIAM AS HISTÓRIAS 

 

Um dos aspectos importantes deste trabalho está vinculado ao que considero ser o 

marco inicial da história das jovens e que culminou no uso dos medicamentos ansiolíticos. 

Cada uma delas utiliza um momento que seria o ponto de partida de suas histórias com os 

ansiolíticos. Mesmo que cada uma tenha vivenciado suas experiências de maneira diversa, o 

rito de passagem (GENNEP, 1977) parece simbolizar uma nova forma de vida ou de convívio 

social. Os ritos de passagem são descritos por Gennep (1977) como períodos de fronteira 
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percorridos pelo sujeito até se enquadrar no plano coletivo. Todas as trajetórias individuais 

seriam compostas por ininterruptas passagens de uma posição social à outra, regidos por 

necessidades de transformação: 

 

Assim, eu acho que basicamente a minha história com benzodiazepínico e 

antidepressivo começou quando eu vim morar aqui [em Niterói]. Antes eu já 

apresentava alguns sintomas de depressão por algumas coisas que 

aconteciam em minha cidade natal, mas sempre como eu tinha minha família 

do lado, eu acho que dava uma segurada, entendeu? Aí logo eu entrava em 

uma terapia, fazia uma terapia, não tinha necessidade de usar medicamento 

nenhum, mas quando eu vim morar aqui, você vem super empolgada, você 

acha que faculdade é uma festa, você chega cheio de festa e tal e depois você 

vê que a realidade não é essa. Você vê que às vezes você está doente e 

precisa se virar sozinho, você vê que está cheio de coisa da faculdade para 

fazer, que no fim de semana você vai estar totalmente sozinho na sua casa, 

você não tem com quem conversar, com quem dividir suas coisas e... e eu 

acho que isso pesou muito pra mim. (Lúcia) 

 

No caso de Lúcia, seu rito de passagem foi a mudança de cidade ocasionada pela 

aprovação no vestibular em Niterói, tendo que deixar a família na cidade natal e morar em 

uma cidade desconhecida. Ela conta que já desejava morar em Niterói e que escolheu 

propositalmente prestar vestibular para a universidade onde foi aprovada. Mesmo com a 

escolha feita, a mudança acarretou em grandes mudanças em sua vida, algumas inesperadas. 

 Teixeira e colaboradores (2008) investigam a experiência de adaptação à universidade 

em jovens calouros. Segundo eles, o primeiro ano é um período importante para determinar se 

o aluno permanecerá ou não na universidade e qual será o seu desempenho. Assim como já 

expresso por nossa entrevistada, esse é um período de muitas mudanças, ainda mais quando a 

saída da casa dos pais é necessária. Se, anteriormente, ela tinha o apoio e estrutura familiar 

colaborando com sua vida escolar, agora ela vive a experiência de fazer novos amigos, viver 

em uma nova casa, comprar os próprios alimentos, organizar sozinha seus materiais. O estudo 

destaca o ingresso no ensino superior como sendo um momento de transição que traz grandes 

repercussões para o desenvolvimento psicológico dos estudantes e a saída de casa - embora 

não esteja diretamente ligada à vida dentro da universidade - traz mudanças significativas para 

a vida dos alunos.  

Nos casos de Joana e Lívia a passagem aconteceu a partir de problemas surgidos em 

relacionamentos amorosos:  

 

Eu tive [depressão] porque... por causa do meu ex namorado. Eu comecei a 

tomar [Rivotril] porque eu fiquei em depressão e o médico receitou junto 

com a Fluoxetina e o Topiramato, acho que pra eu ficar mais tranqüila... eu 



53 

 

 

só chorava, não dormia direito, não comia, e ele queria de uma certa forma 

me tranquilizar, pra eu ter noite de sono boa porque eu não estava tendo e 

ficava perturbada durante o dia e... tentar de uma certa forma junto com os 

outros remédios controlar o que eu tava passando. (Joana) 

 

Eu tinha minha vida normal e aconteceu uma série de coisas, uma série de 

vicissitudes, de azares, é... por exemplo, quando eu morava lá [cidade onde a 

entrevistada morou em função de um trabalho anterior] eu arranjei um 

namorado e ele era louco. Ele era louco e... ele era louco e a gente estava 

namorando aí ele se mostrou uma pessoa violenta. (Lívia) 

 

Joana e Lívia estabelecem como o momento de partida para o uso de medicamentos 

psiquiátricos problemas que viveram em seus relacionamentos. O fim do relacionamento de 

Joana gerou um grande sofrimento à jovem, que não conseguia dormir direito, chorava com 

frequência e desejava esquecer aqueles momentos que vivia. Estudos na área da psicologia 

(GARCIA; TASSARA, 2001; FRINHANI; SOUZA, 2005; NARVAZ; KOLLER, 2006) 

mostram que as mulheres vivenciam, frequentemente, dramas relacionados aos fins dos 

relacionamentos que culminam em depressão e outras doenças mentais. Lívia relata ter vivido 

momentos difíceis ao lado de seu parceiro e diz que a partir daí muitas mudanças ocorreram 

em sua vida. Os primeiros sinais percebidos por ela como de uma possível doença mental 

surgiram após momentos de violência vividos em seu relacionamento.  

Lívia diz que o uso de medicamentos marcou de maneira decisiva a sua vida: 

 

Bom, a minha vida ela se resume a digamos a antes das drogas e depois das 

drogas, as drogas a que me refiro são os remédios psiquiátricos. Eu 

considero que eu to sempre em fase de reabilitação. (Lívia) 

 

Esta frase marcante mostra a presença de outro rito de passagem vivido por Lívia, que 

foi a experiência concreta do uso de medicamentos psiquiátricos. Ela atribui aos 

medicamentos uma série de coisas ruins que aconteceram em sua vida, como situações 

constrangedoras no emprego e aumento de sua carga horária de trabalho.  

Diferente do ocorrido com as jovens anteriores, Maria e Bianca viveram um rito de 

passagem marcado pelo que Maria chama de surto e Bianca chama de crise, embora os 

termos adquiram o mesmo significado por suas falas. Enquanto as três entrevistadas anteriores 

relatam logo no início de suas entrevistas o motivo ao qual elas atribuem ter passado por suas 

experiências de adoecimento, Maria e Bianca primeiramente se referem ao que sentiram, para 

depois falar sobre o que pode ter ocasionado isso.  

 



54 

 

 

[...] veio o surto ano passado. Que, primeiramente eu tinha voltado, que eu 

viajei para Búzios e eu tava, aí eu fui, tentei, tinha voltado tarde, aquele sono 

assim de viagem que você quer deitar, quer se jogar, quer ficar ali 

descansando pra sempre toda morta, aí do nada eu acordei assim, com o 

coração batendo muito forte, muito forte, muito forte, aí eu achei aquilo 

estranho, aí, muita tontura, formigamento, por todo o corpo, por todo o 

corpo, é... aí vontade de desmaiar, tontura, é uma sensação horrível, eu achei 

que eu tava morrendo, aí eu fiquei assim, muito assustada. (Maria) 

 

Na primeira vez que aconteceu foi sábado de manhã assim. A gente acordou, 

aí a gente fumou maconha e tava fazendo o almoço quando me deu. Quando 

eu levantei para ir ao banheiro, vendo televisão foi que minha vista 

escureceu tudo. Aí quando escureceu tudo meu oxigênio foi faltando, aí eu 

sentei de novo aí foi quando ele me deu um pedaço de queijo e passou. 

(Bianca) 

 

 

Maria teve o seu primeiro surto após uma viagem que fez. Como ficou se sentindo 

muito mal, procurou a emergência de um hospital: lá o médico disse que ela não tinha nada. 

Maria supôs que poderia ter se sentido mal por ingerir grande quantidade de um medicamento 

para enjoos durante a viagem, conjectura esta rejeitada pelo médico. Maria diz ter ficado 

pensativa a esse respeito e pelo que tinha passado, embora naquele momento não atribuísse a 

nada o mal que havia sentido. Bianca também não entendeu porque havia passado mal 

naquele sábado de manhã, pensou que poderia ser pressão baixa. No outro dia, ao fumar 

maconha novamente, sentiu as mesmas coisas e ficou pensativa se a maconha poderia estar 

causando aquelas sensações. 

Becker (2009), em seu trabalho ―Outsiders‖, que foi publicado pela primeira vez em 

1960, elabora uma discussão a respeito das formas de marginalidade, introduzindo uma nova 

perspectiva para o que na época era chamado de ―delinquência‖. A partir de uma crítica 

apurada, o autor transformou os estudos da transgressão quando passou a compreendê-la 

como uma forma de desvio social. Becker dedicou parte de sua pesquisa a um grupo de 

usuários de maconha e mostrou todo o processo de rotulação dos chamados desviantes a partir 

daqueles que formulam as regras sociais e suas sanções, assim como dos designados a 

cumpri-las. Em uma das partes do trabalho o autor se dedica a descrever e analisar ―a carreira 

do usuário de maconha‖ (p. 52), examinando o desenvolvimento da experiência física 

imediata do indivíduo com a maconha e em seguida sua reação frente aos vários controles 

sociais que se desenvolvem em torno do emprego da droga. Tenta compreender a sequência 

de mudanças na atitude e na experiência que leva ao consumo da droga por prazer. 
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O autor apresenta relatos de entrevistados que tiveram experiências perturbadoras 

frente ao uso da droga e discute que quando isso ocorre é possível que o uso cesse ou seja 

interrompido por longos intervalos de tempo. Um dos quesitos apontados como importantes 

para o ―uso por prazer‖ é o grau de interação do indivíduo com os outros usuários, visto que 

quando essa interação é intensa, rapidamente a pessoa se desvia de seu sentimento conta o uso 

da maconha.  

Uma das experiências perturbadoras apresentadas por Becker como tendo sido vivida 

por um de seus entrevistados culminou na busca por um médico devido às sensações causadas 

pela droga. Seu informante relata: ―eu pensei que ia morrer e abri o sobretudo; estava suando, 

estava transpirando‖ (p. 66). E o autor ressalta: 

 

Ele foi a um médico que definiu seus sintomas como os de um colapso 

causado por ―nervosismo‖ e ―ansiedade‖. Embora não estivesse mais usando 

maconha, teve algumas recorrências dos sintomas que o levaram a suspeitar  

que ―eram só os seus nervos‖ (BECKER, 2009, p. 66) 

 

 

De forma semelhante à situação apresentada por Becker (2009), Bianca relata sua 

experiência com o uso da droga. Ela diz que utilizava maconha casualmente mas que, a partir 

do dia referido no relato anterior em que a jovem passou mal e ingeriu o queijo por imaginar 

estar com pressão baixa, ficou insegura sobre a atitude de continuar ou não fumando. Sua 

dúvida se referia ao fato de se seria mesmo a droga a causadora daquelas sensações ruins, 

como mostra seu relato: ué, antes me dava quando eu fumava, agora está me dando sem eu 

fumar nada. O fato de aquelas sensações se tornarem recorrentes, fez com que Bianca 

resolvesse procurar ajuda, pois achou que estava com algum problema mais sério. 

 

3.2.2- CONSTRUÇÕES DE EXPLICAÇÕES PARA A SAÚDE MENTAL 

 

Conhecendo um pouco mais da vida das minhas informantes pude constatar que 

embora com alguns traços parecidos, cada uma delas vivencia o seu processo de adoecimento 

de maneira muito singular e única. Busquei compreender como elas chegaram a determinadas 

explicações para suas crises e como passaram a agir frente a algumas situações. 

Bianca procurou um psiquiatra por recomendação do clínico geral, que já lhe tinha 

dito que seus sintomas pareciam constituir um quadro de Síndrome do Pânico. Em sua 

primeira consulta com o psiquiatra contou sobre sua primeira crise, a história do uso da 

maconha, o medicamento que havia tomado do avô do amigo. O médico, por sua vez, disse 
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que em algumas pessoas a droga poderia causar aquele efeito, acelerar o coração, que era uma 

coisa comum. Ela estranhou a resposta do médico, disse que fumava há dois anos e aquilo 

nunca tinha acontecido. Como mostrado anteriormente na discussão de Becker (2009), o autor 

delineia três passos que, quando cumpridos, possibilitarão que o indivíduo sinta desejo e 

esteja apto a usar a maconha por prazer quando uma oportunidade surgir. São eles: ―1- 

aprender a fumar a droga de maneira que produza efeitos reais; 2- aprender a reconhecer os 

efeitos e associá-los ao uso da droga; 3- aprender a gostar das sensações que percebe‖ (p. 67). 

Bianca considerou estranha a resposta do médico de que a droga algumas vezes poderia 

causar aqueles efeitos, pois, pelo cenário apresentado, já tinha passado por todas as etapas 

delineadas por Becker e já utilizava a droga ―por prazer‖. Outra questão se refere ao ambiente 

onde a jovem se encontrava quando teve sua primeira experiência perturbadora enquanto 

fumava. Era um ambiente ao qual estava habituada e com uma pessoa que lhe era muito 

familiar. 

O psiquiatra fez a recomendação de que ela não fumasse mais, pois poderia continuar 

tendo aquelas sensações. No entanto ela relata: 

 

eu tentei [fumar maconha depois da recomendação do médico] assim para 

ver se me dava alguma coisa, e todas as vezes que eu fumei me deu. Até que 

eu parei de vez. [...] a última vez que eu fumei, meu corpo ficou todo quente, 

parecia que tava tudo dormente assim, eu fiquei numa onda tão estranha 

que... era de madrugada, fui pra casa correndo, entrei de baixo do chuveiro, 

água gelada e nem tava calor né, mas meu corpo tava muito quente, parecia 

que estava formigando todinho, entrei debaixo do chuveiro. (Bianca) 

 

 

 Mesmo que Bianca já estivesse se sentindo bem, todas as vezes em que tentou fumar 

novamente passou por uma experiência ruim. Pode-se considerar que a jovem voltou para o 

estágio 2 e 3 descritos por Becker: o de aprender a perceber os efeitos e gostar deles. No 

entanto, além da sensação de estar infringindo uma regra social, Bianca ainda se sentia 

contrariando uma indicação médica, o que pela discussão elaborada por Becker pode ser o que 

lhe impossibilitara de continuar usando a droga ―com prazer‖.  

O tratamento recomendado foi medicamentoso: Bianca nunca fez terapia com um 

psicólogo. E apresentou suas explicações para não procurar um profissional dessa área.  

 

Sem psicólogo, só o remédio, até porque eu falava com ele, depois que eu 

descobri essa doença, que eu vi como ela era, eu mesma já tentei ir me 

controlando, por saber que é uma coisa minha, da minha cabeça, já fui 

tentando me controlar. Não me desesperei, sabia que era uma coisa minha, 

então quando me dava eu mesma já ia tentando me distrair pensando em 
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outras coisas. E isso já foi me ajudando, meu autocontrole. E com o 

remédio... já era o suficiente, eu não precisava mais de psicólogo. (Bianca) 

 

Bianca passou a ter uma representação de que o seu autocontrole já tinha eficácia 

suficiente frente às suas crises. Então, sempre que começava a passar mal ela utilizava uma 

técnica que unia o uso do medicamento à sua capacidade de se controlar. 

 

Fui no aniversário de uma criança e tive a crise, mas como eu sou uma 

pessoa assim, sou muito na minha, eu não falei com ninguém, eu comecei a 

sentir sentir sentir, fui ao banheiro, peguei o comprimido e coloquei embaixo 

da língua, fiquei no banheiro um tempão, molhei meu rosto e fiquei até ir 

ajudando, aí eu assim: eu sei que isso é psicológico, então eu vou me distrair, 

vou tentar ficar calma. Aí voltei, sentei numa mesma e fiquei quieta na 

minha, peguei uma água e fiquei bebendo muita água, pra tentar me acalmar, 

mas não cheguei a comentar com ninguém. (Bianca, grifos nossos) 

 

Embora ela diga que possui uma doença, diz também que os sintomas acarretados por 

ela são psicológicos. Psicológico é uma categoria nativa abstrata, que foi incorporada ao 

vocabulário leigo através da difusão desses termos na sociedade. No entanto, possui 

semelhanças ao significado apresentado por Bock (1997): 

 

O fenômeno psicológico (grifo da autora) tem sido visto de forma abstrata. 

Ora como manifestação de processos internos, ora como produto de 

vivências externas, ora como conteúdo do mundo interno, ora como 

processo, mas sempre visto de forma abstrata e naturalizante. O fenômeno é 

visto como algo da espécie humana, característica universal da espécie e 

aparece definido por um número enorme de palavras e expressões, como por 

exemplo: manifestações do aparelho psíquico, individualidade, 

subjetividade, mundo interno, manifestações do homem, pensar e sentir o 

mundo, consciência, inconsciente, vivências, engrenagens de emoções, 

motivações, comportamentos, habilidades e potencialidades, experiências 

emocionais, conflitos pulsionais, psique, pensamento, sensações, 

entendimento de si e do mundo, manifestações da vida mental, tudo que é 

percebido pelos sentidos. (BOCK, 1997, p. 38) 

 

Bianca utiliza o termo psicológico em outros momentos da entrevista, como será 

mostrado mais adiante. Russo (1993) discute que o fenômeno da ―psicologização‖ não é 

apenas um modismo, mas representa uma nova forma de o sujeito se relacionar com o mundo 

em sua volta e consigo mesmo. As formas tradicionais utilizadas pelos sujeitos para lidar com 

as mais diversas questões foram gradativamente sendo substituídas por formas 

idiossincráticas, teoricamente construídas a partir dos desejos do próprio sujeito, suas 

características e particularidades. Um dos pontos chave para a compreensão da construção de 

explicações para a saúde mental das jovens diz respeito a como cada uma passou a atribuir 
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certas sensações a determinadas causas. Bianca diz não compreender o porquê de sua doença 

e que nunca parou para pensar a esse respeito. 

 

Eu não sei como desperta isso numa pessoa, isso eu já nunca procurei, de 

saber o porquê aparece num alguém, se é do nada ou se tem alguma coisa da 

infância que pode ter trazido isso. Eu nunca procurei saber, mas eu sempre 

fui muito tranquila, eu não era nem um pouco hiperativa, minha mãe me 

deixava vendo televisão e eu ficava a tarde toda lá, se ela não me tirasse de 

lá eu ficava, sempre fui muito calma, tanto eu quanto minha irmã, a gente 

não deu trabalho nenhum. Em relação a trauma de alguma coisa que tivesse 

me sufocando, alguma coisa desse tipo nunca tive também. Não sei porque 

que deu isso não. (Bianca) 

 

 No momento da entrevista, ao tentar elaborar uma justificativa para o seu problema, 

busca na infância, na ansiedade e na agitação uma das possíveis justificativas, mas diz que 

sempre foi uma criança calma, tranquila. Como os sintomas de ansiedade são algumas vezes 

apontados em sites e jornais como associados à Síndrome do Pânico, esta pode ser uma das 

explicações encontradas para que Bianca tenha essa representação de que ansiedade ou 

hiperatividade na infância tenha causado sua doença. O mesmo ocorre com a falta de ar que 

sente nos momentos de crise: tenta buscar na infância alguma lembrança de um momento em 

que tenha sentido algum sufocamento.  

 Um pouco diferente do que aconteceu com Bianca, que diz não encontrar elementos 

que justifiquem o que sente até o momento da entrevista, Maria diz que atualmente encontra 

uma justificativa para que sua ansiedade tenha alcançado um pico máximo, até ser enquadrada 

pelo médico em TAG.  

 

Eu não sabia o que eu tinha... só tinha manifestação de sintoma, mas era uma 

coisa sem sentido nenhum. Sem fundamento, é... era uma coisa assim, que 

não tinha fundamento, hoje em dia eu acho que são coisas que aconteceram 

na minha vida. (Maria) 

 

 Maria além de ir ao psiquiatra e tomar os medicamentos prescritos, faz terapia com 

uma psicóloga por recomendação do médico. O objetivo de sua terapia é começar a entender e 

controlar certos comportamentos, pois, segundo ela, seu psiquiatra considera que: 

 

tem um fator do psiquiatra, mas ele acha que o grande responsável é o fator 

psicológico. Que ele acha que, ele fala que, na verdade... ta pra me tratar 

assim durante um tempo mas que se... eu tenho que estar bem com o meu 

psicológico para eu estar de fato curada. (Maria) 
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 Diferente de Bianca que passou a controlar suas crises por técnicas que passaram a ser 

observadas por ela como eficazes, tais quais, manter a respiração lenta, ficar pensando que 

aquelas sensações eram passageiras, Maria obteve auxílio da psicóloga: 

 

Aí eu comecei a fazer psicóloga, também, ela começou de início a fazer um 

tratamento mais assim, pra mim relaxar, treinar a respiração, tentar me 

deixar mais tranqüila, tentar me ensinar uma respiração pra quando eu 

tivesse crise eu pudesse não só depender do Rivotril, mas respirar, pra poder 

me livrar assim da crise. (Maria) 

 

Além das técnicas, Maria diz que o trabalho da psicóloga tem auxiliado para que ela se 

conheça melhor e tenha mais capacidade analítica sobre sua própria vida. 

 

a psicóloga também tem me ajudado bastante até mesmo a me conhecer 

melhor, sabe, ver que realmente esse meu jeito, que esse meu, que esse meu 

jeito tem um perfil de gerar assim essa ansiedade e tudo mais. (Maria) 

 

Bianca, que nunca fez terapia e não foi acompanhada por um psicólogo, diz que não 

sabe como surgiu sua doença. Já Maria, depois do início do tratamento, já se ―conhecendo 

melhor‖, passou a atribuir tudo que aconteceu a problema que teve em sua família. 

 

Era uma coisa assim, que não tinha fundamento, hoje em dia eu acho que são 

coisas que aconteceram na minha vida, eu nem falei no início, mas por conta 

disso eu vou falando, ao longo da entrevista eu vou falando... que meus pais 

eles... eu tive alguns problemas familiares. (Maria) 

 

Maria conta quais são seus problemas familiares
11

 e diz que sofreu tudo calada, pois 

não podia contar nada a ninguém. Tudo isso gerava um quadro de ansiedade muito grande, o 

que para ela pode ser sido uma mola propulsora para o TAG. 

 

E aquilo, eu sempre soube disso sozinha também, sabe, eu não sei se de 

repente isso pode ter sido uma mola propulsora, mas de certa forma me 

deixava assim, eu ficava muito mal, eu não podia externar isso pra ninguém, 

eu ficava na minha e... talvez tenha sido isso. (Maria) 

 

 De forma semelhante à Maria, Lívia também contou com o auxílio de uma psicóloga. 

Hoje ela diz que muitas das suas ações foram resultantes de um quadro grave de adoecimento 

mental, que por estar acometida por ele no momento não percebia.  

                                                           
11

 De forma a preservar a informante não contarei os problemas aos quais ela se referia. 
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Os sintomas de alteração da saúde mental, elas se instalam aos poucos, você 

não nota quando está ficando louco, tipo, hoje eu to louco, eu, eu começava 

a ficar olhando assim, pros lados pra ver se ele [o ex-namorado] aparecia. 

(Lívia) 

 

 Lívia possui um vocabulário um pouco diferente do das demais jovens. Já tendo 

iniciado outra faculdade que fora interrompida e hoje sendo universitária de curso na área da 

saúde, é provável que muitas de suas explicações tenham sido construídas com o decorrer do 

curso e também por ter empreendido algum de seu tempo à leitura de temas ligados à saúde 

mental. Hoje ela já encontra explicação para grande parte de suas atitudes relacionadas ao seu 

ex-namorado. 

 

Nesse meio tempo eu casei, sabe, casei com um cara enorme, um cara 

gigante, forte, que na verdade ele era meu segurança particular, mas no 

momento eu não entendi isso, mas eu sempre tomava atitudes de maneira a 

aumentar a minha segurança, foi tudo sem eu notar. (Lívia; grifo nosso) 

 

  Também encontra explicações para ter deixado a cidade que morava no sul, onde já 

tinha tudo estruturado, para viver em outro estado. Diz que o psiquiatra que a acompanhava 

na época tinha o papel de orientá-la. 

 

Mas eu acho que o psiquiatra deveria ter me orientado a não fazer isso, que 

isso era coisa da minha cabeça, que eu poderia resolver isso sem me mudar, 

sabe, eu acho que faltou um pouco dessa orientação. (Lívia; grifo nosso) 

 

 

O relato de Lívia de que aquilo era coisa da sua cabeça demarca o terreno das 

explicações chamadas ―psicológicas‖, como visto anteriormente. Para ela, com o 

acompanhamento de uma psicóloga aquele quadro facilmente seria superado, não 

necessitando que atitudes radicais (como se mudar para outro estado) fossem tomadas para 

fugir do problema. Tanto que quando voltou ao Rio de Janeiro e passou a frequentar uma 

psicóloga de sua escolha, deixou o Rivotril, voltou a estudar e passou novamente no 

vestibular. 

 

Aí eu procurei uma psicóloga na mesma semana que eu larguei o Rivotril, eu 

procurei uma psicóloga e... eu cheguei lá muito ruim, ruim mesmo, aí eu fui 

melhorando, fui conversando, colocando tudo pra fora, ela passou alguns 

exercícios pra mim... (Lívia) 
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A discussão empreendida acima nos induz à reflexão de como são elaboradas e 

construídas as explicações para as perturbações e momentos de crise. Embora, como tenha 

afirmado Bianca, ela não saiba como sua doença surgiu, busca explicações para torná-la 

verossímil. E de modo semelhante acontece com as outras jovens. O processo de identificação 

das crises acontece de modo muito particular e torna-se difícil a tarefa de compará-los. No 

entanto, podemos identificar que as explicações estão circundadas pelo terreno ―psicológico‖. 

 

3.2.3 – A MÍDIA E A INTERNET COMO DIFUSORES DE SINTOMAS DE SAÚDE 

MENTAL 

 

Durante todo o mestrado separei matérias de jornal e procurei assistir pela televisão 

programas que apresentavam temáticas de convergência com minha área de estudo. Fiquei 

mais atenta aos filmes lançados, às peças de teatros e tudo que pudesse auxiliar minha análise. 

Lembro que em um período eu tinha tantos programas, filmes e revistas para ler e assistir, que 

precisei selecionar alguns prioritários. Um deles foi uma série que assisti no programa 

Fantástico, da Rede Globo. Intitulada ―Males da alma‖, a série foi apresentada pelo médico 

Dráuzio Varella e durante seis semanas temas como anorexia, depressão, Transtorno 

Obsessivo Compulsivo (TOC), Síndrome do Pânico, Transtorno Bipolar e TDAH (Transtorno 

do Déficit de Atenção com Hiperatividade) foram apresentados por ele. A cada episódio 

pessoas que sofriam por tais distúrbios, transtornos, doenças ou como chamado por ele ―males 

da alma‖ apresentavam suas vidas, rotinas e sofrimentos. 

Lembro-me que o primeiro episódio da série foi sobre depressão e mostrava a história 

de uma mulher, acompanhando sua vida e tratamento por quarenta dias. Logo no início, dois 

apresentadores do programa
12

 fizeram uma introdução questionando quem nunca tinha se 

sentido triste e sem ânimo alguma vez na vida, fosse por problemas no trabalho, na família, 

dívidas. Relataram que para trezentos e cinquenta milhões de pessoas esses sentimentos são 

duradouros e podem representar a depressão. Renata Ceribelli questiona: ―qual o momento 

certo de procurar ajuda?‖ e ―como sair dessa?‖. E destaca: ―com a palavra o Dr. Dráuzio 

Varella‖. 

Através da história de vida de uma mulher, que conta ter sido traída por seu 

companheiro, ele apresenta os principais sintomas que caracterizam a depressão. O fim do 

casamento ocorrera há seis anos, mas o quadro de tristeza e desânimo persistia. Dráuzio 

                                                           
12

 Zeca Camargo e Renata Ceribelli 
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Varella aconselhara, então, que ela procurasse uma ajuda, visto que seu quadro parecia estar 

associado a algo mais complexo, que vem de dentro para fora e não apenas ao seu primeiro 

casamento. Em seguida ele destaca que o essencial seria que ela procurasse um especialista 

para que fosse feito um diagnóstico e a partir daí um tratamento. O médico explica que quem 

sofre de depressão apresenta pelo menos um de dois sintomas principais: 1- humor deprimido, 

perda de interesse em atividades que antes davam prazer; 2- a pessoa está quase todos os dias 

triste e sem esperança. Ele destaca que alguns sentimentos são comuns a todas as pessoas em 

pelo menos um momento da vida, mas que às vezes essas sensações fogem do controle e se 

transformam em transtornos psiquiátricos que precisam ser tratados. 

O episódio da série mostra a busca da mulher por tratamento e os progressos 

alcançados por ela a partir da terapia medicamentosa e do encontro com o médico. Ao final do 

programa nesse dia, apareceu a seguinte mensagem: para saber como a cantora Paula 

Fernandes superou a depressão acesse nosso site. Ao entrar no site vi o relato da cantora, que 

havia conversado por telefone com o jornalista contando um pouco de sua história. Disse que 

além da depressão, teve também crises de pânico e que nunca tinha imaginado que as 

pequenas arritmias que tinha aos 16 anos poderiam ser frutos das crises.  

 Soares e Caponi (2011) destacam que fora das matérias científicas podem ser 

encontradas diversas citações de celebridades que descrevem suas experiências como 

depressivas. Descrevendo episódios de insatisfação, limitações e perdas, a depressão torna-se 

um título presente, bem como os relatos de como ela foi superada ou não. A depressão 

apresenta-se na mídia como onipresente, pois torna-se cada vez mais comum que os próprios 

artistas falem sobre suas histórias de vida e se definam como deprimidos, mesmo que não 

tenham procurado por um profissional.  

 E é nesse contexto que apresento as situações vividas por minhas entrevistadas. Lívia 

não imaginava o que estava causando sua taquicardia, queda de cabelo e diarreia. Pensou estar 

com problemas cardíacos, anemia ou mesmo um distúrbio eletrolítico, mas não pensava ser 

algo ligado à sua saúde mental. Após a resposta de que pelos exames tudo ia bem, viu uma 

reportagem no Jornal Nacional da Rede Globo sobre Síndrome do Pânico.  

 

Primeiro eu vi uma reportagem sobre a Síndrome do Pânico, foi no Jornal 

Nacional que eu vi. E aí eles deram exatamente os sintomas que eu tava 

sentindo, que eram pessoas que estavam sofrendo violência, que elas tinham 

tremor, que elas tinham, não sabiam o porque que elas estavam com medo, 

que muitas vezes as pessoas procuravam cardiologista e não era nada, tudo o 

que eu tinha feito, sabe, ai que eu comecei a lembrar: ―são pessoas que 

sofriam violência né... então vamos ver que violência eu possa ter sofrido‖. 
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Então eu fui esmiuçando, testando todo aquele histórico de violência que eu 

tinha sofrido com aquele cara e que ele sempre entrava, dava um jeito de 

aparecer ou ligava pro meu celular e eu não atendia ou era um carro que era 

parecido com o dele ou era ela que aparecia no Orkut. (Lívia) 

 

Lívia identificou seus sintomas a partir do que tinha visto no jornal televisivo e 

resolveu procurar o psiquiatra. Já Bianca e Maria, ao ouvirem de médicos que possivelmente 

estavam com Síndrome do Pânico, foram ler sobre a doença na internet. Moreira (2010) 

aponta a internet como uma nova mídia, capaz de exercer impactos sobre a subjetividade, 

ainda mais eficientes que a mídia televisiva. A mídia pela internet promoveria mudanças 

significativas em noções fundamentais e constitutivas da subjetividade, modificando a relação 

com o tempo, o próprio corpo e a ideia de autonomia. Bianca, após realizar os exames 

cardiológicos, ouviu do clínico geral que precisava procurar um psiquiatra, visto que o que ela 

tinha parecia ser Síndrome do Pânico. Guedes (2009) tenta compreender as estratégias 

utilizadas pelos médicos para lidar com sintomas sem causalidade reconhecida ou lesões 

orgânicas. Manifestações dificilmente enquadráveis nos possíveis diagnósticos são frequentes 

em biomedicina e recebem diferentes denominações, tais como, ―histeria‖, ―doenças 

psicossomáticas‖, ―somatizações‖, ―distúrbios neurovegetativos‖, ―funcionais‖. A autora 

discute que os pacientes sofredores de queixas consideradas vagas e difusas são abordados 

com estratégias limitadas que consistem em ―dizer que o paciente não tem nada‖, ―realizar 

encaminhamentos para profissionais de psicologia/psiquiatria‖ e ―prescrever medicação – 

sintomáticos e tranquilizantes‖.  

Por ficar assustada com a notícia dada pelo clínico e sem saber do que se tratava, 

Bianca procurou saber mais sobre a Síndrome do Pânico através da internet. E lá estavam 

exatamente os sintomas que ela sentia. No site também havia relatos de pessoas que 

apresentavam o mesmo quadro. 

 

Aí eu cheguei em casa e fui pesquisar na internet. Aí joguei na internet, li 

num site e tudo que eu li no site era igualzinho tudo que eu estava sentindo. 

Aí eu ―cara não é possível, é isso que eu tenho mesmo.‖ Tudo que eu lia no 

site era exatamente, exatamente. Aí pessoas relatando que tinham feito 

exame e não tinha acusado nada, que era uma coisa assim que do nada dava 

e que era medo de um monte de coisa, que batia com tudo que eu tinha 

também. (Bianca) 

 

 Maria, após ouvir da médica da emergência que provavelmente seu problema seria 

Síndrome do Pânico, também foi buscar na internet explicações para seu quadro.  
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Então eu via um negócio de síndrome do pânico, como eu fui diagnosticada 

pela primeira vez com síndrome do pânico eu via aquilo como, ai, eu via o 

diagnóstico na internet, ai, eu vou ficar a minha vida inteira passando por 

isso, tem um tratamento, num sei o que, minha mãe não quer me levar no 

médico, que que está acontecendo comigo? (Maria) 

 

A princípio a mãe de Maria não queria levá-la ao psiquiatra, pois esta especialidade 

médica seria para pessoas esquizofrênicas. A jovem diz que seus pais tinham um certo 

preconceito e por isso não queriam levá-la ao psiquiatra. O fato de ela passar a consultá-lo 

serviu para abrir o campo de visão dos seus pais sobre este profissional. Esta discussão será 

melhor empreendida no tópico sobre o estigma de procurar o psiquiatra. 

 Ler tudo o que estava sendo exposto na internet deixava-a apreensiva. Ela imaginava 

sua vida futuramente tendo que conviver com as crises, se perguntava se teria ou não um 

tratamento. Foi então que começou a procurar por psiquiatras que atendessem pelo seu plano 

de saúde, mas as consultas demorariam muito para ocorrer, o que a deixava ainda mais 

preocupada. 

 

Eu só tinha os psiquiatras do meu plano, só tinham tratamento para junho, 

maio, aí eu: ―gente, se eu ficar esperando esse tempo todo eu vou surtar, eu 

vou enlouquecer‖. A primeira coisa na minha cabeça, por chegar nos 

médicos e eles falarem que eu não tinha nada era achar que eu estava ficando 

doida. Achar que eu estava virando esquizofrênica. Aí eu via assim 

diagnóstico de esquizofrenia, aí eu ficava mais preocupada ainda, eu: 

―caramba, essas coisas, eu vou surtar a qualquer momento, eu vou ficar 

esquizofrênica e ponto‖. (Maria) 

 

Ler sobre o assunto na internet transformou a vida de Maria em um caos, visto que a 

cada consulta ela encontrava uma nova doença e passava a identificar novos sintomas a partir 

do que sentia. E isso fazia com que ela ficasse ainda mais ansiosa. 

 

Eu começava a virar uma bola de neve, porque eu não sabia o que eu tinha, 

aí minha mãe conseguiu, assim, tinha um amigo médico, começou a ver 

aquilo ali e... e... aí ela, só que, era no privado, no particular e era assim, 

muito caro, mas assim, minha mãe foi ver: ―ah! tem que ir nele, senão eu não 

sei o que vai acontecer mais com essa menina e tudo mais‖. Eu fui muito 

abatida... (Maria) 

 

Como as crises de Maria se tornaram recorrentes a mãe de Maria consentiu em levá-la 

ao psiquiatra. A melhor solução encontrada foi procurar um psiquiatra particular, mesmo que 

ela tivesse um plano de saúde. Após ter ido ao psiquiatra e ter sido diagnosticada com TAG 

(Transtorno de Ansiedade Generalizada) ela continuava buscando tudo pela internet.  No 
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início, mesmo tomando os medicamentos prescritos e fazendo terapia com uma psicóloga ela 

continuava manifestando os sintomas. Então ela passou a buscar na internet coisas sobre o 

medicamento e sobre o TAG. 

 

E assim, eu comecei a pesquisar sobre o TAG, e... eu vi, o que eu via era 

de...  que não tem cura assim, o que eu via em site pelo menos, que não tem 

cura. Eu comecei a falar: ―caramba, eu vou ficar tomando toda vez esse 

remédio e... eu não posso, sei lá, eu to achando que isso vai estragar a minha 

vida social e se eu ficar tomando esse remédio, isso é um remédio forte e se 

parar de surtir efeito?‖. (Maria) 

 

E diante de tudo o que lia nos sites, Maria começou a ligar para o seu médico para tirar 

dúvidas e perguntar sobre o que lia. 

 

Aí eu ficava ligando pra ele [o médico] toda hora. Aí ele ficava: ―Maria, não 

lê mais nada na internet, o que você ta lendo é de site americano que acha 

que tem que tratar tudo mesmo com remédio e tudo mais, isso tem cura, eu 

trato, isso ta sendo uma doença muito comum na sociedade, eu trato muitas 

meninas da sua idade, e já dei alta pra várias, pra várias, e hoje em dia elas 

estão super bem, me ligam pra dar notícia, calma, para com isso‖. Aí no 

início eu não acreditava: ―Ai meu deus, a minha vida social vai ficar abalada 

e tudo mais‖. E ao mesmo tempo eu tinha medo de ir pra shopping, tinha 

medo de ir, ficar em ambiente muito aberto porque parecia que eu ia ter uma 

crise assim no meio da rua. (Maria) 

 

Maria estava muito impressionada com tudo que lia na internet sobre as doenças 

mentais. Seu médico buscava explicações para os seus questionamentos com o intuito de 

acalmá-la, mas como este método não funcionava, pediu que Maria não procurasse mais 

informações na internet. Um dos argumentos do profissional se direcionava ao país de onde 

Maria estava adquirindo suas informações, que era americano. Como alerta Watters (2010), 

um dos efeitos mais notáveis da globalização liderados pelos Estados Unidos consiste no 

projeto de americanização da compreensão do mundo sobre doença e saúde mental. Ele 

destaca: 

 

Há mais de uma geração nós do Ocidente temos propalado agressivamente 

nossos conhecimentos modernos sobre doenças mentais ao redor do mundo. 

Fazemos isso em nome da ciência, acreditando que nossa abordagem revela 

a base biológica do sofrimento psíquico, dissipando mitos pré-científicos e 

estigmas perniciosos. Existem atualmente boas evidências que sugerem que, 

no processo de ensinar ao resto do mundo a pensar como nós, estamos 

igualmente exportando nosso "repertório de sintomas" ocidental. Isto é, 

estamos modificando não apenas os tratamentos, mas também a forma de 

expressão da doença mental em outras culturas. Com efeito, diversos tipos 
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de desordem psíquica - depressão, transtorno de estresse pós-traumático e 

anorexia, entre outros - parecem agora estar se espalhando através das 

culturas com a velocidade de doenças contagiosas. Estes agrupamentos de 

sintomas estão se tornando a língua franca do sofrimento humano, 

substituindo formas nativas de doenças mentais. (WATTERS, 2010, p. 104) 

 

Embora o médico reforce a ideia de que Maria deveria parar de ler aquelas 

informações por serem provenientes de um site americano e de que lá eles possuem uma visão 

muito mecanicista e mercadológica de saúde, esta realidade não se afasta tanto da que já 

podemos encontrar nos sites brasileiros. A visão americana tem sido, cada vez mais, 

classificada como um padrão a ser seguido, mesmo que, como destaca Watters, as 

enfermidades mentais nunca tenham sido as mesmas ao redor do mundo (tanto em prevalência 

quanto em forma), tendo sido inevitavelmente desencadeadas e moldadas pelos ethos de 

épocas e locais particulares. 

 

3.2.4- OS ESPECIALISTAS DA CURA 

 

Neste tópico farei uma discussão a respeito de três grupos de especialistas requeridos 

por minhas informantes como elementos fundamentais em seus processos de cura. Apresento 

as representações sobre cada grupo, os vínculos criados e como chegaram até eles. Utilizo a 

expressão ―especialistas da cura‖ conforme Loyola (1984). A autora, ao pesquisar as práticas 

de saúde da população de Nova Iguaçu – RJ, dividiu o conjunto de especialistas em dois, de 

acordo com suas práticas e diferenciações: 1- os especialistas da cura do corpo; 2- os 

especialistas da cura do espírito. Com base nas informações obtidas por minhas informantes, 

considero pertinente adaptar a divisão elaborada por Loyola a este trabalho, formando os 

grupos a seguir: 

 

3.2.4.1- OS ESPECIALISTAS DA CURA DO CORPO 

  

3.2.4.1.1- OS PSIQUIATRAS 

 

 Os psiquiatras constituem um grupo de especialistas solicitados por todas as  

entrevistadas. Maluf (2010) destaca que alguns autores
13

 identificam uma mudança do modelo 

manicomial para o ambulatorial o que constitui um processo chamado ―psiquiatrização da 

                                                           
13

 Cardoso, 1999; Aguiar, 2004 
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medicina‖. Este processo permite que práticas e saberes psiquiátricos sejam capazes de 

fornecer critérios para uma nova percepção de enfermidade, de terapêutica e da cura, 

principalmente devido a causas psicológicas no campo das doenças somáticas (Birman, 1980 

apud Verthein e Gomez, 2001). De maneira semelhante a que foi descrita por Loyola (1984) a 

respeito da hierarquia social que posiciona tanto os especialistas da cura como sua clientela, 

os médicos psiquiatras encontram-se no topo da hierarquia médica, devido às características 

de sua prática, ao preço de suas consultas e ao local onde são realizadas. A busca por esses 

especialistas está diretamente vinculada ao capital econômico, social e escolar das jovens 

mulheres, por constituírem as chamadas camadas médias urbanas. Seleciono os médicos de 

Maria e Bianca para exemplificar os casos e facilitar a análise, pois fornecem elementos 

semelhantes aos encontrados nas demais entrevistas. Divido então o grupo em psiquiatras 

particulares e psiquiatras que atendem por plano de saúde. Apresento, também, um tópico 

dedicado ao estigma de se consultar com um psiquiatra e de utilizar medicamentos de ―tarja 

preta‖. 

 

O PSIQUIATRA PARTICULAR 

 

 O psiquiatra particular foi solicitado por Maria, frente à longa espera que deveria 

suportar para conseguir a consulta com um médico conveniado ao seu plano de saúde. Esta 

entrevistada se diferencia das demais em alguns aspectos, o que pode nos levar à compreensão 

sobre a escolha de um profissional particular. Embora todas façam parte das chamadas 

camadas médias urbanas, através da análise de pertencimento social de Bourdieu (2011) pode-

se compreender como essa informante se distingue das demais.  

 Maria reside com os pais em um bairro de classe média alta de Niterói e por alguns 

elementos captados através de nosso encontro, como suas vestimentas, seus planos em fazer 

um intercâmbio no exterior, os lugares que disse frequentar, pude captar algumas 

característicos de seu modo de vida. Como esclarece Bourdieu (2011):  

 

À hierarquia socialmente reconhecida das artes- e, no interior de cada uma 

delas -, dos gêneros, escolas ou épocas, corresponde a hierarquia social dos 

consumidores. Eis o que predispõe os gostos a funcionar como marcadores 

privilegiados da ―classe‖ (BOURDIEU, 2011, p. 9, grifo nosso).  

 

 Outro elemento importante diz respeito ao fato de o psiquiatra ser amigo de sua mãe, o 

que, de certa forma, caracteriza o grupo de amigos da família. Maria destaca:  
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―só que, era no privado, no particular e era assim, muito caro, mas assim, 

minha mãe foi ver: ―ah! tem que ir nele, senão eu não sei o que vai acontecer 

mais com essa menina e tudo mais‖.  

 

Embora Maria tivesse plano de saúde e o médico particular fosse considerado caro, a 

urgência sugerida aos seus pais pelo seu quadro davam merecimento à consulta. Todos esses 

elementos marcantes de seu pertencimento social nos dão pistas a respeito de sua busca por 

um psiquiatra particular.  

 Podemos captar através da fala de Maria alguns elementos que diferenciam este 

profissional dos demais. Embora o trabalho não permita generalizações, devido ao caráter 

exploratório da pesquisa e seu pequeno número de entrevistados, podemos inferir alguns 

elementos como característicos aos dos psiquiatras particulares. Por exemplo, Maria diz 

gostar muito dele e através de suas expressões percebo que o vínculo entre eles é fruto de 

consultas demoradas e da atenção que ele lhe presta. Como dito anteriormente, sempre que lê 

algo na internet, tem alguma dúvida ou se sente mal, Maria pode ligar para conversar e expor 

seus medos. Este torna-se um elemento importante em sua terapia. Poderíamos pensar que 

esta forma de acolhimento por parte do médico ou vínculo criado deriva de alguma relação 

familiar, mas uma das falas de nossa informante evidencia o contrário, já que as outras 

pacientes do médico também realizam práticas semelhantes: 

 

eu trato muitas meninas da sua idade e já dei alta pra várias, pra várias e hoje 

em dia elas estão super bem, me ligam para dar notícia (Maria reproduzindo 

uma fala de seu médico).  

 

 A possibilidade de conversar por longos períodos com o médico e da mãe participar da 

consulta, exigindo ainda mais tempo, também são traços que diferenciam o psiquiatra em 

questão dos demais. Falando a respeito de sua vida, seus medos e seu trabalho, ela conta que 

algumas vezes chorou no consultório, pois se emocionara revelando seus dramas. Essa 

aproximação entre o médico e a paciente causara o que Maria descreve como sendo uma 

dependência dela para com ele. Questões que hoje ela as encara como mínimas eram 

reportadas a ele com urgência por telefone. 

 

Aí uma vez eu tava no meu escritório, aí uma menina deu assim, um 

bombom de licor, aí eu assim: ―ai meu Deus, eu não posso beber álcool, vou 

comer bombom de licor?‖. Tipo assim, porcentagem mínima, aí eu liguei pro 

médico: ―Doutor, eu acabei de comer um bombom de licor, será que eu vou 

passar mal?‖ Aí ele: ―Maria, se acalma, se acalma‖. (Maria) 
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 Embora a seguir eu apresente um médico que também é particular, uma vez que ele 

atende através dos planos de saúde privados, a relação criada entre ele e a informante em 

questão se difere um pouco da apresentada por Maria; vejamos. 

 

O PSIQUIATRA DO PLANO DE SAÚDE  

 

 Como Bianca morava em uma cidade do interior e suas crises iniciaram-se nesta 

época, o psiquiatra escolhido também era de lá. Dentro do rol de profissionais oferecidos por 

um município pequeno, um deles foi escolhido por ser considerado o mais renomado e 

também por atender pelo plano de saúde da informante. Em conversa informal Bianca já me 

dissera outras vezes que mesmo morando atualmente em Niterói ela continua preferindo os 

médicos de sua cidade natal, por conhecer a reputação e ter mais familiaridade com os 

mesmos. Para ela escolher um médico aleatoriamente no caderno de referência dos 

profissionais oferecido pelo plano de saúde talvez não fosse seguro, visto que ela preferia ter a 

certeza de que estava se consultando com um bom profissional. O respaldo oferecido pela 

reputação do médico na cidade do interior seria capaz de lhe dar essa segurança. 

 A relação estabelecida entre Bianca e seu médico aproxima-se da apontada por Loyola 

(1984) como sendo as que estão no centro do modelo de atenção da relação médico-paciente, 

adquirida durante suas formações universitárias. Segundo ela, este modelo ―supõe uma 

relação dissimétrica entre o médico e o doente, fundamentada na desigualdade da 

competência técnica e não na distância social‖ (p. 23). Embora atualmente Bianca também 

pertença às camadas médias urbanas,  precisa trabalhar para manter sua moradia em Niterói, 

visto que sua família reside no interior do estado e sua mãe não poderia custear sozinha sua 

escolha de se mudar para Niterói. Este elemento sugere uma inserção de classe diferente da 

informante interior, o que justifica algumas de suas escolhas e gostos. 

 Ela diz que em sua primeira consulta com o médico ela pôde contar tudo o que 

acontecera que a levasse a procurá-lo. No entanto, pelos seus relatos, percebo que o vínculo 

criado ficou um pouco reduzido à sua terapia medicamentosa e não à fala, à conversa, como 

no caso de Maria. Talvez por ter se mudado de cidade ou mesmo pelo tipo de terapia sugerida 

à Bianca, apenas medicamentosa, sem auxílio de um psicólogo, sua mãe passou a ser uma 

espécie de interlocutora no tratamento, visto que a paciente não ia mais às consultas, sua mãe 

é quem ia ao consultório para adquirir as receitas. 
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 Nas vezes em que retornou ao médico, ainda no início do tratamento, ela relata que 

uma escala era utilizada para definir o quanto ela estava bem ou o quanto estava mal. Não era 

através de suas falas ou queixas que essa avaliação era feita, mas baseado em quantos por 

cento ela estaria melhor. Dependendo da percentagem ele aumentaria ou diminuiria a dose do 

medicamento:  

 

Aí ele falou assim: ―de zero a cem você está quanto?‖.  Eu falei assim: 

―melhor eu devo estar uns 40 por cento‖. Ele disse: ―não‖. Aí subiu [a dose 

do medicamento]. Toda vez que eu vou lá ele me pergunta quantos por cento 

eu estou melhor (Bianca). 

 

 Diferente das consultas realizadas com o médico particular, as consultas dos médicos 

que atendem pelo plano de saúde são descritas como breves e reduzidas à terapia 

farmacológica. Bianca mostra estar satisfeita com o atendimento prestado a ela, devido às 

facilidades que este lhe acarreta. Ela mesma não precisa mais estar presente no consultório, 

pois em uma lógica mecanicista, sua mãe pega suas receitas e as repassa. Suas necessidades 

são desta forma, supridas pelos medicamentos. Embora esta lógica mecânica seja questionada 

mesmo que brevemente pelo médico, uma vez que, segundo a jovem, ele não gosta de apenas 

mandar as receitas, nenhuma mudança é operada. Terapias alternativas também não se 

viabilizam visto que a relação médico-paciente se restringiu desde o início do tratamento ao 

medicamentoso.  

 

O ESTIGMA DE IR AO PSIQUIATRA E ―TOMAR TARJA PRETA‖ 

 

 Apresento, agora, uma questão que me parece ambígua ao analisar os dados como um 

todo: o estigma de consultar o médico psiquiatra e utilizar medicamentos ―tarja preta‖. Uma 

ambiguidade porque ao longo do trabalho o medicamento se apresenta de diversas formas e 

adquire diferentes conotações dependendo de seu contexto. Se por um lado os ansiolíticos 

passam a ser utilizados como ―remédios do estilo de vida‖
14

, utilizados não somente para 

combater doenças, mas na solução de questões ligadas às peculiaridades de cada indivíduo, 

fornecendo a quem os utiliza um certo status social, por outro ele continua adquirindo a 

conotação negativa de ser um ―tarja preta‖. 

 A noção de estigma em Goffman (1988) é compreendida 

 

                                                           
14

 Mais detalhes acerca dos ―remédios do estilo de vida‖ podem ser encontrados em Azize (2002). 



71 

 

 

como um atributo que implica desvalorização, inferioridade e situa a pessoa 

em uma posição de desvantagem. A vergonha se torna uma possibilidade 

central, que surge quando o indivíduo percebe que um dos seus próprios 

atributos é impuro e pode imaginar-se como um portador dele (GOFFMAN, 

1988, p. 17).  

 

 O estigma aparece, nos estudos de Goffman, como um atributo depreciativo, sendo, 

além de tudo, uma forma de designação social que inferioriza o indivíduo mediante o grupo 

ao qual pertence. A sociedade estabelece meios para categorizar as pessoas, criando certos 

atributos que são considerados desejáveis. Estar em desacordo com esses atributos significa 

viver sob a ótica dos preconceitos e à margem da sociedade. Segundo o autor, o estigma pode 

estar associado a aspectos como o alcoolismo, o desemprego, as deformidades físicas, a raça e 

a religião. 

 Os doentes mentais sempre foram estigmatizados e por isso, durante muito tempo, 

viveram presos em manicômios e isolados da sociedade. Embora a luta pelo modelo 

antimanicomial tenha se expandido, o estigma da loucura ainda deixa marcas em nossa 

sociedade. Lívia conta que passou a se isolar e não sair mais com os amigos por se considerar 

uma companhia desagradável: 

 

eu era uma pessoa que incomodava, eu era uma pessoa baixo astral, com 

uma energia negativa, eu considerava que eu não era digna de estar em um 

grupo de amigos assim porque eu ia trazer aquelas pessoas pra baixo porque 

eu tomava tarja preta. (Lívia) 

 

 

 Percebo, no entanto, que o medicamento vai perdendo o caráter estigmatizado de ser 

um ―tarja preta‖ a partir do momento em que passa a fazer parte da realidade das jovens. 

Realidade tanto das que os utilizam quanto das que passam a conhecê-lo por pessoas que os 

tomam, como amigas, vizinhas e parentes. As jovens entrevistadas neste trabalho consideram 

que existe muito preconceito sobre as pessoas que frequentam o psiquiatra. Maria relata que o 

desconhecimento dos pais a respeito desta profissão prorrogou a procura pelo mesmo, já que o 

psiquiatra era visto por eles como médico de esquizofrênico. 

 As jovens também relatam que no início do tratamento não falavam com muitas 

pessoas a respeito dos medicamentos que utilizavam pois as pessoas poderiam julgá-las, não 

levá-las a sério ou considerá-las inaptas para realizar algumas funções no trabalho. Maria e 

Bianca, por exemplo, só falavam sobre isso com pessoas muito próximas. 
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Assim, por exemplo, na vez que eu dormi na casa dessa menina e ela falou 

do Rivotril, eu vejo que ainda tem muito preconceito, são poucas as pessoas 

que eu posso me abrir, dizer que eu tomo Rivotril, porque aí vão achar que 

eu sou maluca. (Maria) 

 

Toda vez que ia me dando eu não chegava a falar, a única pessoa que saberia 

um pouco das coisas era minha irmã, que às vezes, e uma prima minha, que 

ela estava de férias, aí ela estava lá em casa esse tempo todo. Porque isso foi 

mais no final do ano. Aí as duas que me ajudaram muito. Porque pra elas eu 

contava, também eu não saía contanto isso pra todo mundo né?! (Bianca) 

 

 No entanto, pela fala das jovens posso inferir que o estigma inicial do ―tarja preta‖ se 

perde quando as pessoas passam a conhecê-lo e ouvir sobre os seus efeitos. O estigma inicial 

é substituído pela curiosidade de experimentá-lo. 

 

Mas eu acho que isso, que as pessoas ficaram meio interessadas nisso, meio 

que quiseram tomar para experimentar. (Maria) 

 

Eu acho que o que mais induz as pessoas a utilizarem esse tipo de 

medicamento é esse negócio de você ficar falando para os outros: ―ah, 

porque eu tomo isso e isso é bom, pede pro seu médico passar (Lúcia) 

  

 Tanto a situação de utilização dos medicamentos como a de frequentar um psiquiatra, 

são apontadas pelas jovens como mutáveis a partir do momento em que as pessoas passam a 

conhecer melhor a questão. No caso dos psiquiatras, após a compreensão de que esta 

especialidade médica cuida não apenas de pessoas consideradas socialmente e 

biomedicamente em sofrimento psíquico grave, o preconceito seria suavizado. E em se 

tratando do medicamento, após o conhecimento de uma pessoa socialmente considerada 

normal que utiliza os ansiolíticos, a visão anterior se converteria em uma curiosidade de 

experimentação.  

 

3.2.4.1.2- PSICÓLOGOS 

 

Os psicólogos aparecem no cenário desta pesquisa como profissionais procurados após 

a indicação de um médico. Nem todas as entrevistadas recorreram aos psicólogos como uma 

forma de tratamento, justamente pelo fato de que os seus médicos não consideraram 

necessário. No entanto, todas que receberam recomendações médicas de terapia, as acataram. 

Esta questão nos remete ao observado por Miasso e colaboradores (2009) sobre o poder 

atribuído ao médico por sua carga cultural e formação profissional. Assim, os pacientes 
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tendem a acatar as recomendações médicas sem muitos questionamentos, a princípio, mesmo 

que depois de uma melhora eles as abandonem.  

Mesmo ouvindo aos seus médicos, uma questão a ser discutida diz respeito à rede de 

negociações aberta na relação médico-paciente. Como Loyola (1984) apresenta em sua 

pesquisa, os médicos adotam, frente aos doentes de classes populares, atitudes autoritárias, 

desqualificando as representações que esses possuem sobre o próprio corpo, da doença e dos 

princípios de higiene, reafirmando a legitimidade da medicina científica como única capaz de 

decifrar a verdadeira linguagem dos sintomas. No entanto, a autora ressalta que no caso de 

pacientes supostamente pertencentes a classes sociais mais altas espera-se uma cooperação 

para se chegar ao diagnóstico, sendo esses capazes de descrever de forma mais clara os sinais 

e sintomas percebidos. 

Dito isso, compreende-se que a busca pelo psicólogo é resultado de uma negociação 

feita entre médico e paciente, onde o último acata as recomendações médicas mas, antes 

disso, conversa, discute e apresenta seus pontos de vista. Como destaca uma de nossas 

informantes: 

 

O psicólogo ele vai te ajudar a lidar com aquele problema e a resolver aquele 

problema, o psiquiatra vai te passar o medicamento para você aguentar 

passar aquela fase‖ (Lúcia).  

 

 

Esta frase decifra uma parte dos sentidos atribuídos ao psiquiatra e ao psicólogo pelas 

jovens. Embora Maria (que frequentava o médico particular e que tinha consultas mais 

longas) conversasse muito com o seu psiquiatra, uma maior compreensão de seu quadro e 

capacidade de autoanálise somente poderiam ser alcançados através do auxílio de um 

psicólogo. Como Maria expressa:  

 

É, eu vou uma vez por semana, a gente conversa, eu falo sobre o meu dia-a-

dia, eu falo sobre o meus problemas, os meus anseios, eu também 

compartilho minhas alegrias com ela, ela acompanha bastante o meu 

tratamento, fez bastante relaxamento comigo e tudo mais. (Maria) 

 

E continua: 

 

Eu acho que o tratamento veio também para me mostrar que eu me basto, 

não sou tão carente quanto eu pensava, não preciso que ninguém determine o 

meu bem estar e a minha felicidade, isso basta, eu mesma posso fazer. Mas 

isso eu estou começando a ver com a terapia, isso eu acho que é um avanço, 

eu espero no futuro que isso me ajude a lidar bem assim, não sei se curar, 
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porque esse é meu perfil, ansiedade, pessimismo, eu acho que eu aprendo a 

lidar bem com isso, eu espero que no futuro eu aprenda a lidar bem com isso. 

(Maria) 

 

  

O trabalho exercido pelo psicólogo, segundo as jovens, se vincula a um processo de 

autoconhecimento e reavaliação do comportamento, tornando possível maior autocontrole 

para momentos de crise. Este trabalho é valorizado quando acompanhado da terapia 

medicamentosa, sendo esta função relegada ao psiquiatra.   

 

4.2.4.2- OS ESPECIALISTAS DA CURA DO ESPÍRITO 

 

 Embora todas as informantes deste estudo digam possuir alguma crença ou religião, 

apenas uma das entrevistadas destaca um episódio ligado a essa questão como preponderante 

na compreensão do uso dos medicamentos. No entanto, mesmo de forma indireta, pude 

perceber como elas recorrem aos ―especialistas da cura do espírito‖ frente a algumas 

dificuldades. Entre os estudados por Loyola (1984) podemos destacar os especialistas ligados 

ao protestantismo, ao catolicismo, à umbanda e ao candomblé.  

  Lívia, uma de minhas entrevistadas, faz um relato interessante a respeito de ter 

recorrido, em certo momento, à umbanda. 

 

Aí na... aí a umbanda fez um trabalho lá, trabalho de... sei lá que tipo de 

trabalho que era. E aí eu paguei dois mil reais pra fazer um trabalho. E eu dei 

muita sorte porque se eu tivesse que dar dez mil eu teria pago. Quinze mil, 

vinte mil, eu teria pago. Porque era o desespero assim, eu tava desesperada, 

porque era uma voz na minha cabeça assim que não deixava eu fazer nada... 

(Lívia) 

 

Como descrito por Loyola (1984), diferente do que é considerado pela medicina 

oficial, que tende a conceber o conhecimento e as técnicas da medicina popular como 

sobrevivências folclóricas de uma época passada, de regiões rurais e comunidades tradicionais 

isoladas e atrasadas, essas práticas continuam sendo utilizadas e, como ressalta a autora, 

constituem uma alternativa ou mesmo fazem concorrência à medicina oficial. No caso de 

Lívia, embora ela se tratasse com um psiquiatra e já tivesse feito uso de diversos 

medicamentos, não parava de ouvir as vozes do demônio. Como sua religião é a católica, ela 

diz que procurou a igreja pra exorcizar, mas que lá não acreditaram no que ela dizia e 

sugeriram que ela procurasse um psiquiatra. O catolicismo mantém uma relação de 
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subordinação para com a medicina oficial, detendo, o médico, o monopólio dos meios 

legítimos de cura, intervindo o padre somente quando o primeiro não pode fazer mais nada 

(LOYOLA, 1984). 

 A umbanda surge como mais uma alternativa à demanda da informante que continuava 

ouvindo as vozes. Embora a prática do sacrifício de animais seja comum ao candomblé, ela 

conta que o pai de santo teve que sacrificar um monte de cabra, um monte de galinha na 

umbanda e que após isso as vozes sumiram. Tendo sido consultada com o psiquiatra e tendo 

utilizado os medicamentos, pode-se perceber que as outras práticas não se opõem ao 

conhecimento médico, mas se unem, complementando-o.  

 

As diversas técnicas de cuidados (medicamentos, ervas, banhos, etc.) não se 

excluem mutuamente; assim, uma doença, principalmente se acompanhada 

de mal-estar físico, pode ser tratada tanto com ervas quanto com remédios 

farmacêuticos que os pais e mães-de-santo já integraram em seu repertório. 

O recurso ao médico é sempre possível (geralmente justificado atribuindo-se 

à doença uma origem material), pois, os chefes de terreiro fazem questão 

absoluta de manter seu prestígio e de não se comprometerem com problemas 

que ultrapassem sua competência. (LOYOLA, 1984, p. 64) 

 

As doenças materiais são aquelas que apresentam causas evidentes frente às 

perturbações orgânicas e, principalmente, as que o doente apresenta sintomas aparentemente 

graves. Já as doenças espirituais, nas quais geralmente se classificam as doenças nervosas, 

psicológicas ou mentais, são aquelas oriundas da parte espiritual e que muitas vezes não são 

solucionadas pelas consultas médicas ou mesmo pelos medicamentos. Nesses casos de 

doenças espirituais é que o doente passa por uma série de rituais e faz oferendas aos orixás, 

fortificando a cabeça (LOYOLA, 1984). 

Para as demais informantes, os ―especialistas da cura do espírito‖ se apresentam, de 

acordo com Lúcia, como um plus na vida de todo mundo, traz um certo alento. Orações 

pedindo a Deus por mais saúde e promessas feitas em nome da cura, mostraram-se 

recorrentes.  

Era de madrugada, fui pra casa correndo, entrei de baixo do chuveiro, água 

gelada e nem tava calor né, mas meu corpo tava muito quente, parecia que 

estava formigando todinho, entrei debaixo do chuveiro, liguei aquele 

chuveiro gelado e fiquei ali debaixo dele e fiquei orando: ―Deus, pelo amor 

de Deus se você me tirar dessa...‖. (Bianca) 

 

Bianca conta esta história em tom jocoso, embora comente que no momento a 

situação foi séria e que recorreu às orações para sair de uma crise. 
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3.2.5- IMPLICAÇÕES DO GÊNERO NA SAÚDE MENTAL 

 

Não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida 

especificamente femininos: seria admitir a existência de uma natureza 

feminina, quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender 

as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a mulher de se 

afirmar como mulher, mas de tornarem-se seres humanos na sua integridade 

(Simone de Beauvoir, 1949).  

 

Como mostrado na revisão da literatura, são muitos os trabalhos que investigam as 

ligações entre gênero e saúde mental. Sabe-se, também, que as mulheres são as maiores 

consumidoras de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, sendo este um dos motivos do 

recorte feito neste trabalho. Das razões que contribuem para esse consumo podemos apontar 

questões estreitamente relacionadas às atribuições relegadas a uma ―existência feminina‖ 

como a maternidade, as duplas jornadas de trabalho, a violência sofrida nos relacionamentos, 

nas ruas e nos locais de trabalho, enfim, ao fato de se ter nascido mulher em uma sociedade 

que perpetua as desigualdades de gênero. 

O ―gênero‖, segundo Scott (1998), surgiu entre as feministas americanas no ensejo de 

insistir na qualidade fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. Para esta 

autora, o gênero é constituído por relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os 

sexos, valorizadas em uma dada sociedade, em determinado momento histórico e marcadas 

por relações de poder. A categoria gênero surge nas discussões sobre as mulheres como 

sujeitos históricos, buscando interrogar a universalidade atribuída aos homens. A autora 

rejeita claramente as explicações biológicas que acabam por encontrar um denominador 

comum na subordinação das mulheres e superioridade dos homens. E é como categoria de 

análise que o gênero é utilizado neste trabalho.  

No início deste tópico utilizei um trecho de Simone de Beauvoir sobre a descrença de 

que existam modos de vida especificamente femininos. No entanto diz que isso seria como 

aderir a uma história inventada pelos homens para perpetuar as condições de opressão das 

mulheres. Todo o relato das jovens é permeado por questões de gênero. Algumas vezes essas 

questões aparecem de maneira muito demarcada, como a violência física e simbólica sofrida 

por algumas informantes, outras vezes aparece de forma ―mascarada‖, justamente por já ter se 

tornado um valor internalizado, um habitus, ―esquecido‖, ―naturalizado‖ (BOURDIEU, 

2011).  

Uma das questões que se apresenta neste trabalho diz respeito à preocupação das 

jovens em relação à maternidade. Scavone (2001) destaca que mesmo diante de todas as 
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mudanças ocorridas na situação das mulheres, a realização da maternidade ainda separa 

socialmente homens de mulheres, podendo até legitimar, em determinados contextos, a 

dominação masculina. Embora as famílias tenham passado por diversas modificações e o 

número de filhos por mulher tenha diminuído (PINNELLI, 2004), a preocupação com a 

maternidade parece continuar sendo uma preocupação entre as mulheres, pelo menos é o que 

sugere este trabalho. 

Como apontado por Gonçalves (2007), embora tenham ocorrido muitas mudanças no 

sentido de as ―mulheres independentes‖ poderem viver sob uma ótica de menos preconceito, o 

ditado ―mulher sem homem é mulher sem nome‖ permanece ecoando no imaginário de 

muitos travestido pela não realização do ―destino de mulher‖: a maternidade. É como relata 

Madalena, uma de suas entrevistadas: ―porque a gente pensa que tá no fim da linha, tem horas 

que as pessoas cobram de você ‗40 anos, não casou, não tem filhos, vai fazer o quê?‘‖. 

Scavone (2004) discute que embora a maternidade seja um fenômeno biológico, está imerso 

em uma dinâmica de interesses políticos, econômicos, sociais e psicológicos. O ser mãe em 

nossa sociedade continua sendo acompanhado, muitas vezes, por sentimentos de culpa e 

ansiedade. A preocupação sobre a possibilidade de ter filhos já permeia o imaginário das 

jovens, como expressa minha informante Maria:  

 

e se eu sempre tiver que tomar esse remédio e sei lá, quando eu quiser 

engravidar, se eu tiver que parar de tomar esse remédio, será que eu vou 

poder ter filho? Será que vai fazer mal ao feto? (Maria) 

 

Quando Maria começou a fazer seu tratamento medicamentoso uma de suas 

preocupações era o fato de poder ter ou não filhos, visto que, em seu pensamento, o uso 

continuado do remédio poderia causar problemas ao feto. E o dilema aparentemente colocado 

era: se ela parasse de tomar o medicamento voltaria a sofrer pelas crises? Ou: E se ela 

continuasse tomando o medicamento, ele poderia ser danoso ao feto? Esses questionamentos 

confundiam Maria e a deixavam ainda mais ansiosa, pois, como conciliar os benefícios dos 

remédios ao desejo futuro da maternidade?  Seguindo os padrões das últimas décadas, em que 

as mulheres passaram a buscar o estabelecimento profissional antes da maternidade, Maria 

deseja que esta ocorra futuramente, embora já lhe traga preocupações no presente. 

Diante das crises, medos e dramas vividos pelas jovens, uma figura permanecia 

onipresente: a mãe. Como abordado por Freire (2006) ao investigar o processo de difusão da 

ideologia da maternidade científica em duas revistas femininas que circularam nas cidades do 

Rio de Janeiro e São Paulo na década de 1920, a maternidade configura-se como sendo o 
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principal papel social das mulheres e ao mesmo tempo sua própria essência. Sendo assim, 

atribuía-se às mães o papel de cuidar dos seus filhos, educá-los, preparar os alimentos e 

ensiná-los sobre higiene. Embora hoje seja comum a ideia de que a mulher deve ser 

independente financeiramente e que as tarefas do lar devem ser divididas entre homens e 

mulheres, o papel da ―mãe‖ parece permanecer permeado por representações sociais do que é 

―ser mãe‖. Especialmente no que tange a relação com as filh(as), por causa dos tabus ligados 

à sexualidade, as mulheres continuam sendo apontadas como as mais indicadas para 

aconselhar as filhas e conversar sobre assuntos ―femininos‖.  

Nesta pesquisa, as mães aparecem sempre como uma figura indicativa de segurança, 

conforto e esperança. Como referência principal das meninas para os momentos de crise e 

sofrimento, eram as mães que mais sabiam sobre os medicamentos utilizados, os sintomas 

relatados e a forma de agir nessas horas. 

 

Mãe, mãe, mãe eu to tonta, to me sentindo mal! Mãe, tem alguma coisa 

errada comigo, vamos para o médico! (Maria) 

 

Minha mãe sofreu muito. Ela tentava entender o que eu tava sentindo e no 

início ela tentava me conter. (Lívia) 

 

Eu não queria ficar longe da minha mãe porque minha mãe sabia de tudo, 

desde o início minha mãe sabia de tudo que estava acontecendo comigo, aí a 

pessoa que eu me sentia mais segura se algo acontecesse comigo era a minha 

mãe. Porque ela ia saber me socorrer. Aí minha vontade era só de ficar 

dentro de casa, porque ali minha mãe tava o tempo inteiro junto comigo. 

(Bianca) 

 

As mães também podem ser pensadas como outras ―especialistas da cura‖, ao modo 

apresentado anteriormente, visto que são solicitadas para conversas e capazes de aliviar certos 

sintomas, visto que possuem conhecimento sobre as terapias, formas de uso dos 

medicamentos e em momentos difíceis, tentam à sua maneira solucionar os problemas. 

Goldenberg (2001) assinala que por termos vivido por muito tempo no Brasil diante de 

uma cultura escravagista e de silêncio feminino, uma mudança brusca de ações torna-se 

difícil. No entanto, já é reconhecido que estamos vivendo, na sociedade brasileira, um 

acelerado processo de transformação dos papéis masculinos e femininos, podendo considerar 

ser este um momento de transição em que não foram abandonados completamente antigos 

papéis atribuídos à mulher, por continuarem incutidos em diversos níveis na consciência dos 

sujeitos, mas que convivem com as novas formas de vida incorporadas ao processo de 

transformação.  
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Um sentimento marcante e que aparece recorrentemente na fala das jovens é o medo. 

O questionamento de Maria sobre a possibilidade ou não de ter filhos surge camuflado por 

esse sentimento que parece ser bastante naturalizado como marcadamente feminino. Embora 

ele constitua um emaranhado de significações, esta pesquisa sugere que foi reduzido, em 

partes, a uma simples categoria médica: a dos sintomas. O medo aparece, dentro do que foi 

descrito pelas jovens, como um sintoma do quadro de Pânico, de TAG, de depressão, e 

esquecido enquanto sentimento significativo que permeia o universo feminino e integrante de 

seu universo sociocultural. Não se pretende anular o conhecimento biomédico de que o medo 

faz parte de um quadro sintomático fundamental para a elaboração de um diagnóstico, mas 

sim de não banalizar essa questão. Buscando trabalhos que aprofundassem a questão do medo 

como um sentimento possuidor de significados e capaz de revelar questões interessantes, tive 

dificuldade em encontrá-los. Algumas poucas pesquisas na área da saúde citam o medo como 

um sentimento relatado frequentemente por mulheres que sofrem com o HIV/AIDS 

(MAKSUD, 2007), o câncer de mama (ALMEIDA, 2009), a violência doméstica (LIMA, 

2013). 

Lívia, após ter sofrido violências por parte de seu parceiro, descreve esse sentimento 

como uma constante em sua vida. Diz inclusive ter parado de ir à faculdade por sentir medo, 

já que seu curso era noturno. No entanto, o medo de Lívia, além de um sintoma, precisa ser 

enxergado dentro de suas outras dimensões, como as sociais e culturais. Maksud (2009) em 

estudo sobre casais sorodiscordantes mostrou que embora mulheres soropositivas sentissem 

medo de transmitir HIV aos seus parceiros soronegativos, a suspensão do uso do preservativo 

sugerida pelos homens era aceita pelas mulheres em nome do relacionamento. A autora diz 

que esta discussão mereceria mais e posteriores reflexões, especialmente no tocante ao uso do 

conceito de violência simbólica de Pierre Bourdieu. Esta discussão será realizada mais adiante 

na sessão em que abordo os relacionamentos amorosos. Lívia conta que além do medo 

individual que sentia pelas violências que sofrera, tinha também medo de que o ex-agressor 

pudesse fazer algo contra seu marido posterior, além do que se sentiria culpada se provocasse 

aquela tragédia. 

No tópico a seguir apresento a discussão sobre os ―relacionamentos amorosos‖ como 

sendo uma problemática fundamental para a compreensão do uso dos medicamentos por 

minhas informantes. Procuro fazer uma reflexão acerca dos sentidos assumidos pelas 

violências simbólicas que ocorrem na vida dessas mulheres ainda quando jovens e como elas 

agem diante disso. 
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3.2.5.1- OS RELACIONAMENTOS AMOROSOS 

 

Como foi apresentado no tópico sobre os ―ritos de passagem‖ os relacionamentos 

amorosos das jovens constituem momentos marcantes em suas vidas e se apresentam de 

maneira natural nas narrativas. Embora nenhum dos casos abordados aqui faça parte de uma 

situação atual das jovens, visto que todos os relacionamentos já terminaram, eles ainda se 

mostram vivos em suas lembranças, como momentos importantes para a compreensão do uso 

dos medicamentos. 

 

BONS RELACIONAMENTOS OU MAUS RELACIONAMENTOS? 

 

Esta categoria surge a partir de minha observação sobre gestos, expressões e tipos de 

emoções suscitadas pelas jovens no momento de suas entrevistas e também pelas entonações 

das narrativas, enfim, pelas pistas fornecidas durante a pesquisa de campo. Primeiramente 

utilizarei as histórias de Lívia e Joana como ilustrativas de um quadro no qual os 

relacionamentos causaram sofrimento tanto em seu curso como após o seu fim. Alguns 

momentos vividos pelas jovens com seus antigos parceiros, justamente pelo caráter simbólico 

das dominações masculinas, foram naturalizados por elas e não compreendidos em sua 

essência. Pierre Bourdieu, em seu trabalho ―A Dominação Masculina‖ afirma: 

 

(...) que é ainda mais surpreendente, que a ordem estabelecida, com suas 

relações de dominação, seus direitos e suas imunidades, seus privilégios e 

suas injustiças, salvo uns poucos acidentes históricos, perpetue-se apesar de 

tudo tão facilmente, e que condições de existência das mais intoleráveis 

possam permanentemente ser vistas como aceitáveis e até mesmo naturais. 

(BOURDIEU, 2002, p.1) 

 

Joana conta em poucas palavras sobre um relacionamento que vivera há um tempo 

atrás. Embora a situação tenha lhe causado bastante sofrimento à época e ainda suscite 

lembranças, algumas questões lhe parecem incorporadas e vistas como naturais quando vindas 

de seu antigo parceiro. Ela diz que o ex-namorado decidiu viajar no carnaval, mas que não a 

levaria junto, embora não tivesse terminado com ela. Feito assim, ambos viajaram para 

diferentes locais. Passado o carnaval ela começou a ver várias coisas que o envolviam a 

outras mulheres embora ele dissesse não ter ficado com ninguém. Ela diz que isso começou a 

confundi-la, mas que antes de qualquer atitude dela ele mesmo ligou e terminou o 

relacionamento por telefone. Em uma atitude desesperada ela pediu que ele fosse até a sua 
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casa, mas antes tomou cerca de dezoito comprimidos de Rivotril de sua mãe. O medicamento, 

naquele momento, parecia a única alternativa para que conseguisse dormir e passasse por 

aquele período. Sendo levada para o hospital, foi encaminhada a um psiquiatra que iniciou um 

tratamento medicamentoso à base de antidepressivos e do próprio Rivotril. 

Ela passou a fazer o tratamento com o psiquiatra, pois embora seu ex-namorado não 

quisesse voltar a namorá-la, ele continuava querendo exercer domínio sobre a sua vida. 

 

Foi um longo tratamento, de conversa mais remédio... porque até então era 

tudo muito confuso na minha cabeça e ele ainda me ligava, se eu tentasse 

continuar minha vida normalmente, sair com meus amigos, as vezes eu nem 

ficava com outras pessoas e ele via e me ligava, perguntava porque eu tava 

fazendo isso, qual era o meu problema... e ele vinha e confundia a minha 

cabeça: ―será que ele quer voltar e eu to saindo?‖. E eu me culpava por ter 

saído, ter me divertido, porque nessa época eu nem tava bebendo, então eu 

nem fazia nada demais. Nem uma brincadeirinha a mais com meus amigos 

eu fazia, entendeu? Aí eu me culpava muito por isso, entendeu?! (Joana) 

 

A pressão exercida pelo ex-namorado de Joana, não permitindo que ela se relacionasse 

com outras pessoas mas também não possibilitando a volta do namoro, se aproxima da ―doce 

e sutil dominação que se trava no interior dos relacionamentos intergêneros‖ expressa por 

Maksud (2009, p. 359). O sentimento de culpa apontado por Joana nos dá pistas dessa 

dominação masculina.  Embora Joana não tivesse feito nada de errado a pressão psicológica 

exercida pelo ex e sua autoridade acarretavam a culpa. Hirigoyen (2006) destaca que nos 

casos de violência psicológica tanto a testemunha quanto o próprio agressor negam ter 

praticado qualquer ato de violência, visto que nenhuma prova física se é capaz de ter através 

desses atos. Então, a própria pessoa passa a duvidar de algo que lhe afeta diretamente. 

No caso de Lívia, embora também tenham ocorrido as violências psicológica e 

simbólica, que deixam marcas algumas vezes até mais severas do que as das violências 

físicas, foram estas que lhe causaram mais medo e possibilitaram que os demais tipos de 

violência ocorressem. Lívia diz ter namorado um rapaz e que com o passar do tempo ele se 

tornou uma pessoa violenta. Ela relata: 

 

A gente estava namorando aí ele se mostrou uma pessoa violenta e... me 

ameaçava, falava que se me visse com outro ia me matar, coisa assim, e aí eu 

terminei com ele, afastei dele, e ele me ligava algumas vezes para me 

ameaçar, mas eu não dava bola. (Lívia) 

 

No entanto, ela diz que sem perceber começou a viver em função das ameaças dele. 

Não saía sozinha, sempre ao ver uns carros na rua pensava que ele a estava perseguindo, 



82 

 

 

deixou de pagar as contas de telefone propositalmente para que cortassem seu número e ele 

não pudesse mais ligar. Como contado anteriormente, Lívia parou inclusive de ir à faculdade. 

Seu relato constrói-se todo em cima do que ela diz ter feito sem notar. 

 

nesse meio tempo eu casei, sabe, casei com um cara enorme, um cara 

gigante, forte, que na verdade ele era meu segurança particular, mas no 

momento eu não entendi isso, mas eu sempre tomava atitudes de maneira a 

aumentar a minha segurança, foi tudo sem eu notar. (Lívia) 

 

Recorrendo novamente a Bourdieu, a situação vivida por Lívia se articula ao 

pensamento deste autor e nos garante a possibilidade de refletir: 

 

Também sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e 

vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante 

daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, 

invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias 

puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais 

precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento, ou em última 

instância, do sentimento. Essa relação social extraordinariamente ordinária 

oferece também uma ocasião única de apreender a lógica da dominação, em 

nome de um princípio simbólico conhecido e reconhecido tanto pelo 

dominante quanto pelo dominado, de uma língua (ou uma maneira de falar), 

de um estilo de vida (ou uma maneira de pensar, falar ou agir) (...). 

(BOURDIEU, 2002, p.3-4) 

 

 O que Bourdieu propõe é que a manutenção do poder está mascarada em nossas 

relações e infiltrada em nossos pensamentos. Mesmo a violência física, por mais escancarada 

que seja, pode ser considerada uma violência simbólica pelas formas que assume em nossa 

sociedade. Essa condição se encontra naturalizada, sendo uma submissão pré-reflexiva, que 

não passa por uma aceitação consciente e deliberada.  

 Lívia conta que começou a ter crises de ansiedade a partir das agressões e que nunca 

denunciou a violência que sofrera porque tinha amnésia, esquecia as violências que tinha 

sofrido. 

 

Quando aconteceu as violências, ele começou a agredir, meu ex namorado... 

eu tinha amnésia, então como eu ia denunciar uma coisa que eu não 

lembrava que tinha acontecido para mim? É impressionante, a pessoa não 

acredita, mas quando ele me agredia eu tinha amnésia. No dia seguinte eu 

chegava em casa e não lembrava que ele tinha me agredido. Foi tão 

traumático pra mim que eu acabei que na minha cabeça (pausa), eu apaguei 

várias agressões, tanto que na minha cabeça eu só fui lembrar, assim, um 

mês depois. É uma coisa muito estranha, muito curiosa até, é... e teve um dia 

que ele me agrediu que ele colocou uma arma na minha cara, eu tava na casa 
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dele é... ele... ele pirou lá, teve o surto dele, de ciúmes, ele sempre tinha 

ciúmes né?! Aí ele me expulsou da casa dele seis horas da manhã, e... 

colocou uma arma na minha cara, me ameaçou com uma arma na minha 

cara, aí eu saí, mas ele me expulsou a base de arma. (Lívia) 

 

Joan Scott, em entrevista concedida a Grossi, Heilborn e Rial (1998) concorda em 

parte com Bourdieu que considera que ―a história das mulheres é antes uma história da 

dominação masculina‖. Segundo Scott a história das mulheres é uma parte da dominação 

masculina, uma vez que os homens construíram as regras, organizaram a sociedade e etc. Para 

ela é também verdade que a estrutura social constrói as relações de homens e mulheres, 

porém, a subjetividade e a criação do sujeito são questões mais complexas e a ideia de 

dominação acaba evitando a possibilidade de as mulheres se organizarem contra as regras e 

ideias que as aprisionaram na esfera privada em uma história à parte. Como se pode perceber, 

Bourdieu não trabalhou explicitamente em sua obra com o conceito de gênero, mas trouxe 

grandes contribuições para essa discussão.  

Tendo apresentado as histórias de Joana e Lívia, me volto agora a relacionamentos que 

admitem uma conotação diferente da apresentada anteriormente, visto que, embora também 

tenham causado aflições às jovens em determinados momentos, são encarados de maneira 

positiva pelas mesmas. Os namorados de Lúcia e Maria são descritos como participantes de 

suas terapias e capazes de otimizar o processo de cura, visto que são apontados como amigos, 

conselheiros, cuidadores, companheiros. Outra característica é que nestes casos o uso dos 

medicamentos não se iniciou em consequência de problemas no relacionamento, mas já era 

parte integrante da vida das jovens. 

Maria conta que seu ex-namorado lhe deu muito apoio e que o relacionamento 

terminou porque, como ele passou a ser um suporte em sua vida. Ela não o via mais como 

namorado e sim como amigo. O pai de Maria era sempre solicitado nos momentos de crise, 

ele saía do trabalho e a buscava onde fosse necessário para levá-la à emergência quando ela 

ainda não tinha iniciado seu tratamento com o psiquiatra. No entanto, Maria começou a se 

considerar um peso na vida do pai, que saía do trabalho para cuidar dela. E seu namorado 

também cumpria este papel: estava sempre presente e era uma pessoa na qual ela confiava e 

que compreendia o momento pelo qual estava passando. 

Ela conta que passou muito tempo sem ir à balada porque os lugares fechados 

geravam crise e que a primeira festa que foi depois que iniciou seu tratamento foi com o 

namorado e algumas amigas. Como o namorado era uma pessoa na qual ela tinha confiança, 

ela poderia ficar tranquila de que nada de ruim aconteceria, ou mesmo, se algo acontecesse ele 
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saberia como proceder. Maria se culpa por ter terminado o relacionamento, visto que ele foi 

um alicerce para as situações mais difíceis. Ela diz que o namorado passou por todos os 

momentos ruins ao seu lado, mas que quando ela já estava bem, decidiu terminar o namoro. 

Ela conta que essa situação ajudou-a em seu processo de amadurecimento e que muitas vezes 

meteu o pé pelas mãos. Que precisou passar por toda aquela situação para que amadurecesse.  

 Lúcia também conta ter vivido um namoro muito bacana e que por um período desse 

relacionamento não tomou nenhum medicamento, pois estava se sentindo muito bem. No 

entanto, o falecimento de uma amiga, ocorrido neste período, foi um choque para ela, o que 

fez com que ela voltasse a utilizar os ansiolíticos. Ela diz que os dois tinham uma convivência 

diária e que havia muita expectativa de casamento por parte das famílias. No entanto, passou 

a não ser mais como antes. Não houve nenhuma sacanagem da parte de nenhum deles, apenas 

perceberam que o namoro não estava mais dando certo. Lúcia acha que acabou descontando 

um pouco nele após a morte de sua amiga.  

Mesmo compreendendo que as coisas aconteceram porque tinham que acontecer, 

Lúcia é enfática ao falar sobre o fim do namoro: ―isso acabou comigo na época, acabou!‖. Ela 

diz que sua terapia, que antes era voltada para a sua ansiedade, passou a ter como foco o fim 

do relacionamento, para como ela lidaria com isso. Lúcia conta que nessa época estava 

utilizando antidepressivos e que acha que passou a tomar também ansiolíticos porque 

decepção amorosa é uma coisa que sempre a deixou muito pra baixo.  

As histórias apresentadas demonstram a importância dos relacionamentos na vida das 

jovens e sua conexão com o uso de ansiolíticos. Positivamente, os namorados são encarados 

como suporte para os momentos de dificuldade, dando segurança nos momentos de 

vulnerabilidade. Por outro lado, quando esses relacionamentos se findam ou tornam-se 

conflituosos os medicamentos surgem como constituintes de um quadro de medicalização dos 

afetos. 

 

MEDICALIZAÇÃO DOS AFETOS 

 

Foucault (1980a) ao discutir a temática da sexualidade como objeto político das 

sociedades ocidentais no século XVII, possibilita que pensemos no corpo feminino como um 

―corpo em potencial‖ para ser medicalizado, visto que as funções reprodutivas femininas e o 

controle exercido pela sociedade capitalista sobre esse corpo têm diversas implicações sociais, 

como o controle da natalidade e a reprodução da força de trabalho. O termo medicalização, 

como já apontado anteriormente, é utilizado para designar a progressiva expansão do campo 
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de intervenção da biomedicina através da redefinição de experiências e comportamentos 

humanos como se estes fossem problemas médicos (TESSER, 2006). 

Carvalho e Dimenstein (2004) destacam que o medicamento assume, na vida das 

mulheres, uma importância singular em que é possível controlar a agonia vivenciada. Elas 

consideram que a partir do medicamento conseguirão transpor certos acontecimentos 

negativos que permeiam o seu dia-a-dia e por um momento esquecerão o que estão vivendo. 

O medicamento teria por objetivo, então, agir sobre as angústias, os medos e os ―fantasmas‖ 

que as cercam.  

Diversos autores, como já apontado em nossa revisão de literatura, tem se empenhado 

em discutir o status assumido pelos ansiolíticos na vida das mulheres e seu papel gestor de 

conflitos (MENDONÇA, 2009). A discussão empreendida aqui segue, em parte, essa ideia. 

No entanto não falaremos dos conflitos de modo geral e sim dos vividos dentro dos 

relacionamentos. Elaboraremos uma discussão sobre como os medicamentos são utilizados 

com vistas a suavizar, aniquilar ou modificar o sentimento das jovens em relação aos seus 

parceiros, controlando seus afetos. 

Joana assim se refere ao motivo pelo qual seu médico lhe prescrevera os 

antidepressivos e ansiolíticos. 

 

Esses eu sabia que era pra ansiedade. Pra controlar a ansiedade, humor, 

porque falavam que eu tinha um descontrole de humor muito forte, assim, 

que eu não aceitava um não, que isso tinha que ser mudado, porque isso 

poderia me trazer muitos problemas e eu não aceitava um não, que no caso 

meu ex-namorado falou que não queria mais e eu simplesmente não 

conseguia aceitar esse não. (Joana) 

 

Como contado anteriormente, Joana viveu um problema no relacionamento que 

culminou em seu fim. Após tomar muitos comprimidos de um ansiolítico que a mãe utilizava 

para dormir, foi para o hospital e encaminhada a um psiquiatra, que lhe prescrevia os 

medicamentos. A principal discussão imputada em termos da medicalização diz respeito ao 

mascaramento e descontextualização das doenças, como destaca Conrad (1992) ao expressar 

que problemas não médicos passam a ser tratados como médicos, sendo conferidos a eles 

termos como doenças e transtornos.  

É importante considerar, a partir da discussão empreendida por esse autor, que a 

medicalização é um processo sócio-cultural que envolve toda a sociedade, a indústria 

farmacêutica e não apenas a classe médica. Incorporando algo que está explícito na sociedade, 

minhas informantes demonstram utilizar os medicamentos como solução para os mais 
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diversos problemas diários, recomendando-os inclusive para amigas e parentes. Os 

relacionamentos amorosos apresentam-se na linha de frente dos dramas das jovens, sendo o 

principal motivo pelos quais elas utilizam os ansiolíticos. É como vemos nas falas das 

meninas que deram o medicamento à irmã e à amiga sucessivamente. 

 

Eu já dei, por exemplo, pra minha irmã brigando com o namorado: ―ah, me 

dá isso aqui‖. Só que ela é doida, pegou assim e tomou sei lá quantas gotas, 

tomou! (Maria) 

 

Falei: ―olha só, você tem que ficar tranquila, você tem que se acalmar‖. 

―Como? Como eu vou me acalmar?‖. ―Você quer um remedinho? Você quer 

um remédio pra você ficar mais tranquila?‖ Aí ela aceitou. Falei assim: 

―então toma‖. (...) No outro dia ela falou assim: ―que que é isso, que remédio 

é esse, milagroso, não sei o que‖. Aí ela chegou a pedir de novo, uma outra 

vez que eles brigaram ela pediu de novo, mas aí eu não dei não. (Bianca) 

 

Como ressaltou Conrad (1992) os médicos possuem enorme relevância no consumo de 

medicamentos, embora essa discussão não possa ser relegada apenas a eles. Vieira (2003) 

utiliza a resposta de uma mulher, que ao ser questionada sobre quantas vezes deveria procurar 

o médico responde ―todo dia‖, para expressar como o profissional médico é responsável por 

normatizar questões referentes ao corpo feminino. Dupuy e Karsenty (1979), ao realizarem 

um estudo sobre a ascensão do consumo de medicamentos e sua produção na França fazem 

uma boa reflexão a respeito da ambivalência da atitude dos médicos em relação aos 

laboratórios farmacêuticos. Segundo os autores, os médicos são os grandes responsáveis pela 

popularidade adquirida pelos medicamentos, visto que é praticamente impossível que um 

paciente vá a uma consulta e volte sem uma receita médica. O médico também é julgado por 

isso, desempenhando o medicamento uma dupla função essencial: 1- o da capacidade de 

intervenção médica; 2- do sinal de atenção do médico para com o paciente. Os autores 

definem sucessivamente: 

 

Receito-lhe isto, portanto sei o que você tem‖, parece dizer o médico 

redigindo a receita, evitando assim recorrer a análises ou tomar a decisão de 

orientar o paciente para um colega especialista ou para o hospital, o que seria 

percebido, ao contrário, como um sinal de incompetência (DUPUY; 

KARSENTY, p. 185).  

 

A prescrição é, portanto, insubstituível. Mas é sobretudo para o próprio 

médico que significa que ele faz o máximo por seu paciente. Prescrevendo 

os medicamentos mais eficazes, que se confundem frequentemente em sua 

representação com os medicamentos mais novos, o clínico pode se dar a 

ilusão de que não se mostra mesquinho com a saúde de seus pacientes (...) 

(DUPUY; KARSENTY, p. 186-187).  
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Os autores ainda ressaltam que: 

 

―Os médicos são os verdadeiros clientes dos laboratórios farmacêuticos – 

estes não hesitam, aliás, em afirmar que ―vendem‖ seus produtos aos 

médicos, expressão imprópria mas muito reveladora – no sentido de que são 

eles que decidem o êxito ou o malogro comercial de cada medicamento‖ 

(DUPUY; KARSENTY, p. 153). 

 

Com essa análise os autores acabam por definir que a prescrição médica é uma das 

principais ferramentas de propaganda dos laboratórios farmacêuticos, pois garante aos 

medicamentos um status de produto científico confiável. É pelo respaldo dos médicos e pela 

garantia de que o medicamento não poderá causar mal algum a curto prazo que as jovens 

aliviam os seus sofrimentos e os das amigas com os ansiolíticos. Em severa crítica ao 

excessivo consumo médico, Illich (1975) já havia reforçado que isso tem reduzido a 

capacidade das pessoas reagirem frente às suas perdas, sentimentos de dor, retirando todo o 

significado íntimo do sofrimento. Os afetos manifestados pelas jovens aparecem então como 

passíveis de serem aniquilados ou suavizados pela explicação de que estes seriam excessos, a 

ponto de serem tachados como patológicos. Independente de que este afeto esteja presente em 

relacionamentos que causam sofrimento durante todo o seu curso, ou apenas após o seu fim, 

ambos culminaram em uma ―cura‖ que se deu e foi buscada através dos ansiolíticos. 
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CAPÍTULO 4 – OS MEDICAMENTOS 

 

As categorias criadas anteriormente orientam a discussão que será feita neste capítulo 

a respeito dos medicamentos. Considero não ser possível dissociar as trajetórias de vida das 

jovens e seu processo de adoecimento de suas experiências com os ansiolíticos, visto que 

esses medicamentos foram inseridos em suas vidas a partir de determinados acontecimentos. 

Já neste momento, apresento as categorias vinculadas especificamente aos 

medicamentos. 

 

4.1- CONSEGUINDO OS MEDICAMENTOS: A ESTRATÉGIA 

 

 Orlandi e Noto (2005) em pesquisa feita com usuários de benzodiazepínicos em São 

Paulo mostraram que são inúmeras as formas encontradas para a obtenção de receitas dos 

medicamentos. Segundo eles, estratégias como bajulação, sedução e ameaças são comuns aos 

usuários para obterem as prescrições médicas. Mas a principal estratégia descrita pelas 

pessoas foi adquirir as receitas com médicos amigos ou familiares. Os dados apresentados 

pelos autores acima convergem com os encontrados neste trabalho. Lúcia, uma das 

entrevistadas nessa pesquisa e que é profissional de saúde, relata ser fácil conseguir receitas 

com amigos médicos. Ela não se referia a nenhum benzodiazepínico, mas a um medicamento 

cuja prescrição é mais difícil de conseguir: a Ritalina
15

. Ela diz nunca ter utilizado este 

medicamento, se referiu a ele apenas como forma de exemplificação para a pauta em questão. 

No momento ela falava sobre a facilidade de se conseguir prescrições medicamentosas 

quando se é profissional de saúde. Através de médicos amigos ela poderia conseguir uma 

receita.  

                                                           
15

 Ritalina é o nome comercial do medicamento que tem por princípio ativo o cloridrato de 

metilfenidato e é produzido pelo laboratório Novartis. Este medicamento estimula o sistema nervoso central e 

apresenta estrutura semelhante à das anfetaminas, sendo geralmente indicado para tratamento de Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Por aumentar o desempenho cognitivo e diminuir a fadiga, tem 

sido cada vez mais utilizado por universitários, empresários e profissionais de saúde, com o objetivo de aumentar 

o desempenho ou a produtividade (escolar e profissional). Esta forma de uso do medicamento é considerada ―não 

médica‖ e tem sido bastante discutida (BRANT; CARVALHO, 2012; BARROS; ORTEGA, 2011). Sua 

prescrição e venda é regulada pela Portaria SVS/MS 344/98, sendo necessário apresentar no ato da compra do 

fármaco uma notificação de receita A de cor amarela, que burocraticamente é difícil de ser conseguida pelos 

médicos junto à Vigilância Sanitária (CARLINI et al., 2003).  
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 Os autores supracitados também ressaltam a constante solicitação de medicamentos 

sem receitas aos farmacêuticos nas farmácias. Em nossa pesquisa este dado também pôde ser 

encontrado, como no relato apresentado em que Bianca conta sobre uma vez que ficou sem 

um de seus medicamentos e foi à farmácia tentar comprá-lo sem receita:  

 

eu peguei as caixinhas, peguei o receituário antigo e levei na farmácia e 

falei: ―olha só, você conhece esse remédio, você sabe o que pode me 

acontecer se eu não tomar ele, eu tô sem o remédio, eu não sou daqui, a 

minha mãe vai me mandar, eu te trago a receita assim que chegar em minhas 

mãos, eu posso te deixar meu endereço, tudo certo com você, mas pelo amor 

de deus, eu preciso de pelo menos uma caixa, alguma coisa, nem que seja 

pelo menos os comprimidos, me dá três comprimidos então, que eu preciso 

disso pra ficar só durante essa semana, porque eu não sei quando a minha 

mãe...‖ [Bianca continua] falei assim: ―olha só: eu preciso tomar esse 

remédio só que eu não to com a receita, mas ela vai chegar que minha mãe ta 

me mandando‖. Ele [balconista] falou assim: ―não, não posso, que não sei o 

que lá o fiscal vai vim e eles tem controle disso, eles fazem a contagem, num 

sei o que...‖ Aí eu [Bianca] insisti, eu sabia que eu poderia passar mal né, o 

meu desespero foi enorme, eu sei que eu poderia passar mal e eu tava 

sozinha aqui em Niterói. Aí eu: ―não eu super entendo, mas eu te dou minha 

palavra, todo mundo deve falar isso, mas eu te dou minha palavra, te dou 

meu endereço, meu celular, eu to te mostrando aqui que eu tomo o remédio, 

aí eu mostrei o receituário antigo:  ―oh, sou eu‖. Mostrei a identidade, eu 

tomo o remédio, tô te provando e eu só preciso durante essa semana que eu 

não sei quando vai chegar, mas vai chegar essa semana, minha mãe já ta 

mandando por sedex. E eu te trago a receita aqui sem falta. Assim, quase 

chorando com o homem e ele não liberou, não me deu. Aí eu: ―moço, pelo 

amor de Deus, você tem noção do que pode acontecer comigo se eu ficar 

sem esse remédio? Você tem noção de que pode me dar uma crise e você ta 

causando isso?‖ Ele [balconista]: ―ah, me desculpa, mas eu realmente não 

posso, não posso, não posso‖. E não teve argumento. 

 

 Através desse trecho podemos notar grande apelo por parte de Bianca para conseguir o 

medicamento e a utilização de vários artifícios para consegui-lo. Primeiro tenta passar 

segurança ao vendedor, mostrando as caixas que já utiliza e a segunda via da receita antiga, 

com o intuito de mostrar que ela já está acostumada com o medicamento e que ele não fará 

nenhum mal a ela. Tenta adquirir sua confiança, diz que sua mãe mandará a receita, mostra o 

documento de identidade e diz que precisa de três comprimidos apenas até que sua receita 

chegue por sedex. Como o balconista permanece impassível, explicando que a farmácia vive 

sob constante fiscalização, ela utiliza técnicas que considera mais contundentes: diz que pode 

ter uma crise e que ele seria responsável pela mesma e quase chora em frente ao profissional. 

 Em uma das passagens que será abordada posteriormente, Bianca explica que é sua 

mãe que vai ao médico pegar suas receitas, visto que seu tratamento foi iniciado na cidade 

onde morava anteriormente e não em Niterói, cidade de moradia atual. Embora não tenha 



90 

 

 

afirmado porque não procurou continuar o tratamento com um médico em Niterói, por sua 

fala pode-se inferir que o que está em jogo não são as consultas médicas e sim as prescrições 

necessárias para se comprar o medicamento. Então sua mãe cumpre o papel de ir ao 

consultório médico buscar as receitas, comprar o medicamento e enviar-lhe por sedex.  Em 

um de seus relatos diz que sua mãe consegue, na cidade onde mora, comprar alguns 

medicamentos controlados sem receita. Bianca supõe que as relações construídas nos 

municípios do interior são mais íntimas e pessoais, o que possibilitaria atitudes de 

camaradagem e confiança entre profissional e cliente, dando margem para que as receitas 

fossem deixadas posteriormente à compra na farmácia. Fato que, para ela, não ocorre em 

municípios de grande porte, devido à impessoalidade das relações. 

 Loyola (1984) destaca a existência de dois tipos de farmacêuticos em pesquisa feita 

em Nova Iguaçu – RJ: os farmacêuticos-praticantes ou terapeutas e os farmacêuticos-

comerciantes. Para a autora, a especialização da medicina, a expressão dos laboratórios 

farmacêuticos e o controle da saúde por órgãos públicos ou privados limitou o trabalho do 

farmacêutico tradicional, reduzindo sua função à pura revenda de medicamentos. No entanto, 

os chamados farmacêuticos-terapeutas ainda resistiam a esse processo, mantendo relações 

pessoais com os clientes e exercendo a função de terapeutas mediante doenças mais comuns 

como gripes, resfriados e diarreias, às quais estariam familiarizados. Geralmente esses 

farmacêuticos atuam em bairros e já conhecem seus vizinhos, que constituem sua clientela. Já 

os farmacêuticos-comerciantes diferenciavam-se dos terapeutas em diversos aspectos, como: 

a localização das farmácias, que geralmente se situam em áreas de concentração comercial a 

clientela, geralmente numerosa e diferenciada; possuem maior estoque de medicamentos; 

mantém maiores relações com os laboratórios comerciais e etc. 

 O farmacêutico de Niterói pode ser visto como um farmacêutico-comerciante 

(LOYOLA, 1984), que mantém uma relação impessoal com os clientes enquanto o da cidade 

do interior, onde há uma relação de amizade, camaradagem e diálogo entre quem vende e 

quem compra, é possível adquirir o medicamento sem a receita, sabendo que ela será entregue 

alguns dias depois. Além do que, as farmácias do interior são geralmente familiares, 

acentuando esses aspectos. Embora todas as farmácias sejam regidas pela mesma legislação 

no tocante à dispensação de medicamentos controlados, as relações humanas, sociais e 

culturais que se inserem nesse processo são capazes de modificar certas ações que deveriam 

ser, ao menos no tocante às regras, semelhantes. Como discutido por Loyola os 

farmacêuticos-terapeutas ocupam uma posição chave de intermediários entre a clientela e o 
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sistema de cuidados médicos e geralmente são eles quem oferecem os primeiros socorros até 

que o doente possa ter acesso  a outras formas de tratamento. 

 A estratégia de tentar adquirir os medicamentos através de chantagens emocionais 

como choro e outras formas de apelo que remetem à morte, apresenta-se como uma categoria 

marcante de gênero. A literatura informa que os homens retardam ao máximo a procura pelos 

serviços de saúde e só o fazem quando não conseguem mais lidar sozinhos com o problema 

(Schraiber et al., 2010). Como sugere uma de minhas anotações feitas em diário de campo, 

em uma situação como essa seria mais provável que os homens procurassem outras formas 

para aquisição do medicamento, como o comércio ilegal.  

Em estudo realizado sobre a comercialização e uso do abortivo misoprostol em 

contextos de ilegalidade, Arilha (2012) mostra que embora o processo de decisão e tomada de 

iniciativas se dê por parte das mulheres, são os homens que concretizam o ato de comprar o 

medicamento, recolocando em jogo temáticas de gênero.  

Através de conversa informal com uma mulher, soube de pessoas que adquiriam 

ansiolíticos através do por ela chamado mercado negro. Elucidando a questão disse que 

pessoas, por conhecerem donos de farmácias, conseguem adquirir medicamentos ansiolíticos 

mesmo que estes nunca tivessem sido prescritos por um profissional médico. Maria Lúcia da 

Silveira em entrevista dada a Tornquist e Maluf (2010) discorre sobre, em seus termos, o 

buraco sem fundo que é o comércio ilegal de medicamentos feito pela internet, onde não se 

precisa de receita. Cita que o abuso também é facilitado por esquemas montados por donos de 

farmácia para burlar a vigilância e a legislação. Receitas e formulários de controle seriam 

mantidos carimbados e assinados por médicos dentro das farmácias, fornecendo aparência 

legal às transações.  

 Como será apresentado mais adiante, a aquisição de medicamentos controlados 

também se viabiliza de outras maneiras, como através de partilhas entre familiares e vizinhos 

ou mesmo pelo não preenchimento proposital das datas nos receituários por parte dos 

médicos. Esta é uma forma de possibilitar a compra do medicamento no momento em que o 

paciente julgar necessário, indeterminando um período de aquisição que, pela legislação 

vigente, deveria ser no máximo de 30 dias (BRASIL, 1999).  

 

4.2- SENSAÇÕES IDENTIFICADAS COM O USO DOS MEDICAMENTOS 

 

 A falta ou presença dos medicamentos na vida das jovens possui muitos e variados 

significados. Nesta sessão apresento algumas sensações frente ao uso ou a falta de uso dos 
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remédios. Como será mostrado, esses medicamentos apresentam-se como elementos 

fundamentais em suas vidas, como uma das informantes relata: 

 

os bons momentos ela toma Rivotril, os maus momentos ela tenta se matar 

com Rivotril, porque esse remédio ele é mais importante que você quando 

você toma. É mais importante que qualquer coisa, que qualquer pessoa, 

porque sem aquilo... com aquilo sua vida é um inferno, sem aquilo sua vida é 

um inferno ainda maior. (Lívia; grifos nossos)  

 

Nesta passagem, Lívia está contando a respeito de uma vizinha, que ela considera ser 

dependente de Rivotril. Lívia possui agora um olhar muito negativo para com os 

medicamentos psiquiátricos, visto que passou por muitos problemas e atribui alguns deles aos 

medicamentos: eu julgo que os remédios destruíram minha vida! 

Segundo ela, as pessoas que tomam Rivotril são histéricas. Ela explica: 

 

O Rivotril ele me deixou histérica, porque todo mundo que eu conheço que 

toma Rivotril é histérico, se incomoda com qualquer coisa, tudo incomoda 

eles. Uma pessoa está em paz, ali do outro lado fazendo um barulhinho, aí 

ele cria caso com a pessoa porque ta fazendo barulho, então não é pra fazer 

barulho. [...] Eu também criava caso com os meus vizinhos, com o 

liquidificador, se o vizinho ligasse o liquidificador era um caso sério, eu já ia 

lá, eu batia, e lá [no lugar onde morava] o pessoal tem mania de rede, todo 

mundo tem rede dentro de casa, então, de noite, tava todo mundo em casa 

balançando na rede e o gancho da rede fazia barulho, fazia barulho, e assim 

eu enlouquecia, eu não conseguia dormir, só com Rivotril. (Lívia)  

 

O conceito de histeria surge com Hipócrates no século IV a.C, ao voltar sua atenção 

para o estudo das doenças das mulheres, formulando a noção de ―sufocação da matriz ou 

hystero‖. Desta forma, retoma a ideia do antigo Egito, na qual o útero, ou hystero, seria um 

organismo dotado de certa autonomia, possibilidade de deslocamento, enfim, um organismo 

vivo. Através de seu deslocamento poderia fixar-se a outros órgãos, causando tonturas, 

vômitos, ansiedade, dores de cabeça, perda da palavra, resfriamento das pernas. Um conjunto 

de sintomas polimorfo, capaz de atingir todas as partes corpo e suas funções. A histeria seria, 

segundo Hipócrates, uma doença feminina, proveniente da ausência de relações sexuais  

(CATTONÉ, 1992 apud NUNES, 2010). Desta forma, a formulação de que a histeria é uma 

questão própria das mulheres vem desde a tradição grega, atravessando toda a antiguidade 

(NUNES, 2010). No Brasil, a histeria foi tratada como uma das principais doenças que 

afetavam as mulheres, devendo as perturbações femininas serem tratadas através da reclusão 
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da mulher em locais apropriados, visto que essas histerias eram consideradas prejudiciais ao 

bem público (ROHDEN, 2001). 

Ao longo dos séculos XVIII e XIX a histeria foi mantida em território feminino, 

compondo a construção da concepção da diferença entre os sexos articulada à modernidade, 

segundo à qual mulheres e homens teriam características físicas e morais complementares e 

diferentes (LAQUEUR, 2001 apud NUNES, 2010). Procurando delinear minuciosamente as 

diferenças entre os sexos, inclusive para as patologias, no discurso médico a histeria seria 

feminina e a hipocondria masculina. O estabelecimento da diferença entre os sexos 

conjecturava a diferença de essências, determinante dos papéis e funções sociais de homens e 

mulheres. A partir de então se instaura um intenso processo de medicalização do corpo 

feminino (NUNES, 2010) com vistas a ―acalmar‖ as mulheres histéricas.  

Retomando o relato de Lívia, ela cita outro momento caracterizaria a sua histeria. Ela 

se incomodava muito com o barulho feito por sua geladeira ao ligar e desligar e procurou por 

diversas vezes a assistência técnica tentando resolver o problema. Certo dia, após uma 

viagem, o barulho havia parado, ou, na verdade, havia parado de incomodá-la, sendo 

constatado por ela:  

 

Que estranho, minha geladeira se recuperou espontaneamente - porque ela 

não estava mais fazendo aquele barulho. Mas depois que eu fui ver que não 

era a geladeira que estava fazendo barulho, era eu que estava alterada e 

qualquer coisa me incomodava, qualquer coisa me tirava do sério, qualquer 

barulho. (Lívia) 

 

 Ela conta que também percebia atitudes semelhantes em pessoas que também 

utilizavam o medicamento. 

 

Tem uma conhecida minha que ela... ela uma vez os cachorros da vizinha 

estavam latindo e ela queria dormir de tarde, aí ela pegou um monte de 

comida e tacou na varanda da vizinha pra criar barraco mesmo com a vizinha 

e aquela coitada, ela toma Rivotril há uns 20 anos, uso crônico já de rivotril e 

ela não consegue dormir se não for com Rivotril. (Lívia) 

 

 Uma questão em comum abordada por Lívia e Lúcia diz respeito aos efeitos danosos 

causados pelo uso continuado do medicamento.  

 

eu era muito mais inteligente, eu fiz até um teste de QI, deu retardo no teste, 

dificuldade de aprendizado, mas uma dificuldade retardada, anormal de 

aprendizado. Então eu tenho que estudar muito mais para eu poder aprender, 

tenho muita dificuldade mesmo. [...] quando eu tomava o Rivotril eu não 
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conseguia aprender nada que me dava amnésia, e a minha boca ficava caída, 

era muito forte a dose que eu tomava e aí eu continuo tendo amnésia assim 

do nada me dá amnésia. (Lívia) 

 

o Rivotril é péssimo para a memória, eu já percebi que minha memória não é 

tão boa como era no início da faculdade. As vezes eu paro, penso, tipo se a 

palavra estivesse na ponta da língua e você não consegue falar, entendeu?! 

―Que palavra que eu tenho que colocar nessa frase, entendeu?!‖ (Lúcia) 

 

Este é um efeito adverso do uso de Rivotril que incomoda muito as jovens
16

. A 

dificuldade de aprendizado ou falhas na memória em um momento considerado tão 

importante, como é a universidade, são determinantes para que considerem o medicamento 

positivo ou negativo em suas vidas. No entanto, Lúcia considera não ser este um momento 

oportuno para descontinuar o uso do medicamento, visto que ela tem estudado muito para 

uma prova para ela importante e essa seria uma das causas de ansiedade. Considera ter 

dificuldade em estudar sem a ingestão do medicamento. 

 

Geralmente eu fico inquieta, eu não consigo dormir, eu não consigo me 

concentrar em nada, principalmente isso, a questão de não conseguir me 

concentrar, sabe?! Tipo, eu to estudando, aí eu penso: ―ah, a garrafinha de 

água está vazia‖. Aí eu vou lá e pego a garrafinha de água. ―Ah, que barulho 

foi esse?‖ Aí eu paro de estudar. Aí eu fico muito inquieta e isso me 

incomoda bastante. Eu já sou uma pessoa naturalmente agitada, mas eu fico 

mais agitada do que o normal. (Lúcia) 

 

 

Analisando de outro modo, a situação se apresenta controversa: o uso do medicamento 

causa problemas de memória e dificulta a aprendizagem, porém ficar sem ele também 

dificultaria a aprendizagem porque a ansiedade de Lúcia não a deixaria estudar. Lívia contou 

que medicamentos psiquiátricos em geral atrapalharam muito sua vida no trabalho porque a 

deixavam com muito sono, com cara de zumbi e embabacada. Maria, outra jovem 

entrevistada, relata sentimentos parecidos com o uso de Rivotril: 

 

ás vezes eu tenho muita coisa pra fazer e é muita cobrança, aí eu fico muito 

nervosa e pra ficar tranquila eu tomo Rivotril. Mas as vezes é horrível, 

porque quando eu tomo Rivotril eu fico meio lerda assim, meio tranquilona, 

sabe, aí eu fico assim, as vezes eu ia entrar na sala do meu chefe e ficava 

assim: ―han, o que‖, falando coisa aleatória, sabe. Aí eu volto: ―que que eu 

falei, sabe?‖. (Maria) 

 

                                                           
16

 A literatura médica (Longo; Johnson, 2000) destaca que os prejuízos à memória e a diminuição da 

atividade psicomotora estão entre os efeitos adversos mais comuns ao uso de benzodiazepínicos. 
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 O termo ―ficar tranquila‖ é utilizado diversas vezes pelas jovens. Esta tranquilidade é 

buscada e vista como positiva para os momentos de ansiedade ou stress, mas seu excesso 

também causa incômodo, e é o que Lívia chama de ficar embabacada, sentimento 

considerado negativo. 

 Em passagem muito interessante, Bianca expressa um momento no qual precisou ficar 

sem um medicamento específico: o Pondera. Seu relato sobre o antidepressivo fornece alguns 

elementos chave para maior conhecimento das sensações identificadas pelas jovens frente à 

ausência dos medicamentos. Ressalta que nunca ficou sem o remédio, levando-o sempre 

consigo em sua bolsa e tendo receitas não datadas pelo médico em casa. Assim, quando 

precisasse poderia comprá-lo. 

Então ela conta o que sentiu nos momentos em que precisou ficar sem o Pondera por 

não tê-lo:  

 

Aí quando eu fiquei sem tomar o remédio fiquei três dias sem tomar e eu 

tava trabalhando, tava estudando, na faculdade eu nem tava indo mais, só 

tava trabalhando porque era obrigação. Nesses três dias eu não fui na 

faculdade porque era uma dor de cabeça muito intensa, é... e esse enjôo... é o 

que eu falei, é isso que eu sinto só que teve muito intenso e parecia assim, 

que a minha alma tinha saído do meu corpo, porque eu me via ali andando 

na rua mas... igual um vegetal, desligada, com os meus sentidos todos fora 

de mim. Se alguém me chamasse parecia que aquela voz ecoava. Vinha lá de 

longe até chegar perto de mim, a voz. Eu olhava para as coisas e elas vinham 

todas tremidas, até eu distinguir o que era. Eu sabia que aquilo não era coisa 

da minha cabeça: pô, como ta me dando isso do nada? Era dependência do 

remédio, era a química que tava faltando em mim. (Bianca) 

 

Bianca diz que sempre que sente alguma coisa estranha, seja uma dor de cabeça, uma 

dor de barriga, enjôo, tenta buscar a origem daquele problema, pensa nas coisas que comeu, 

nas atividades que praticou, se usou seus óculos durante o dia, enfim, pensa em tudo o que 

pode ter acontecido para acarretar aquelas sensações. Ela disse que isso já aconteceu várias 

vezes e que sabia reconhecer o que era psicológico e que era real. Seu pensamento sobre o 

que é dependência e o que é psicológico parece ser construído a partir das sensações por ela 

identificadas e também pela representação construída coletivamente de que os medicamentos 

controlados ou ―tarjados‖ causam dependência. Sua representação de psicológico, como já 

visto, são coisas que acontecem ser ter nenhuma causa específica e que atribui a algo em sua 

mente que não consegue explicar. 

 

Quando eu vejo que tá me dando falta de ar assim, essas coisas que eu tô 

parada, do nada, sozinha, deitada na minha cama, dá falta de ar, meu coração 
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acelera, eu sei que isso é psicológico. Que eram umas coisas que aconteciam 

comigo. Hoje em dia não dá, mas naquela época eu sabia que era, mas eu 

não estava fazendo nada para aquilo acontecer. Agora, se eu tô na academia, 

faço um spinning, meu coração acelera, tá acontecendo aquilo porque eu tô 

fazendo exercício. (Bianca) 

 

Bianca, antes de iniciar seu tratamento para Síndrome do Pânico, sentia essas coisas 

que relatou acima (falta de ar, coração acelerado), mas com o tratamento medicamentoso e 

algumas consultas no psiquiatra ela diz ter começado a tentar se controlar. Então, o que ela 

sentia antes e que era sintoma do Pânico, passou a ser encarado como ―psicológico‖. Dessa 

forma, juntamente com o remédio, ela começou a controlar suas crises. Sempre que tinha 

essas sensações psicológicas ela tentava manter o controle.  

 

Aí eu percebi que não era nada físico né, que era mais um negócio mental, aí 

eu comecei a tentar me controlar. (Bianca) 

 

Eu sei que isso é psicológico, então eu vou me distrair, vou tentar ficar 

calma. (Bianca) 

 

A ―tentativa de controle‖ era feita a partir do uso dos medicamentos. O Rivotril era 

utilizado como suporte para os momentos de crise, quando subitamente começava a sentir o 

coração disparado, a vista escurecida, falta de ar. Já o Pondera era considerado parte do 

cotidiano, visto que todas as manhãs tomava um comprimido com a dosagem de 10 

miligramas. Outras situações que ela não classifica como ―psicológicas‖ são ligadas ao que 

considera ser uma dependência do medicamento. Segundo ela, reconhecia e distinguia as 

sensações em ―psicológicas‖ e ―dependência‖: 

 

Eu acho que é efeito do remédio, porque tem dias que eu esqueço de tomar, 

principalmente nos finais de semana, porque quando tem durante a semana 

eu já tenho uma vida tão regrada, acorda faz isso, faz aquilo, faz aquilo 

outro, que tomar remédio já faz parte. No fim de semana que eu não tenho 

aquela correria, eu acordo tarde e acabo esquecendo de tomar e... as vezes eu 

sinto, do nada eu to vendo televisão, eu sinto aquela dor de cabeça super 

diferente, dor de cabeça assim, super estranha assim e minha vista fica meio 

que embaçando assim, eu vou vendo as coisas meio que tremidas e ao 

mesmo tempo dando como se fosse um enjoo, eu olho assim como se fosse 

uma ressaca. Você acorda, olha pras coisas tudo meio que tremendo, aí dá 

aquela pressão na cabeça, meio que aquele enjoo. Aí hoje eu já sei que 

quando eu sinto isso é do... é que eu esqueci o remédio. Aí no dia que me 

deu isso eu fiquei tentando lembrar: ―gente, porque que ta me dando isso? 

Que que aconteceu?‖. Aí eu lembrei: ―po, não tomei o remédio hoje‖. Aí eu 

fui tomei e passou. Aí uma outra vez que eu esqueci de tomar de novo, eu só 

fui lembrar que eu tinha esquecido de tomar o remédio quando eu comecei a 

sentir isso de novo, senão eu acho que nem lembraria, eu ia chegar no outro 
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dia, ia tomar como se tivesse tomado no dia anterior. Mas aí eu sinto isso. E 

nem dá pra falar: ―não isso é psicológico, é porque você já sabe que você 

esqueceu‖. Não, isso me dá para eu saber que eu esqueci o remédio‖. [...] eu 

fiquei desesperada, fiquei três dias sem tomar o medicamento, parecia que eu 

era um zumbi. Vivia no mundo como um zumbi, porque eu senti que aquela 

química do remédio tava me fazendo muita falta, o meu corpo tava 

respondendo muito à falta do remédio e não era psicológico porque eu 

aprendi a lidar quando uma coisa é psicológica e uma coisa não é. (Bianca) 

 

 

O sentimento de Bianca sobre o que é psicológico ou não, tem uma imbricação 

―físico-moral‖ e está ligado às suas representações do corpo. Mauss (1974), inaugurando a 

reflexão antropológica sobre o corpo, mostra suas dimensões sociais e as inúmeras 

representações sociais ligadas a ele, afirmou que todos os gestos corporais constituem-se em 

uma técnica, visto que são dotados de tradição e eficácia. Ao estudar o fenômeno do 

―nervoso‖ Duarte (1988) nos mostra que este fenômeno está ligado às seguintes qualidades: 

aos fenômenos ―físico-morais‖; às identidades manipuladas e determinadas conforme as 

relações sociais e a distinção na qualidade dos sujeitos sociais, que vão de embate às 

conjecturas uniformizantes do modo cultural dominante. 

 Os fenômenos ―físico-morais‖ nos ajudam a compreender o que Bianca considera ser 

―psicológico‖ e o que considera ser ―dependência‖. Duarte (1988) aponta que o ―nervoso‖ é 

encarado como um fenômeno que oscila entre o corpo (físico) e a mente de maneira 

articulada, conferindo às pessoas três capacidades, quais sejam, a física, a mental e a moral. 

Assim, os sinais no corpo podem começar diante de um pensamento, extrapolando os limites 

do biológico. Os fenômenos ―físico-morais‖ são capazes de produzir os sintomas, visto que 

quanto mais se pensa a respeito da falta dos medicamentos, mais os sinais dessa falta são 

sentidos. 

 

4.3- O RIVOTRIL 

 

Um tópico deste trabalho não poderia deixar de ser dedicado ao medicamento Rivotril, 

por ser um representante paradigmático da classe dos benzodiazepínicos. Digo isto frente às 

evidências fornecidas pela pesquisa e também por experiências como as relatadas na parte 

introdutória desta dissertação. Como havia dito, me tornei no mestrado ―a menina que estuda 

Rivotril‖. Por considerar que estes também são dados importantes e que dão ao medicamento 

características peculiares, é que abro esta sessão. 
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A coleta de dados específicos sobre o medicamento Rivotril se deu de forma separada 

dos demais medicamentos e desde o início do mestrado já pude perceber que este ansiolítico 

não adquiria a conotação dos demais. Por isso ele passou a ter destaque em meu diário de 

campo, onde eu anotava os fatos observados e anexava coisas que tinha ouvido das pessoas a 

seu respeito. Ouvi frases no dia-a-dia nas quais o Rivotril se tornara adjetivo (―Fulana‖ é 

Rivotril purinho), advérbio (―Fulano‖ já chegou lá Rivotrilzando), aparecendo como metáfora 

da vida cotidiana
17

.  

Desde meu ingresso no probatório do mestrado, então, acompanhei 

matérias/reportagens que saíam na mídia. Uma das reportagens arquivadas (FIGURA 1) 

elevava o Rivotril ao cargo de segundo medicamento mais vendido do Brasil dentre os 

medicamentos que precisam de receita, só perdendo para os anticoncepcionais.  

 

 

                                                           
17

 A expressão ―metáfora da vida cotidiana‖ foi utilizada por Brigeiro e Maksud (2009) em referência ao 

medicamento Viagra devido às proporções alcançadas por ele na vida pública, ocupando espaço significativo em 

matérias jornalísticas, assumindo ―a forma de um signo catalisador de vários significados, um chamariz e um 

veículo sintetizador dos principais fatos sociais do momento‖ (p. 83). 
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FIGURA 1 - Destak Jornal, 17 de janeiro de 2011. 

 

 

 

 

Outras matérias disponíveis em jornais e revistas online
18

 fornecem dados semelhantes 

e vêm acompanhadas de discussões sobre o provável motivo de o medicamento estar na lista 

                                                           
18

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI27270-15257-1,00-

RIVOTRIL+POR+QUE+O+MEDICAMENTO+E+O+SEGUNDO+MAIS+VENDIDO+NO+PAIS.ht

ml 
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dos mais vendidos. Especialistas fornecem suas opiniões, falam sobre os efeitos adversos do 

medicamento e expõem seu valor de mercado. Importante destacar as informações constantes 

nas matérias de que este dado advinha do IMS Health (um instituto que audita a indústria 

farmacêutica). Embora eu nunca tenha conseguido ter acesso real a esses dados através do 

próprio instituto ou de uma fonte fidedigna, acho que ele merece destaque visto que fornece 

uma possibilidade de refletir a respeito de quais interesses essas matérias tem respondido. 

Como já trabalhado por alguns autores, a mídia acaba por ditar tendências e incitar o consumo 

de determinados produtos através de divulgação mesmo que indireta(BRIGEIRO; MAKSUD, 

2009), como indicado em sessão anterior.  

Uma das coisas também observadas foi o alto número de artistas que declararam 

utilizar o medicamento ou pelo menos que já havia recebido uma prescrição do mesmo 

(FIGURA 2). 

                                                                                                                                                                                     
http://super.abril.com.br/saude/nacao-rivotril-587755.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1183441-pesquisa-revela-remedios-mais-

consumidos-pelos-brasileiros.shtml 
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FIGURA 2: Respostas fornecidas pela atriz Bianca Bin à sessão ―10 perguntas dos 

leitores para...‖ da Revista ―Quem‖ de 29 de março de 2013 n° 655. 

 

E foi acessando as Redes Sociais (RS) Facebook e Twitter que percebi como o 

medicamento era destaque em diversas publicações, fato que mereceu uma coleta de dados 

mais precisa, que acabou culminando em um levantamento que apresentei no Congresso da 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) em 2012 em Porto Alegre. Intitulado 

―O Fenômeno Rivotril no Twitter‖, o trabalho tinha por objetivo analisar a difusão deste 
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medicamento na rede social e o que estava sendo dito sobre ele através dos Tweets dos 

usuários.  

Estes dados apresentados anteriormente foram colhidos antes que minhas entrevistas 

fossem iniciadas, no entanto já me davam pistas de que ele seria um elemento importante 

constituinte da trajetória das jovens. Todas elas tiveram contato com o Rivotril, mesmo que 

tenham também utilizado outros ansiolíticos e antidepressivos. Dentre os medicamentos 

utilizados, este adquiria uma conotação especial, virando alvo de partilha entre parentes, 

amigos e, até mesmo, animais de estimação, servindo como escape para problemas cotidianos, 

como apresento a seguir. 

 

4.3.1- ―MEU RIVOTRIL VIROU BAGUNÇA LA EM CASA‖ 

  

Nesta sessão será explorada uma questão que se tornou recorrente nas falas das jovens: 

a partilha do medicamento entre amigos e familiares. Esta partilha se dava de diversas 

maneiras e adquiria diferentes conotações dependendo de seu contexto. Em estudo realizado 

com universitários, a indicação de medicamentos por parentes e amigos prevalecia entre as 

outras formas de orientação na realização da automedicação (Schuelter-Trevisol et al., 2011). 

Maria acha que o fato de pessoas próximas passarem a ter conhecimento dos efeitos do 

Rivotril a partir da convivência com pessoas que o utilizam, pode gerar interesse em 

experimentá-lo:  

 
Minha irmã mais nova viu que eu ficava bem e ―ah, vou tomar‖. Ela teve 

prova de autoescola, aí tomou Rivotril, aí teve... essas coisas... ta virando 

meio que bagunça lá em casa. (Maria) 

 

Perguntei a ela se eles a pediam antes de tomar e ela respondeu: 

 

Vão pegando, vão no abuso, vão lá e tomam. (Maria) 

  

Lúcia possui uma opinião parecida com a de Maria sobre essa questão: 

 

Eu acho que o que mais induz as pessoas a utilizarem esse tipo de 

medicamento é esse negócio de você ficar falando para os outros: ―ah, 

porque eu tomo isso e isso é bom, pede pro seu médico passar. (Lúcia) 

 

 

Mas também diz que:  
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Eu acho que a facilidade que os médicos tem, também, em prescrever, é só 

você ir no cremerj, pegar o seu bloquinho azul. (Lúcia) 

 

Orlandi e Noto (2005) afirmam que a prescrição médica é um fator de grande 

importância na manutenção do uso de ansiolíticos. Os resultados de sua pesquisa sugerem 

uma atitude indevida por parte dos médicos, uma vez que, com muita frequência, os pacientes 

pedem receitas a médicos conhecidos e estes prescrevem os benzodiazepínicos, mesmo sem a 

instituição de um contato prévio com o paciente, possibilitando que uma avaliação clínica seja 

feita. Ou seja, a relação médico-paciente não se estabelece.  

Maria conta que sua mãe, por não conseguir dormir direito, também já recebeu 

prescrição médica de um clínico geral para tomar Rivotril, mas que ela tomava em 

comprimido. Quando seu medicamento acabou ela não procurou novamente o médico e 

passou a tomar o da filha, que era em gota.  

 

minha irmã tomou sei lá, umas quinze gotas. Eu tomo duas, sabe, eu fico 

impressionada, e às vezes eu tomo quatro, minha irmã, quinze gotas. Pinga 

direto assim na boca. Minha mãe também, mas minha mãe toma pouquinho, 

toma pra dormir só. As vezes minha mãe tem dificuldade de dormir aí pega o 

Rivotril. Ela tomava em cápsula, em comprimido, só que aí ela... ela parou, 

ela, parou de comprar, aí tinha o meu Rivotril e ela começou a tomar em 

gota. Mas ela toma assim, aleatoriamente, minha irmã também, mas minha 

irmã já parou assim, até. (Maria) 

 

Como Maria conta, sua irmã tomava o número de gotas que desejava, pingava o 

medicamento direto dentro da boca, enquanto Maria, que tinha a prescrição do mesmo, 

tomava ―apenas duas gotas‖. O termo ―aleatoriamente‖ utilizado por Maria nos auxilia a 

pensar em várias questões. Quando ela diz que as tomadas são aleatórias, ela quer dizer que 

são ocasionais. Mendonça e Carvalho (2005), ao estudarem o consumo de ansiolíticos entre 

mulheres idosas relatam que as formas de utilização são definidas pela própria usuária e que 

oferecer, indicar ou emprestar esses medicamentos é uma prática comum. Mesmo que esses 

medicamentos sejam controlados e necessitem de uma receita específica para serem 

comprados, o conhecimento das mulheres a respeito dos medicamentos está acima das ordens 

médicas, construindo comportamentos autônomos frente aos mesmos. Através das histórias 

das jovens pude notar que a circulação dos ansiolíticos se limita ao ciclo das mulheres, sendo 

utilizados pelas mães, tias, irmãs, amigas, mesmo que apenas uma delas tivesse recebido 

prescrição médica. Cria-se uma rede de partilha do medicamento, não sendo os homens 

constituintes dessas redes.  
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Bianca também diz já ter oferecido o medicamento para uma amiga que estava muito 

nervosa após ter discutido com o namorado:  

 

É porque eu morava com uma garota, que era muito hiperativa, muito 

nervosa, muito estressada, muito tudo e ela tinha um namorado que atentava 

ela demais e ela é muito explosiva, ela quando brigava com ele, era aquela 

pessoa que gritava, que... teve uma vez, no dia que eu dei o remédio pra ela, 

ela chegou num ponto que ela jogou o celular dela contra a parede, aí ela 

gritando tanto, xingando tanto ele no telefone, que ela pegou o celular e ―tá‖, 

tacou na parede. Aí eu falei assim: gente não tem condições. Já é meia noite, 

eu queria dormir, aquela menina dando aquelas crises de maluca, falei assim: 

―essa menina vai ter que se acalmar, qual vai ser a forma dela se acalmar‖? 

Falei assim: ―já sei né‖. Falei: ―olha, você não pode ficar assim, não adianta 

você se estressar dessa maneira, não vai te ajudar, olha só o que ta 

acontecendo com você‖. Ela: ―ah, mas eu não consigo, esse menino é um 

inferno‖. Falei: ―olha só, você tem que ficar tranquila, você tem que se 

acalmar‖. ―Como? Como eu vou me acalmar?‖. ―Você quer um 

remedinho?‖. ―Você quer um remédio pra você ficar mais tranquila?‖. Ai ela 

aceitou. Falei assim: ―então toma‖. Dei logo dois sublingual, porque ela era 

demais. Falei assim: ―oh, coloca debaixo da língua e fica vendo uma 

televisão, calma, depois você dorme‖. Aí ela tomou. No outro dia ela falou 

assim: que que é isso, que remédio é esse, milagroso, não sei o que. Aí ela 

chegou a pedir de novo, uma outra vez que eles brigaram ela pediu de novo, 

mas aí eu não dei não. Também eu não vou ser a culpada da menina virar 

uma viciada no remédio. Não posso, porque é difícil eu conseguir esse 

remédio no dia que eu precisar eu não vou ter. Então não vou ficar te dando. 

(Bianca) 

 

 

Vemos através desta passagem que o medicamento entra no cenário turbulento como 

um gestor de conflitos (MENDONÇA, 2009). Bianca possui justificativas para, em um 

primeiro momento, oferecer o medicamento à amiga: ela precisava dormir, a amiga seria 

muito estressada, já havia quebrado o celular na parede e precisava se acalmar. A figura do 

medicamento surge como um elemento apaziguador da situação, aquele que rapidamente 

poderia resolver o problema. Bianca considera que aquela é uma medida paliativa mas 

necessária para aquele momento e decide dar o remédio à amiga. No outro dia, acordando 

mais calma e percebendo o efeito instantâneo do medicamento, que aliviou seu problema 

afetivo, possivelmente popularizará este consumo contando às amigas o que acontecera. 

Quando Bianca diz ter dado dois comprimidos de uma só vez à amiga fica demonstrado que o 

gerenciamento das doses é feito pelas próprias pacientes e que elas possuem total autonomia 

sobre o que consideram ser suficiente para tratar determinados problemas. Como a percepção 

da informante era de que a amiga estava muito alterada deu-lhe dois comprimidos de uma só 

vez, mesmo que apenas um já pudesse surtir o efeito esperado. O manejo das doses é feito a 

partir do que consideram ser casos mais extremos ou mais simples. 
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Bianca, em um primeiro momento, ofereceu o medicamento à amiga como uma forma 

de benevolência, o que possibilitou que ela conhecesse seus efeitos. Isso fez com que ela 

passasse a ter uma visão positiva de suas sensações, passando a solicitá-lo com frequência. No 

entanto, como o medicamento precisa de receita para ser comprado, Bianca começou a negar 

os pedidos da amiga com medo de que seu medicamento acabasse e ela não conseguisse outra 

receita a tempo. Outro argumento utilizado foi o de que a amiga poderia se viciar, sendo ela a 

culpada por ter oferecido o medicamento na primeira vez. 

Pode-se perceber que a partilha do medicamento entre amigos é familiares, 

especialmente entre mulheres, é comum e adquire sentidos diversos dependendo de seu 

contexto. Na maioria das vezes o medicamento é oferecido como uma forma de caridade e 

para aliviar o sofrimento percebido no outro, em outras vezes ocorre uma busca voluntária por 

parte das pessoas que convivem com quem os utiliza. Conhecendo os efeitos proporcionados 

ao outro, a procura por sensações semelhantes e alívio rápido dos problemas torna-se 

pertinente e mais fácil procurar o medicamento do que tentar resolver o problema de outras 

maneiras. É como destaca Lúcia: 

 

um remédio que você toma um comprimido e que vai tirar toda a sua 

ansiedade, você não resolve o problema, é só uma coisa paliativa. É muito 

fácil isso. Você não resolver, você só empurrar o problema e tomar um 

remédio que vai te deixar anestesiado.  (Lúcia) 

 

 

Joana também contou ter tomado o Rivotril da mãe para tentar dormir. Tendo brigado 

com seu namorado foi até a casa da mãe e tomou uma grande quantidade de seus 

comprimidos: 

 

eu fui, peguei o rivotril todo da minha mãe e tomei. Tomei uns 18, 18 a 20 e 

não dormi. (Joana) 

 

Ela também já conhecia alguns efeitos esperados do medicamento, pois via sua mãe 

tomando meio comprimido a noite antes de dormir. Ela relata que mesmo tendo tomado todos 

esses comprimidos não conseguiu dormir, que ficou elétrica e foi parar em um hospital para 

ver se precisava desintoxicar. Isso aconteceu quando ela tinha dezenove anos. Sua atitude não 

acarretou nenhum dano grave à sua saúde, mas foi recomendado que Joana procurasse um 

psiquiatra com vistas a iniciar um tratamento. 

Lúcia confirma que considera que o fato de se ter pessoas na família que utilizam os 

ansiolíticos influencia o uso de outros familiares. 
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Eu vejo a minha avó tomando Olcadil
19

 desde que eu me conheço por gente. 

Você tem noção? (Lúcia) 

 

Como abordado um pouco acima, Lúcia nos fornece uma questão importante para 

análise. Esta será apresentada a seguir.  

 

4.3.2- ―EMPURRANDO‖ O PROBLEMA COM UM COMPRIMIDO: O MEDICAMENTO 

COMO MERCADORIA F(ÚTIL) 

   

Barros (1983) discute que o lugar que o medicamento passou a ocupar na prática 

médica está associado à sua história e às transformações operadas em suas formas de 

produção e consumo. Nesta abordagem, dentro da lógica de produção capitalista de produção, 

os medicamentos se tornam uma mercadoria que precisa ser consumida e assumem o papel de 

satisfazer aos interesses do médico e do capital. Com a finalidade de estimular o máximo 

consumo, afirmando a lógica do mercado empresarial, o surgimento de mais doenças torna-se 

interessante para a indústria e o medicamento passa a responder interesses outros que não a 

promoção da saúde, possuindo o respaldo do conhecimento científico. Esta lógica 

medicalizante, como já discutido anteriormente, estimula o consumo e dá ao medicamento o 

status de uma mercadoria qualquer, que está ali para satisfazer qualquer necessidade. 

As circunstâncias no trabalho são recorrentes para que Maria utilize seu Rivotril sem 

que ela considere ter necessidade. Os momentos em que considera ser necessário utilizar o 

Rivotril são os momentos de crise. Como vamos apresentar no tópico seguinte, ela sempre 

anda com o seu medicamento em gotas na bolsa, para utilizá-lo como SOS. E tendo o 

medicamento dentro de sua bolsa durante todo o dia, se torna fácil recorrer a ele frente às 

situações que poderiam ser resolvidas de outra maneira. 

 

porque eu to trabalhando e às vezes eu tenho muita coisa pra fazer e é muita 

cobrança, aí eu fico muito nervosa e pra ficar tranquila eu tomo Rivotril. 

(Maria) 

 

 

 Mas, para ela, sua forma de agir não está correta e se analisa: 

 

 

                                                           
19

 O Olcadil também é um benzodiazepínico e seu princípio ativo é o cloxazolam. 
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Como eu comecei a ver que isso estava me atrapalhando eu comecei a ―vou 

começar a me organizar pra eu não ficar tão nervosa e depender desse 

remédio, ter que tomar esse remédio e também não ficar tão nervosa‖. Aí 

agora eu tô começando a me organizar, eu não queria tomar o Rivotril como 

um escape. (Maria) 

 

 

Souza, Opaleye e Noto (2013) em artigo de saúde coletiva que tinha por objetivo 

compreender as crenças e valores associados ao consumo indevido
20

 de benzodiazepínicos 

destacam que uma das formas inapropriadas se traduz na utilização do medicamento para a 

―fuga dos problemas cotidianos‖. As autoras caracterizam essa ―fuga‖ como uma tentativa de 

superar certos momentos difíceis no trabalho, nos relacionamentos afetivos, enfim, na vida 

cotidiana de forma geral. As jovens apontam o uso dos medicamentos para fins diversos como 

dificuldades no trabalho, por ansiedade antes da realização de provas, por conflitos afetivos, 

dentre outros que estão sendo mostrados ao longo da dissertação. As autoras também 

discutem sobre uma possível percepção de risco por parte das mulheres sobre os danos que 

podem ser causados devido ao uso abusivo ou inadequado desses medicamentos. Diferente da 

pesquisa citada na qual grande parte das mulheres não percebem risco frente ao uso desses 

medicamentos, as jovens pesquisadas por mim relatam já notar alguns prejuízos causados pelo 

uso do ansiolítico e temem possíveis dependências causadas pelo seu uso frequente. 

 

O Rivotril é péssimo para a memória, eu já percebi que minha memória não 

é tão boa como era no início da faculdade‖. (Lúcia) 

 

A minha tia foi dependente de Rivotril por muito tempo, ela só dormia com 

isso, aí eu pensei: ―eu sei que isso é um tipo de droga né, não vou ficar 

tomando isso direto. (Bianca) 

 

 Bianca se preocupa em ficar tomando o remédio de sacanagem, como ela mesma diz:  

 
Teve uma vez que eu tomei até só de sacanagem, só para dormir. Porque, 

não tomei assim por ter que tomar, de que tava me dando uma coisa, só para 

eu poder dormir. Só de sacanagem assim... eu precisava dormir para acordar 

cedo no outro dia, tava sem sono nenhum, aí eu pensei... (Bianca) 

  

                                                           
20

 Variáveis formas de uso e aquisições de medicamentos são consideradas inadequadas pela medicina 

oficial. No caso dos benzodiazepínicos podemos citar como indevida a sua utilização crônica por mais de seis 

meses consecutivos, sua aquisição sem prescrição, a utilização para fins não estabelecidos pelo prescritor, o 

empréstimo ou doação a terceiros, dentre outras. 
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Embora eu tenha apresentado minha pesquisa às entrevistadas e dito que estava ali 

como antropóloga, minhas informantes tinham conhecimento de que eu era farmacêutica visto 

que antes da entrevista falei sobre toda minha formação acadêmica. Este fato pode ter causado 

certo desconforto em fazer determinados relatos, pensando que eu poderia censurar alguns 

comportamentos. Quase todas riram ao contar as situações em que partilharam os 

medicamentos ou tomaram-nos, como Maria diz, de maneira displicente. No entanto, sempre 

afirmavam, em seguida, que não teriam mais determinadas atitudes ou diziam terem ficado 

preocupadas em algumas situações.  

 

Eu tava sendo até meio assim, sabe, meio displicente com o remédio, uma 

amiga minha uma vez ela... mas isso eu fiquei preocupadíssima. Ela tomou 

Rivotril com álcool porque ela brigou com o namorado, tomou assim não sei 

quantas gotas de Rivotril e bebeu, assim, aí eu fiquei morrendo de medo, 

mas não era meu Rivotril não, era dela, na verdade era da mãe dela, que a 

mãe dela usava pra dormir e ela tomou assim, acho que o dela era 

comprimido, tomou assim dois comprimidos e bebeu assim pra caramba. Eu 

fiquei morrendo de medo assim, ―nossa, cara‖. Porque ela brigou com o 

namorado. Aí veio o pessimismo da Maria: ―gente, eu que falei que Rivotril 

rebocava, gente se essa menina morrer eu vou me sentir mal pela vida 

inteira‖. ―Cara, vai se uma herança, eu vou me sentir mal, eu vou me sentir 

pactuando com a morte dela‖. Aí fiquei mal, enfim, aí no dia seguinte: ―Liz, 

você está bem?‖. ―Ah, eu to ótima. Só tô meio de ressaca e tudo mais‖. Ah 

que bom sabe. (Maria) 

 

Como abordei acima, uma das facilidades que garantia acesso rápido ao medicamento 

é uma forma de uso denominada SOS pela classe médica e já incorporada pelas jovens. Esta 

será a categoria analisada a seguir. 

 

4.3.3- O RIVOTRIL COMO ―SOS‖ 

 

 Meu primeiro contato com o termo ―SOS‖ foi quando eu ainda era acadêmica de 

farmácia. Embora eu não tenha tido acesso a nenhuma literatura científica que me desse um 

significado preciso para o termo, sempre o entendi como sendo usado para expressar a 

utilização de um medicamento em caso de urgência. Por exemplo, um Rivotril prescrito como 

―SOS‖ significaria que ele deveria ser utilizado em momentos de crise ou quando o paciente 

sentisse mal. O mesmo serviria para profissionais de saúde ou cuidadores que estivessem 

responsáveis por pacientes: usá-los quando considerassem necessário ao paciente. O fato é 

que este termo havia se tornado tão natural a mim que nunca parei para pensar sobre ele. E foi 

somente durante minhas entrevistas que esse termo passou a causar um certo desconforto aos 
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meus ouvidos. Pelo número de vezes que ouvi que o Rivotril era tomado ―só como SOS‖ 

pude perceber que este era um termo já incorporado ao linguajar nativo e que carregava 

consigo alguns significados a serem analisados.  

 

E ficou como SOS [o Rivotril], não ficou como uma dose regular onde você 

toma tanto agora e tanto a noite, não ficou uma coisa regular, ficou SOS, eu 

só tomo quando eu tenho necessidade. Tem dias que eu fico dois, três dias 

sem tomar meu comprimido, agora, tem dias que eu tomo quatro de 0,5 por 

exemplo. (Lúcia) 

 

Pesquisando sobre o significado do termo ―SOS‖ na literatura científica médica e das 

ciências sociais encontrei apenas um artigo. Trata-se de um estudo da área médica (ROCHA; 

LOYOLA, 2010) em que eram problematizados os critérios clínicos para a administração das 

medicações e qual profissional da enfermagem decidiria sobre a necessidade de administração 

da medicação ―SOS‖ em âmbito hospitalar. Neste artigo o termo ―SOS‖ designa medicações 

para ―uso quando necessário‖ (de sigla médica S/N). Percebi que minha dedução estava em 

parte correta, uma vez que, segundo o artigo, há uma outra classificação para os 

medicamentos utilizados em caso de urgência. Então, embora eu tenha pensado que ―SOS‖ se 

referia às medicações para serem usadas em caso de urgência (o que não deixa de ser), a 

literatura as descrevia como sendo de uso quando necessário. Ficou compreendido, então, que 

a forma de uso ―SOS‖ é sinônima de S/N e quer designar o uso em um momento no qual o 

paciente ou a enfermagem entenda que precisa utilizá-lo, como em caso de dor e de febre, por 

exemplo. O que é diferente de uma administração para casos de urgência, na qual o paciente 

está apresentando sintomas agudos e que precisam ser tratados imediatamente por implicarem 

riscos iminentes. 

Bianca conta que desde a primeira vez em que foi ao psiquiatra o Rivotril foi prescrito 

para ser utilizado como ―SOS‖. Junto com o Rivotril ele passara outro medicamento, o 

Pondera. Segundo ela, somente em momentos de crise ela deveria usar o Rivotril e então 

passou a andar com ele em sua bolsa.  

 

Ele passou Pondera, eu comecei tomando 7,5 mg, comprava o de 15 e partia. 

Comecei tomando esse e ele receitou o Rivotril. ―Se tiver uma crise você 

toma, não precisa tomar todo dia, só se te der alguma crise‖. ―Deixa como 

SOS‖. Mas aí eu deixei ele... no começo eu tomava, deixava ele comigo o 

tempo todo, onde eu ia eu carregava ele. Se eu saísse de casa e eu visse que 

esqueci o remédio, aí eu começava a desesperar. Só me sentia segura se eu 

saísse com o remédio. Porque quando me dava crise e eu tomava, era 

sublingual, meio que me ajudava, passava. Meu medo era eu ter uma crise e 
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não conseguir, não conseguir sair da crise. Aí onde eu ia eu levava o remédio 

dentro da minha bolsa. (Bianca) 

 

 No caso de Maria o Rivotril foi passado para ser tomado todos os dias e somente 

depois de ter apresentado melhora em seu quadro, ele foi prescrito como SOS. 

 

Ele me passou remédio que é o Escitacilopram, o Exodus e ele me 

diagnosticou com TAG, é transtorno de ansiedade generalizada, nem 

síndrome do pânico, né? Aí eu comecei. Aí tem um outro diag... 

[interrompe] aí ele me deu Rivotril pra tomar três vezes ao dia, duas pela 

parte da manhã, duas pela parte da tarde, duas pela parte da noite. E o 

Exodus, de 10‖. ―[...] hoje em dia eu tomo mesmo só como SOS mas eu 

ainda vou chegar nessa parte. (Maria) 

 

Maria conta com orgulho que atualmente o Rivotril só é utilizado como ―SOS‖, visto 

que não recebe mais prescrições para uso contínuo. No entanto, às vezes ela o utiliza, como já 

dito acima, sem considerar que haja real necessidade. Ela relata ser uma vitória receber a 

prescrição como ―SOS‖, mas que ainda não se sente segura para tirar o medicamento da bolsa. 

Inclusive me mostrou o frasco de Rivotril na hora da entrevista, pois ele estava em sua bolsa:  

 
Eu acho uma vitória, por exemplo, eu não depender mais do Rivotril. Ele 

anda como SOS na minha bolsa, eu esqueço que ele ta lá, eu tomo só quando 

assim, eu tomo assim em situações que eu to muito nervosa. Mas eu to 

ficando até meio abusada, nem to com crise mas aí eu tomo assim, to 

estressada, eu sei que vai me relaxar. (Maria) 

 

Bianca atualmente diz não andar mais com o medicamento na bolsa e que ter saído da 

casa da mãe para morar em Niterói foi um grande passo de sua parte. 

 

Eu acho que já foi um grande passo eu ter vindo [para Niterói], porque eu 

ainda vim com esse pensamento de que eu não podia sair na rua sem o 

Rivotril, eu tava nessa, não estava tendo mais crise, mas ainda tava nessa 

super dependente de remédio, de ter que sair com o remédio. (Bianca) 

 

 Uma das questões importantes a serem abordadas frente ao uso do Rivotril como 

―SOS‖ diz respeito às notificações de receita que são entregues às pacientes para que elas 

comprem o medicamento. Como a compra do Rivotril só pode ser efetuada tendo em mãos o 

talonário azul ―B‖ e estas receitas têm validade de trinta dias a partir de sua data de emissão, 

Bianca diz que seu médico lhe entrega as receitas sem data, para que ela compre quando achar 

necessário. Seu médico não é de Niterói e assim ela não precisa voltar com frequência ao 

consultório. 
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Até porque eu tenho a receita ainda do Rivotril aqui. Por eu não estar 

tomando mais... [pergunto se o médico deixa a receita sem a data] Ele deixa 

sem data [a receita]. Ele deixava sem data. Por eu ficar longe... é pra não 

vencer. Eu tenho uma receita aqui de duas caixas, então... tranquilo, eu não 

preciso pegar. (Bianca) 

 

Ela conta que há mais de um ano não vai ao psiquiatra e que é a sua mãe que pega 

suas receitas. Como ela não tem sentido necessidade de tomar o Rivotril, a receita antiga 

ainda está em sua casa, para que seja utilizada quando precisar. Mas segundo ela, o médico 

não gosta de ficar entregando as receitas à sua mãe sem a sua própria presença. 

 

Tem muito tempo que eu não faço a consulta, deve ter mais de ano que eu 

não faço a consulta, mas eu tenho contato com o meu psiquiatra através da 

minha mãe. Quando ta acabando o meu remédio eu ligo pra minha mãe e 

falo: ―mãe, ta acabando o meu remédio‖. Aí ela encontra com ele, vai no 

consultório dele pra pedir. Aí ele sempre pergunta pra ela ―e aí, como a 

Bianca ta? Ela falou alguma coisa? Se ta bem, não ta, não sei o que...‖ Aí 

minha mãe vai passando mais ou menos. Eu converso com a minha mãe e 

minha mãe me passa mais ou menos algumas coisas e ele receita. Mas ele 

não gosta, que teve uma vez que ele até falou: ―oh, a Bianca está há muito 

tempo sem vir aqui, eu tenho que saber como ela ta, senão não tem como eu 

ficar te dando esse monte de remédio sem saber como ela ta direito. Ela tem 

que vir aqui pra eu conversar com ela. 

 

Como disse no início do trabalho, em entrevista à Tornquist e Maluf (2010), Silveira 

destaca que o abuso no uso de medicamentos controlados é possibilitado por vários esquemas 

montados para burlar a vigilância sanitária e a legislação. E ressalta que em sua ―pesquisa 

participante‖ enquanto paciente em tratamento dentro de clínicas e salas de espera de 

consultório pôde confirmar todos os esquemas acionados pelas pessoas em sofrimento para ter 

acesso aos medicamentos controlados e como alguns médicos são coniventes nesse processo. 

Uma questão que preocupa Bianca e Maria diz respeito à necessidade de utilizar o 

medicamento para o resto da vida. Ambas relatam sentimentos de alívio e felicidade por não 

recorrerem mais ao Rivotril com frequência e de terem adquirido o status de somente 

consumirem o medicamento como ―SOS‖. Tudo isso respaldado pela segurança da indicação 

médica. Maria diz que no início do tratamento pensava muitas coisas a respeito de ter que 

utilizar o medicamento para sempre, o que gerava algumas preocupações a mais em sua vida. 

 

E se eu nunca, e se eu sempre tiver que tomar esse remédio e sei lá, quando 

eu quiser engravidar, se eu tiver que parar de tomar esse remédio, será que 

eu vou poder ter filho? Será que vai fazer mal ao feto?. (Maria) 
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Maria diz que essa é uma forma negativa que ela tem de pensar nas coisas e se 

preocupar com o futuro, mas que seu médico sempre lhe tranquilizara quanto a isso. Esse 

pensamento de Maria possui uma característica bem demarcada de gênero, visto que a 

maternidade é um papel social atribuído historicamente à mulher.  

Através dos relatos das jovens a respeito da utilização do medicamento como ―SOS‖ 

pude pensar algumas de questões camufladas em meio a esse uso, tais como: 1- Carregar o 

medicamento na bolsa, com o respaldo de uma prescrição médica, para ser utilizado ―quando 

necessário‖ possibilita que ele também seja utilizado mesmo que desnecessário; 2- não ter que 

recorrer sempre ao medicamento e tê-lo como ―SOS‖ é encarado positivamente; 3- ter o 

medicamento para ser utilizado como ―SOS‖ pode facilitar a partilha do mesmo com amigos e 

parentes:o uso incontínuo resulta em ―sobra‖ de medicamentos na cartela. Fornecê-los a 

outrem não implicará lacunas no seu próprio tratamento.  

 

4.3.4- O RIVOTRIL NA CAPA DA ―VEJA RIO‖ 

 

 Já finalizando a escrita da dissertação, após ter elaborado toda a discussão 

empreendida acima, me deparei com a informação de que o Rivotril seria tema de capa da 

edição de 2 de outubro de 2013 da revista Veja Rio. Antes mesmo que eu comprasse a revista, 

uma amiga que é assinante já havia deixado um exemplar em minha residência, pensando 

poder auxiliar de alguma forma em meu trabalho. A capa, a princípio, não me causou 

surpresa
21

, apenas o estranhamento antropológico típico de ver o nome de um medicamento 

de uso controlado, cuja propaganda é vedada, como assunto principal de uma revista de 

grande circulação. E também, é claro, de notar que a cor azul claro, estampando toda a capa, 

com um pequeno comprimido ao meio, fazia uma provável alusão à sensação principal 

atribuída popularmente ao medicamento que é de oferecer ―tranquilidade‖, de ―levar ao céu‖. 

Abaixo do título principal ―No embalo do Rivotril‖, já eram dadas pistas do que seria 

encontrado no interior da revista: ―Famosos, executivos, artistas e donas de casa contam sua 

experiência com o tranquilizante mais vendido da cidade‖. Este título principal nos remete ao 

trabalho de Azize (2010b) que realizou uma etnografia entre os estandes da indústria 

                                                           
21

 Após ter tido acesso a tanto material midiático controverso relacionado ao Rivotril, passei a adotar 

uma postura do tipo ―nada mais me surpreende‖ no tocante a esses materiais. É necessário que isso seja dito 

frente ao meu papel enquanto pesquisadora e também como espectadora dessas mídias.  
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farmacêutica em um Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Segundo o autor, o estande que 

divulgava o medicamento Rivotril lhe parecia um dos mais peculiares. Em um espaço onde 

eram oferecidas atividades ligadas às artes plásticas, com serviço de bar e DJ, coquetéis não 

alcoólicos eram servidos em horários comerciais do congresso e alcoólicos durante o happy-

hour, no início da noite. Azize destaca o clima de festa criado nesses momentos. O título ―No 

embalo do Rivotril‖, constante na capa da revista, me fez lembrar o cenário descrito por Azize 

ao visitar o estande do medicamento.  

 Abrindo a primeira página da revista encontro em destaque no índice um retângulo 

mostrando a figura de uma caixa de Rivotril de 0,5mg e apontando para os dizeres do que 

seria abordado na página 34: ―Especial. Prescrito inicialmente para o tratamento de fobias, o 

Rivotril caiu nas graças dos cariocas e teve seu uso banalizado para atenuar as tensões do 

cotidiano‖. Indo para a página sugerida, encontro o título da matéria de Sofia Cerqueira: ―No 

astral do Rivotril‖. ―Indicado para tratar a síndrome do pânico e fobias, o medicamento de 

tarja preta é adotado por cariocas como panaceia para as tensões do dia a dia‖. Em toda a 

página 35 aparece uma imagem do apresentador Pedro Bial que conta sua experiência com o 

medicamento. Em seu relato ele ressalta que as pessoas devem ter menos preconceito com 

este tipo de medicamento e utiliza a expressão ―males da alma‖ para se referir aos transtornos 

mentais, curiosamente expressão cunhada como título de uma série do programa de televisão 

―Fantástico‖, como visto anteriormente. Ressaltando a importância do acompanhamento de 

um médico na utilização destes medicamentos, destaca as dificuldades encontradas para 

deixar o uso e diz que ainda mantém uma cartela guardada em sua gaveta. Diz que tem um 

lado muito ansioso e que o medicamento o deixava operativo. Ao final lança a seguinte frase, 

expressando preocupação: ―O problema é encarar como pop um medicamento que pode 

causar dependência. Ele não é tarja preta por acaso‖.  

 A discussão inicial empreendida pela matéria diz respeito à notoriedade alcançada pelo 

medicamento junto às redes sociais e como foi ―transformado em uma espécie de panaceia 

para as mais variadas aflições‖ como o nervosismo em entrevistas de emprego, perdas 

amorosas, insônia, inquietação ante a uma festa etc. A revista ainda traz mais um elemento de 

que, segundo dados do mercado, o calmante seria o mais consumido no Rio de Janeiro, à 

frente de medicamentos para a hipertensão e impotência sexual. Entremeando relatos de 

usuários à matéria, a matériaainda traz a opinião de psiquiatras e outros profissionais médicos. 

Como já foi apontado nesta dissertação, a matéria da Revista chama a atenção para a aura pop 

adquirida por este medicamento, sendo utilizado em piadas como ―Eu rivo sim, eu tô rivendo, 

tem gente que não rive e está morrendo‖ (p. 36). Segundo a revista, grande parte da 
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popularidade alcançada pelo Rivotril é oriunda de seus efeitos, apontado como seus principais 

atributos a tranquilidade, a calma, a paz, o relaxamento e explicando qual o seu efeito a nível 

cerebral: ―desacelera o sistema nervoso central, nocauteando um grupo de neurotransmissores 

e reduzindo as respostas aos estímulos externos‖ (p. 36).  

Azize (2010a) chama a atenção para uma nova onda cerebral que transformou o 

cérebro em uma espécie de, nas palavras do autor, ―ator social‖. Segundo ele, ―uma ideia 

bastante divulgada hoje é a de que cada indivíduo se confundiria com o seu cérebro‖ (2010:1). 

Ele diz que tudo o que somos e sentimos seria produto direto de nossas conjunções neuronais. 

Essa ideia estaria se popularizando entre o público leigo através da mídia, da própria 

neurociência e do marketing dos laboratórios farmacêuticos. 

 Um dos pontos controversos da matéria diz respeito ao que é considerado ser um 

paradoxo nesta grande popularidade: o fato desses medicamentos serem controlados e sua 

propaganda vetada, não podendo sua imagem ser veiculada ou tornar-se alvo de promoções 

voltadas ao público leigo. No entanto, como já discutido por Azize (2010b) algumas tensões e 

ambiguidades permeiam o campo das regulações da Vigilância Sanitária. O autor relata que 

durante o congresso somente os profissionais prescritores poderiam receber o material de 

marketing ofertado pelos laboratórios farmacêuticos, no entanto as regras da ANVISA eram 

reinterpretadas pelos promotores do estande. Como o autor não é um prescritor ele não 

poderia receber os folhetos das mãos dos funcionários do laboratório, visto que os fiscais da 

ANVISA estavam em vigilância a esse respeito. No entanto, uma ressalva foi feita pela 

promotora: ela não poderia oferecer os folhetos, mas ele mesmo poderia pegá-los por conta 

própria. É nesta lógica de tensões e ambiguidades que devem ser pensadas as propagandas de 

medicamentos, pois, muitas vezes, a mídia e os laboratórios farmacêuticos estão respondendo 

a interesses outros que não apenas a informação ou a promoção da saúde das pessoas. 

 Continuando a leitura da matéria, outros relatos surgem para evidenciar a 

multiplicidade de motivos que levam as pessoas a consumirem o medicamento. Como já era 

de se presumir, tento em vista os aspectos de gênero já abordados durante todo o trabalho, o 

número de mulheres que dão seus relatos é maior que o de homens: são 5 mulheres e 3 

homens. O curioso é que 4 das mulheres aparecem na imagem ao lado ou segurando o frasco 

do medicamento. Na foto de uma delas o medicamento encontra-se na cabeceira da cama. 

Segundo a mesma, a utilização foi iniciada a partir de um quadro de bruxismo que passou a 

apresentar após um período conturbado de sua vida, que incluía o fim de um 

relacionamento.O medicamento foi prescrito por um dentista.  
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A questão da ―forma indiscriminada de sua prescrição‖, como dito na revista, também 

é abordada como um dos fatores que geram o grande consumo. Como ressaltado pela revista 

―até os dentistas prescrevem‖ (p. 36). Os vizinhos e parentes também são apontados como 

incentivadores do consumo, fato que, posteriormente, é confirmado pela prescrição oficial de 

médicos amigos da família. Um dos médicos consultados pela revista também diz ser comum 

que o paciente chegue ao consultório dizendo que outro médico já prescreveu Rivotril para a 

queixa em questão, tentando sugerir uma mesma prescrição. Neste momento a matéria traz 

uma ressalva quanto aos benefícios inegáveis da droga e diz que o problema não está no 

medicamento em si, mas sim nos perigos acarretados pelo seu mau uso, citando alguns de 

seus efeitos adversos apontados como mais preocupantes.  

Um dos relatos que também despertou minha atenção foi o de uma jovem de 32 anos, 

estudante de psicologia, que contou um pouco dos momentos de aflição que vivenciou tanto 

com uma crise de pânico que teve em seu trabalho, quanto posteriormente ao ter que deixar 

de tomar o Rivotril. Em suas palavras: ―Parei de tomar e experimentei o inferno‖ (p. 38). Em 

seguida alerta para os efeitos danosos do medicamento e diz que hoje em dia só tem uma 

caixa em casa. Mais a frente na reportagem um breve histórico do medicamento é trazido, 

explicando que ele pertence à classe dos benzodiazepínicos e que surgiu no mercado nacional 

em 1973, como anticonvulsivante. Frente aos seus inúmeros benefícios, se comparado aos 

demais tranquilizantes da época, passou a ser utilizado como tranquilizante, embora devesse 

ser indicado, principalmente, para fobias em geral e síndrome do pânico.  

Na opinião de mais um especialista, como destacado pela revista, uma das maiores 

autoridades em transtorno de ansiedade do país, o medicamento quando prescrito pelo tempo 

adequado e forma correta é seguro e eficaz. Ao final da matéria a autora destaca que diferente 

dos medicamentos para disfunção erétil, calvície ou acne esta droga não é uma lifestyle drug, 

justamente por estar longe de ser de uso recreativo e que requer a prescrição feita a partir de 

um diagnóstico criterioso. E termina: ―Nesse sentido, usar o medicamento como pílulas ou 

gotinhas inócuas não é apenas um caso grave de ingenuidade. Trata-se da mais pura 

irresponsabilidade‖ (p. 40).  

Diante desse final tão enfático, deve-se considerar que, como foi mostrado ao longo de 

todo trabalho, o consumo dos medicamentos deve ser contextualizado, pois tem uma 

imbricação social, moral, econômica e cultural. Grande parte das questões apontadas pela 

revista, como a partilha entre amigos, a utilização diante de problemas cotidianos e a 

popularidade nas redes sociais foram abordadas e discutidas ao longo da dissertação. Para 

finalizar, também é interessante notar como o discurso científico vem sendo infiltrado nos 
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artigos não científicos de forma a legitimar o que está sendo repassado ao público. Como 

exposto por Azize (2010a), um novo vocabulário começa a fazer parte do cotidiano das 

pessoas no que diz respeito aos neurônios, neurotransmissores, sinapses, sendo utilizado na 

tradução de temas que dizem respeito ao comportamento e sentimento humano. Como bem 

percebe o autor, do mesmo modo como já vivemos uma popularização dos saberes ligados aos 

conhecimentos ―psi‖, hoje os traços dessa cultura convivem de forma complexa com essa 

―nova onda‖ de discursos cerebrais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender a utilização de medicamentos entre mulheres e, para uma 

problematização mais específica, o uso de ansiolíticos, nos remete a uma polissemia de 

aspectos, alguns individuais, outros gerais, mas que devem ser observados dentro de um 

quadro de particularidades. No intento de elaborar algumas considerações finais para este 

trabalho, a primeira pergunta que me fiz foi a seguinte: consegui atingir o objetivo proposto? 

Pois bem, peso que sim. Porém, algumas questões merecem ser consideradas neste instante e 

apresento-as a seguir. 

A primeira diz respeito à minha inserção enquanto pesquisadora em um cenário no 

qual eu me aproximo enquanto pessoa. Também sou uma mulher jovem integrante das 

camadas médias urbanas, então, muitas histórias vivenciadas pelas jovens foram observadas 

por mim como familiares ou integrantes do meu próprio contexto de vida. Este fato, por 

vezes, me colocou enquanto objeto do meu próprio estudo fazendo com que eu repensasse 

certas práticas das jovens a partir de minhas próprias práticas. Obviamente tentei não permitir 

que essa aproximação interferisse no necessário, porém, discutível distanciamento 

metodológico exigido nas pesquisas científicas, portanto, considero que alguns aspectos 

anteriormente naturalizados por mim passaram a ser observados de modo mais crítico. 

Outro aspecto foi revelado no momento da revisão da literatura. A primeira coisa 

percebida é que pouquíssimos autores trabalharam com a questão da utilização de ansiolíticos 

por mulheres jovens. Os medicamentos acabam aparecendo como pano de fundo para outras 

questões, mas não como objeto diretamente explorado pelos autores. Destaca-se, então, a 

importância de outros estudos que tenham as mulheres jovens enquanto objeto, especialmente 

no tocante ao consumo de medicamentos. Um aspecto percebido é que há muitas pesquisas 

qualitativas no campo da Saúde Pública que se dedicam aos ansiolíticos, no entanto seus 

resultados parecem pouco problematizados. 

Uma questão que se apresenta e que já foi discutida por Mendonça (2009) diz respeito 

à necessidade de contextualizar o consumo de medicamentos, interpretando seus efeitos a 

partir de outras perspectivas que não apenas de cunho biológico, como a classe social, o 

gênero, a idade, a história de vida etc. Esta pesquisa fornece uma perspectiva de que a 

utilização de ansiolíticos por mulheres jovens deve ser memorada a partir do que se tornou 

título deste trabalho: os ―itinerários de vida‖. As formas de utilização dos medicamentos e o 

simbolismo adquirido por eles são parte integrante das histórias e das fases da vida que as 

jovens comemoram. 
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Dessa forma, antes de entrar especificamente no cenário da utilização de 

medicamentos fez-se necessário um mergulho profundo pelas histórias que permeiam o 

cotidiano dessas jovens, buscando conhecer seus hábitos, preferências e formas particulares 

de existência. Assim, fomos capazes, também, de compreender o universo da relação médico-

paciente, para, enfim, chegar aos medicamentos. 

Outra questão importante no tocante a esse trabalho diz respeito à primazia dos 

relacionamentos enquanto elemento fundamental para alguns entendimentos. Os 

relacionamentos amorosos são observados ora como o pontapé inicial para o início do uso de 

medicamentos, ora como um suporte terapêutico. Brigas e conflitos nos namoros foram 

apontados como motivos que ocasionaram o início da utilização de ansiolíticos ou então 

aumento nas doses dos mesmos quando seu uso já era regular. Por outro lado, em outros casos 

foram citados como fundamentais no alívio do sofrimento, por serem os namorados descritos 

como companheiros compreensivos e que ofereciam suporte aos momentos de crise. 

Os psiquiatras aparecem nesta pesquisa como profissionais solicitados por todas as 

jovens, o que reforça a ideia de que a busca por esse profissional tem se popularizado. Ainda 

assim, o estigma de frequentar os consultórios de psiquiatria permanece, mesmo que com 

menos força. Digo isso frente à resistência percebida em se procurar por esta especialidade 

médica. Fica um questionamento sobre o papel dos médicos na vida das jovens. Sua procura 

parece estar mais ligada ao alívio de sofrimentos do que à possibilidade de cura de uma 

doença ou transtorno. Além do que, o uso dos medicamentos seria legitimado a partir da 

procura deste profissional. Os psicólogos também foram profissionais frequentemente 

solicitados, mas sua busca aparece, quase sempre, precedida de uma consulta com um 

psiquiatra. Nos casos em que este profissional não recomendou a procura por um psicólogo, 

apenas a terapia medicamentosa foi instaurada, já sendo considerada suficiente por ambos. 

Ao longo do trabalho ficou demonstrada a importância dos veículos midiáticos na 

construção de explicações em saúde mental e na difusão de sintomas. Algumas jovens 

relataram a procura por um profissional e a identificação do que hoje consideram ―sintomas‖ 

a partir de matérias lidas em jornal ou vistas na televisão. Essas matérias, por vezes, geravam 

muitas confusões e questionamentos em relação a elementos que poderiam ser considerados 

normais e constituintes da vida de qualquer mulher jovem. No entanto, ao aparecerem 

enquadradas como possivelmente ―patológicas‖ pelos veículos, geravam grande preocupação 

e ocasionavam a busca por profissionais especialistas. 

Como observado, os ansiolíticos possuem um caráter duplo na vida das jovens: em 

alguns momentos aparecem como suporte fundamental no alívio de graves aflições e de 
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questões enquadradas biomedicamente como patológicas e em outros como uma ferramenta 

―fútil‖ de apoio para a fuga de problemas cotidianos, podendo ser compartilhado entre 

amigos, vizinhos e parentes. O medicamento, então, utilizado por uma mulher em sofrimento 

psíquico grave é o mesmo compartilhado em momentos de pequenas ansiedades como 

vésperas de prova, problemas no trabalho, posteriormente a uma festa etc. 

O medicamento Rivotril aparece como um representante paradigmático dos 

ansiolíticos por sua evidência midiática e pela frequência com que aparece nas histórias das 

jovens, mas não apenas por isso: após me tornar ―a menina que estuda o Rivotril‖ me vi 

alocada em um cenário no qual o medicamento passa a ser encarado como ―onipresente‖. As 

brincadeiras em sala de aula, as rodas de conversa, os congressos, as festas familiares, todas 

as ocasiões resgatavam histórias ligadas ao medicamento. 

Esta pesquisa revela que a antropologia tem fornecido um aporte fundamental às 

pesquisas ligadas aos medicamentos, mas que este campo ainda merece ser muito explorado 

devido à sua complexidade. Não houve o objetivo de esgotar a temática da utilização de 

ansiolíticos por mulheres, mas sim trazer novos elementos ou relativizar questões já bastante 

exploradas, como a partilha dos medicamentos entre familiares e a autonomia sobre decisão 

de aumentar ou diminuir as doses. Ressalta-se, ainda, que embora este trabalho tenha 

fornecido importantes descobertas para um campo em expansão no Brasil, o da ―antropologia 

dos medicamentos‖, novas pesquisas necessitam ser feitas no intuito de agregar elementos à 

discussão. Salientamos o fato de que os achados dessa pesquisa não podem ser generalizados, 

justamente por seu caráter qualitativo. No entanto, esses dados conformam um novo olhar e 

fornecem pistas preciosas para novas pesquisas que possam surgir.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Itinerários de vida: um olhar sobre o uso de ansiolíticos entre mulheres 

Pesquisador Responsável: Annabelle de Fátima Pereira Modesto 

Orientadora: Profa. Ivia Maksud 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense - 

UFF 

Telefones para contato: (22) 88244027 

 

Nome do voluntário: _________________________________________________________ 

Idade: ____________anos      R.G.: _______________________ 

 

 

A Srª está sendo convidada a participar da pesquisa Itinerários de vida: um olhar 

sobre o uso de ansiolíticos entre mulheres; de responsabilidade da pesquisadora Annabelle 

de Fátima Pereira Modesto.   

Objetiva-se fazer um estudo sobre o uso de ansiolíticos entre mulheres do município 

de Niterói, buscando compreender os significados envolvidos sobre esta prática, bem como 

refletir sobre as funções sociais, culturais e simbólicas relativas ao uso de medicamentos. Sua 

participação nesta pesquisa se dará de maneira voluntária através de entrevistas, sem tempo de 

duração previsto, que serão gravadas e, posteriormente transcritas. Para a prevenção de riscos 

ligados à perda da confidencialidade, esclarecemos que somente a pesquisadora e sua 

orientadora terão acesso às entrevistas em suas versões originais, e que a sua identidade será 

preservada, ou seja, suas declarações não serão identificadas. Mesmo assim, quaisquer 

dúvidas ou questões relativas ao entendimento de risco poderão ser consultadas, a qualquer 

momento, com o comitê de ética ou com a própria pesquisadora. As perguntas são relativas à 

sua trajetória de vida e ligação com o uso do medicamento.  Os participantes podem, a 

qualquer tempo, recusar-se a responder a alguma questão ou desistir da entrevista, sem 

prejuízos à continuidade do trabalho. 

Os resultados desta pesquisa, além de resultarem em uma dissertação de mestrado, 

poderão ser publicados em artigos científicos e apresentados em congressos no campo da 

Saúde Coletiva. Esperamos assim que essa pesquisa, além de contribuir para o referencial 

teórico desse campo científico, possa se destinar à construção de um saber que seja 

compartilhado com os profissionais da área da saúde e com a sociedade, de uma forma geral. 
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As informações dadas pela senhora poderão ser úteis na construção de conhecimentos 

relativos às políticas nacionais de medicamentos.  

Agradecemos sua participação nesta pesquisa. A senhora receberá uma cópia deste 

termo onde consta o telefone e o endereço da pesquisadora e do Comitê de Ética da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal Fluminense, e poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto 

e sua participação a qualquer momento. 

 

Diante das informações acima, declaro conhecer que serei entrevistada, que minha 

participação é voluntária e são garantidos minha privacidade e anonimato.  

 

Eu, ___________________________________________________________________,                       

R.G nº ____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito.                 

 

      Niterói, ____ de ______________ de 2012 

 

______________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Entrevistado 

 

______________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável pela pesquisa 

Annabelle de Fátima Pereira Modesto / Discente do Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva – UFF 

 

 

Endereço e telefones para contatos: 

Annabelle de Fátima Pereira Modesto 

Mestrado em Saúde Coletiva  

Universidade Federal Fluminense 

Rua Marquês de Paraná, 303 – 3º andar – anexo HUAP 

Centro – Niterói – RJ – CEP 24030-215 

Tel/fax: 2629-9341 – e-mail: annamodesto@hotmail.com – celular: (22) 88244027 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

Rua Marquês de Paraná, 303 – 4º andar – anexo HUAP 

Centro – Niterói – RJ – CEP 24030-215 Tel: 26299189 
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