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RESUMO 

 

Neste trabalho procuramos realizar uma crítica às abordagens da medicina atual, ao 
modo como vem implantando a suspeita de patologia na vida das pessoas e se 
apoderando de situações cotidianas, para realizar intervenções por meio de diagnósticos 
e medicamentos, cada vez mais precoces e por mais tempo. Consideramos os abusos e 
enganos que a medicina vem cometendo em nome do “bem-estar”,  muitas vezes 
resultando em efeitos nocivos maiores que os prováveis  benefícios. Discutiremos 
também a demanda de uma avaliação criteriosa sobre os inúmeros diagnósticos que 
proliferam, buscando entender se os casos de patologias estão realmente crescendo, ou 
se estamos criando um cenário fruto de uma lógica do mercado financeiro e da indústria 
farmacêutica. Questionamos, desse modo, a real necessidade das pessoas de 
diagnósticos e práticas medicalizantes, diante da possibilidade de outros caminhos de 
tratamentos. 
 

Palavras-chave: Diagnóstico; Heteronomia; Medicalização; Patologização. 
 

 

 

ABSTRACT 

 

In this work we seek to criticize the approaches of current medicine, the way it has been 
implanting the suspicion of pathology in people's lives and taking over everyday 
situations, to perform interventions through diagnostics and medications, which are 
increasingly precocious and for a longer period of time . We consider the abuses and 
misunderstandings that medicine has been making in the name of "well-being," often 
resulting in greater harmful effects than the likely benefits. We will also discuss the 
demand for a careful evaluation of the numerous diagnoses that proliferate, trying to 
understand if the cases of pathologies are really growing, or if we are creating a scenario 
that is the result of a logic of the financial market and the pharmaceutical industry. 
Thus, we question the real need of people for diagnoses and medical practices, given the 
possibility of other ways of treatment. 
 

Keywords: Diagnosis; Heteronomics; Medicalization; Pathologization.
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AS PESSOAS ESTÃO DOENTES MESMO? 

 

 

     
Infelizmente, a inutilidade dos cuidados médicos é o menor dos danos 
que uma empresa médica proliferante pode infligir à sociedade. O  
impacto negativo da empresa médica constitui uma das epidemias em 
maior expansão no nosso tempo. A dor, as disfunções, a invalidez e a 
angústia resultantes das intervenções médicas rivalizam agora com a 
morbidade provocada pela circulação de veículos automotores, o 
trabalho e até as guerras. Somente a má nutrição moderna causa 
claramente maiores males. (ILLICH, 1975, p. 23) 
 
 

Ao passo que vou escrevendo a relação do homem com as patologias, e 

ainda sobre como os médicos tratam os seus pacientes, mais lacunas são abertas em 

minha discussão. Se, para a medicina, novas patologias foram descobertas, resultando 

em novos tratamentos e novos medicamentos, como essas novas patologias se 

produzem? De onde elas surgem? Se partirmos de um saber resultado dos estudos de 

mapeamento do cérebro com exames ultramodernos, há novas patologias que revelam 

um desequilíbrio no sistema nervoso central? 

Se as novas tecnologias da informação e suas interferências sobre os modos 

de vida urbana fazem parte nesse adoecimento dos corpos, então o mais sensato, não 

seria tratar as relações que o homem tem com a aceleração com que as coisas acontecem 

neste novo tempo? Não deveríamos então questionar a rapidez da relação do sujeito 

com os equipamentos eletrônicos e seus efeitos sobre a vida das pessoas? Que pensar 

então do medo que é induzido pelas mídias assegurando uma promessa de maior 

vigilância nas cidades? Se o corpo adoece e se pensam tratar apenas os sintomas, 

apagam-se os sinais que dariam pistas do complexo terreno biopático, gerador de 

patologia, que fomenta essa atualidade urbano midiática devoradora de homens, de 

vidas, de experiência. Desse modo, as pessoas continuarão adoecendo.  

Na verdade, o que temos que analisar é se é o homem que está adoecendo 

ou se as relações que a sociedade estabelece estão cada dia mais precárias. E ainda não 

estamos falando das consequências que esses medicamentos podem trazer à saúde. Se, 

por um lado, o remédio traz alívio ao sujeito em sua angústia de acolhimento, em 

contrapartida esse mesmo medicamento pode causar outras patologias. O chamado 
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efeito iatrogênico do qual nos fala Illich, um autor bastante considerado nesta 

monografia.  

Trazendo para nossa discussão, eu fico me questionando: quem nasce 

primeiro, a patologia ou o medicamento? Como são criados novas patologias e novos 

tratamentos a cada lançamento de manuais de diagnósticos? Será que o homem é capaz 

de produzir tantas patologias, como esse corpo suporta tantas doenças? Para cada 

patologia, existem vários subitens de patologias que acompanham a patologia principal. 

Se uma pessoa tem transtorno de ansiedade, com essa patologia vem outra morbidade, 

por exemplo, transtorno do pânico... Fico me questionando, se o corpo ou a psique tem 

essa capacidade de suportar tantas patologias. 

  
A mania de descobrir anomalias provoca uma nova epidemia, que se chama 
às vezes de não-doença iatrogênica. Essa não-doença manifesta-se sob a 
forma de invalidez, exclusão da vida social, angústia e, bem frequentemente, 
sintomas funcionais, tudo com origem no diagnóstico e tratamento prescrito. 
Em certos casos, o diagnóstico baseou-se na ignorância do médico; noutros, 
num erro do laboratório de análises, ou mesmo num mal-entendido com o 
paciente. No Estado de Massachusetts (EUA), o número de crianças que se 
tornam inválidas em seguida a um falso diagnóstico de doença cardíaca 
excede o das que estão em tratamento efetivo de doença cardíaca. (ILLICH, 
1975, p. 26) 
 

   Uma pergunta fica ecoando nas minhas discussões: quando começo a falar 

sobre essas novas patologias do cotidiano, paradoxalmente indago se será possível que 

nessa modernidade o homem consiga não adoecer. E se, por outro lado, ele não adoecer, 

o capitalismo não o fará demandar cuidados mesmo que ele não esteja doente? Mas 

podem perguntar-me, como vão adoecer uma pessoa que não está doente? Entretanto, 

não é o que acontece nos dias de hoje? Se consegue fugir das patologias, esse sujeito de 

alguma maneira será transformado em algo que seja cabível de ser consertado, para que 

ele volte novamente a ser um sujeito de consumo de tratamentos. Nenhum dia da sua 

semana ele pode ficar abaixo do seu rendimento de consumo.  

O corpo humano transformou-se hoje em uma mercadoria à disposição de 

determinados dispositivos, por exemplo, a lei médica. Quando nascemos, 

automaticamente, recebemos injeções das quais muitas vezes nem os pais sabem para 

que servem. Não que seja desnecessário prevenir ou combater alguma doença, mas o 

que também acontece é um aprisionamento do corpo. É neste ponto o meu 
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questionamento:  será que realmente o homem precisa dessa grande quantidade de 

medicação, equipamentos, ou ainda, desse grande número de diagnósticos? Quais os 

interesses que estão por traz desse controle em relação ao corpo? Mas alguém ainda 

pode dizer que estão criticando a medicina em querer prevenir vidas. Entretanto 

percebemos que, quanto mais intervenções médicas são feitas, mais doenças aparecem 

para serem tratadas. Illich se preocupa com os indicadores econômicos desta postura do 

Capitalismo Mundial Integrado quanto à medicalização das vidas e diz que: 

 
A medicalização do orçamento é o indicador de uma forma de iatrogênese 
social, na medida em que reflete a identificação do bem-estar com o nível de 
saúde nacional bruta. Além disso, indica também a ilusão de que o grau de 
cuidados no campo da saúde é representado pelas curvas de distribuição dos 
produtos da instituição médico-farmacêutico (ILLICH, 1975, p. 37). 
 

 Se a medicina está preocupada em salvar vidas, por que alguns 

procedimentos não são para todos, ou ainda, por que é cada vez mais caro consultar-se 

com especialistas? Os prolongamentos nos tratamentos que o médico tem feito causam 

mais sofrimento mental e físico e o crescente investimento na saúde não tem se refletido 

em autonomia de vida da população. Pode-se notar, ao contrário, que o resultado disso é 

a introdução de mais patologias na vida das pessoas. 

 
O nível de saúde não melhora mesmo quando aumentam as despesas 
médicas. Cabe então concluir que, pela ineficácia global crescente da 
empresa médica é que a sociedade se torna rapidamente cada vez menos 
sadia. Creio poder demonstrar que em boa parte é a medicina atual que torna 
a sociedade menos sadia (ILLICH, 1975, p. 31-32). 
 

Há uma grande quantidade de doenças que são descobertas ou, melhor seria 

dizer, produzidas. Logo em seguida, são elaboradas vacinas que ficam em domínio de 

grandes empresas de laboratório. Se um médico diz que uma pessoa está com 

problemas, logo essa pessoa tem um cardápio de possibilidades à serviço desta procura. 

Primeiro, ele procura um especialista naquele problema. Depois, ele procura um 

medicamento que seja para tratar aquele problema. Em seguida, ele tem que fazer 

exames para saber qual a dimensão do problema dele e realizar todo o processo de 

tratamento visando a cura. Por último, ele tem que fazer exames periódicos, para saber 

como está sua saúde.  
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Mas pode alguém questionar que é o correto: Se alguém está doente, o 

correto não seria resolver o problema daquela pessoa, e por consequência, chegar à 

cura? Concordo que realmente deve-se resolver o problema para que a pessoa viva bem, 

mas então qual o problema da medicina em tentar curar as pessoas?  

O problema é que a própria medicina não aceita outro saber, já que muitas 

doenças podem ser curadas com plantas, ou outras formas de tratamentos. Entretanto, o 

grande investimento financeiro das indústrias farmacêuticas não permite que sejam 

feitos outros tratamentos. Contudo, muitas vezes são receitados medicamentos para 

doenças em que a causa não está no corpo, e sim, no modo como aquela pessoa está 

vivendo; o que, consequentemente, acaba refletindo no corpo. Cabe considerar que 

muitas doenças são causadas por problemas do dia a dia, cuja solução não seria um 

remédio, e sim novas formas de colocar-se no mundo, ou seja, novos modos de vida. 

Todo esse cuidado que a medicina diz ter com as pessoas e seus benefícios, 

na verdade, também trazem sofrimentos e dores.  

 
A iatrogênese social é o efeito social não desejado e danoso do impacto 
social da medicina, mais do que o de sua ação técnica direta. A instituição 
médica está sem dúvida na origem de muitos sintomas clínicos que não 
poderiam ser produzidos pela intervenção isolada de um médico. Na essência 
a iatrogênese social é uma penosa desarmonia entre o indivíduo situado 
dentro de seu grupo e o meio social e físico que tende a se organizar sem ele 
e contra ele. (ILLICH, 1975, p. 31). 
 

Mas tal esclarecimento não é exposto aos pacientes. Claro que não podemos 

generalizar, mas cabe aqui uma situação: quem nunca foi ao médico e relatou na 

consulta sua queixa, e o médico receitou um tratamento longe de suas possibilidades 

financeiras? E você pergunta ao médico se tem outro medicamento mais barato ou outro 

tratamento, e muitas vezes a resposta é não! Então, o médico abre a gaveta onde se 

encontram amostras grátis doadas pelas empresas farmacêuticas, das quais, então, o 

médico faz uso em sua receita. 

Os grandes investimentos financeiros nas universidades públicas ou 

particulares também seriam um fator pelo qual a medicina tem esse poder. A formação 

em medicina necessita de alto investimento financeiro, logo, o futuro médico precisa dar 

retorno a esse investimento econômico. De certa maneira, isso atrapalha a saúde 

preventiva da população, que não se realizaria a partir de medicamentos, mas ensinando 
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às pessoas o valor da comida saudável e o que elas podem trazer de benefício. 

Entretanto, essas prevenções não trazem um retorno financeiro esperado pelos médicos. 

O que acontece é justamente o contrário: há investimentos milionários em 

pesquisas para desenvolvimento de medicamentos para combater determinada doença, 

mas não há esse mesmo investimento na prevenção. Visto que o que importa não é a 

saúde das pessoas, mas sim o prolongamento dessa atitude das pessoas medicando-se. 

Assim, a medicina com as indústrias farmacêuticas parece cumprir seu papel de trazer 

saúde à população, mas o que está por trás disso, é outro interesse, e vocês já devem 

saber qual é: 
 

Segundo esses críticos, se os médicos prescrevem a torto e a direito na França 
como nos Estados Unidos, isso se explica pelas pressões que os laboratórios 
exercem sobre os clínicos assoberbados de trabalho. E acentua-se que o mais 
claro da formação pós-universitária dos médicos é a atuação dos laboratórios 
(ILLICH, 1975, p. 42). 
 

O que chama mais atenção nesse grande número de diagnósticos é o 

enquadramento ao qual a sociedade tem sido obrigada a se assujeitar. E, por 

consequência, os médicos tem dado continuidade a esse processo de enquadrar o sujeito 

em algum comportamento que precisa ser mudado. E se, por um acaso, esse sujeito não 

consegue ser enquadrado, logo, ele precisará entrar em um processo de transformação 

de enquadramento.  

O direito de não querer ser enquadrado é retirado do sujeito, o que resulta na 

tentativa da morte subjetiva do homem. O próprio sujeito não tem a liberdade de viver 

como ele acha saudável para ele mesmo, a medicina detém o poder de dizer como o 

homem deve viver. Constatamos assim, a que ponto chegaram o poder e a transgressão 

médica, de interferir na vida do sujeito. Se, por um lado, a medicina tenta consertar o 

homem, nesse processo de transformação, é nesse ponto que mora o verdadeiro perigo. 

É nesse processo de ajustar o homem que acontece a morte da subjetividade, pois ele 

não tem o direito de autoria sobre sua própria vida.  

O que importa para a sociedade ou para o capitalismo é que ele se propague. 

O bem-estar não cabe mais ao julgamento do sujeito ou ao modo como ele quer 

conduzir sua vida e seus hábitos, mas sim a um certo outro. Esse outro, que são as 

instituições normativas, cujo saber médico é o destaque, possui o domínio e poder sobre 
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sua vida. Todos esses dispositivos procuram enquadrar o sujeito e tirar do indivíduo o 

direito sobre a sua própria vida. 

 É visível como a psiquiatria vem procurando a todo custo consolidar-se 

como uma ciência, sem a possibilidade de cometer erros. É nessa procura que ela tenta 

demonstrar sua eficácia acarretando grande número de diagnósticos muitas vezes sem 

critérios rigorosos. Então, a medicina que tem o seu discurso de que a sociedade está 

cada dia mais doente, e necessita de cuidados cada vez mais demorados nos 

tratamentos, faz do uso de medicamentos e diagnósticos as suas ferramentas para 

legitimar o seu saber, mais uma vez contamos com Illich para assegurar nossa análise: 

 
A medicalização da vida é apenas um aspecto da dominação destrutiva que o 
desenvolvimento industrial exerce sobre nossa sociedade. A 
supermediatização é apenas um exemplo particularmente penoso das 
frustrações criadas pela superprodução. Para penetrar no verdadeiro sentido 
da iatrogênese social, é preciso percebê-la no seu contexto socioeconômico 
geral. (ILLICH, 1975, p. 62). 
 

 Outras vezes entranham seu domínio pela via do cuidado preventivo, que 

passa a se exercer fazendo seus os cuidados sobre o sujeito, antes que ele adoeça. O 

homem nem adoeceu, mas está sendo tratado e cuidado como se já estivesse doente, 

esse é o nível de aprisionamento medicamentoso. 

A crítica a esse dispositivo de controle vai mostrar que não é preciso estar 

doente para se transformar em um paciente que integre os índices estatísticos de 

adoecimento pois, "a extensão do controle profissional a cuidados dispensados a 

pessoas em perfeita saúde é uma nova manifestação da medicalização da vida. Não é 

preciso estar doente para se transformar num paciente” (Illich.1975, p. 47). 

  O médico possui o poder em relação à vida e à morte, pois estes estão 

incubando em suas mãos. Somente eles têm o direito legal ao conhecimento sobre a 

vida, sobre as ciências do corpo, e das doenças, assujeitando as pessoas e deixando-as 

totalmente à disposição de seus cuidados ou descaso. É neste ponto que procuro fazer 

questionamento sobre esse saber médico. A medicina não leva em conta as 

características como dor, sofrimento, morte que fizeram e fazem parte da experiência da 

humanidade. Esquecendo-se de que foi, e ainda é, graças a essas experiências, e às 

estratégias produzidas no intento de atravessá-las, que os homens sobrevivem às 
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dificuldades.  
 

A eliminação da dor, da enfermidade, das doenças e da morte é um objetivo 
novo que jamais tinha servido, até o presente, de linha de conduta para a vida 
em sociedade. E o ritual médico e seu mito correspondente que 
transformaram a dor, a enfermidade e a morte, experiências essenciais a que 
cada um deve se acomodar, em uma sequência de obstáculos que ameaçam o 
bem-estar e que obrigam cada um a recorrer sem cessar a consumos cuja 
produção é monopolizada pela instituição médica. (ILLICH, 1975, p. 102) 
 

O homem não tem o direito sobre sua própria vida. Se esse direito é 

expropriado do homem, então, o que resta para ele? Resta somente ser um corpo à 

disponibilidade da medicina, da medicalização, do mercado capitalista, como um objeto 

que tem sua função somente de consumir e produzir aquilo de que não precisa, pois foi 

tirado seu poder de gerir sua vida, poder de efetuar-se em suas ações. 

   Quantas pessoas nos dias atuais por um motivo ou outro tomam 

medicamentos para conseguir dormir e se tornam viciadas em remédios para dormir, 

sem que tenham problemas neurológicos ou outros problemas? Sem falar que tais 

medicamentos são criados por engenheiros químicos e médicos que irão, em seguida, 

criar novos medicamentos para combater o vício nestes medicamentos. 
 

Cada vez mais, o médico se vê em face de duas categorias de toxicômanos: à 
primeira ele prescreve drogas que criam hábito; à segunda dispensa cuidados 
para tratar de pessoas que se intoxicaram por conta própria. Quanto mais rica 
é a comunidade, maiores são as possibilidades de que seus pacientes 
pertençam às duas categorias. (ILLICH, 1975, p. 42-43) 
 

 Parece até uma loucura! Cria-se um medicamento para resolver um 

problema causado por outro medicamento. Entretanto esses medicamentos acabam 

causando outros problemas, que demandarão outros medicamentos. Portanto, o sujeito 

fica preso nessa lógica de ser tutelado sempre pelo saber maior que é do médico. 

 
O superconsumo é malsão pelo efeito social que produz e se reflete 
nas atitudes do médico e do doente. O médico pesquisa a eficácia do 
ato técnico ainda que à custa da saúde do doente e este submete seu 
organismo à regulagem heteronômica, o que quer dizer que ele se 
transforma em paciente. Nessas condições de invasão farmacêutica, 
não é de surpreender que os tranquilizantes sejam o tipo de arma cujo 
uso se amplia mais rapidamente. Nos Estados Unidos, os produtos que 
atuam sobre o sistema nervoso central têm o mais veloz crescimento 
no mercado farmacêutico e representam 31% das vendas globais. O 
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consumo de substâncias prescritas que produzem hábito ou 
dependência aumentou de 290% de 1962 para cá. Durante esse 
período, o de bebidas alcoólicas cresceu apenas 23% per capita e o 
consumo ilegal de opiáceos cerca de 50%, segundo estimativas. O 
vício medicalizado vem largamente à frente do vício 
festivo: fenômeno ligado ao desenvolvimento da profissão médica 
mais do que ao regime político. (ILLICH, 1975, p.39). 

 

O homem tornou-se presa do saber médico, e passou a demandar cuidados 

médicos em todas as fases de sua vida, mesmo que deles nem precise. Por exemplo, no 

Brasil, se tem o maior número de casos de cesáreas do mundo. Os pais muitas vezes são 

convencidos pelos médicos a fazerem cesáreas, com a justificativa de que o médico que 

acompanha a gestante pode não estar de plantão quando for o caso. Desse modo, esses 

pais são convencidos muitas vezes a marcarem o dia e a hora em que seus filhos vão 

nascer, não por um cuidado ao corpo da mulher ou do bebê, mas sim pela disposição do 

médico em fazer a cesárea. 

 Esse exemplo mostra como o homem sempre está nas mãos dos médicos. 

Ao nascer, essa criança tem seu especialista neonatal, pediatra e todos os cuidados 

possíveis; ao chegar à adolescência, tem o médico especializado para essa idade; ao 

chegar à velhice, ele tem o médico geriatra. O homem está sempre sendo tutelado pelo 

saber médico e, muitas vezes, não é um cuidado necessário. São cuidados de controle, 

cuidados que vão além da necessidade biológica. É um controle do corpo, um 

aprisionamento do homem a uma lógica de cuidados não necessárias, salve em casos 

específicos. 
No espaço de quinze anos, o número de especialidades médicas reconhecidas 
pela American Medical Association mais do que duplicou. Contam-se hoje 
sessenta e sete. Cada uma constitui um feudo, com suas próprias enfermarias, 
técnicos, revistas, congressos, e algumas vezes até seus grupos organizados 
de pacientes. (ILLICH, 1975, p. 92-93) 
 

A medicina não é para todos. Pode alguém perguntar: como não é para 

todos? Os casos de mortes em hospitais públicos é a prova maior de como, a medicina 

que existe em um hospital particular de grande nome, não é a mesma de um hospital 

público. Existem vários casos em que o paciente ao chegar num hospital público chega 

com uma doença e acaba desenvolvendo outras doenças, tais como infecções, chegando 

a casos de morte por infecção generalizada, como a septicemia. Não que nos hospitais 

particulares isso não aconteça, mas acontece com menos frequência. Notamos que o 
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cuidado que um hospital particular tem com seus pacientes é maior, e sua lógica de 

funcionamento é diferente. Quanto mais tempo um paciente passa em um leito de 

hospital particular maior será sua conta a pagar. Nos hospitais públicos, entretanto, a 

demanda de pessoas que precisam de cuidados é muito maior. Devido a isso, nos 

hospitais públicos, a grande preocupação não é curar e sim que aquele paciente tenha 

uma melhora suficiente para desocupar aquele leito. 

 
A valorização da saúde-mercadoria é sintoma da organização dos 
poderes em favor da produção heteronômica. É um valor necessário à 
justificação do poder econômico e político. A difusão desse valor em 
todas as classes sociais explica o aparente pluralismo na busca do 
cuidado-mercadoria e a aparente oposição entre os programas de 
esquerda e de direita, que visam à reorganização dos mecanismos de 
acesso ao hospital e ao médico. Mas tal pluralismo não assegura uma 
descentralização do controle sobre os serviços médicos. Este continua 
firmemente nas mãos das elites profissionais. De fato, a demanda 
crescente torna os cuidados médicos mais raros e reforça a integração 
das elites médico-sanitárias na classe que domina a produção, a 
reprodução e a legitimação de um sistema industrial em 
crescimento. (ILLICH, 1975, p.89). 

 

O que podemos perceber quando analisamos como a medicina tem tratado o 

homem? Como tem tratado sua condição psíquica? Podemos ver que problemas do 

cotidiano têm se transformados em doenças biológicas, problemas esses que poderiam 

ser resolvidos por outros caminhos, mas são resolvidos com medicamentos. E isso já 

vem gerando perguntas no meio médico e no meio dos psicólogos: que consequências 

negativas essa grande quantidade de medicamentos pode trazer futuramente? Por que 

essas pessoas que estão tomando medicamentos cada vez mais precocemente? 

Consideramos a doença participando das condições da vida como um todo, 

dela não podendo ser separada e, segundo Canguilhem “essa conclusão impõe-se muito 

mais quando, deixando de dividir a doença em uma multiplicidade de mecanismos 

funcionais alterados, passamos a considerá-la como um acontecimento que diz respeito 

ao organismo vivo encarado na sua totalidade” (2009, p. 26). 

Podemos pensar essa medicalização e esse grande número de diagnósticos 

como um dispositivo de controle social. E, mais ainda, uma maneira camuflada de 

monitoramento sobre as pessoas. De acordo com cada lançamento de livros de 

diagnósticos, novas patologias têm sido "descobertas". Sendo assim, está cada vez mais 

difícil o sujeito não ser encaixado em alguma patologia. Comportamentos que 
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anteriormente que eram considerados normais estão transformando-se em patologias.  

Isso é muito grave.  As pessoas estão se transformando em simples corpos que precisam 

ser monitorados; a subjetividade do homem está cada dia mais esvaindo-se por 

medicamentos que prometem felicidade e bem-estar. Os investimentos que as empresas 

farmacêuticas têm feito nas pesquisas, procurando descobrir novas patologias, tem 

influenciado no aumento de pessoas diagnosticadas. O Marketing que essas empresas 

têm feito nas televisões e jornais têm aumentado muito o consumo dos medicamentos. 

Como a medicina tem descobertos tantas patologias? Como a psiquiatria 

tem tempo para estudar essas patologias, se a cada lançamento de manuais de 

diagnósticos são inseridas novas patologias? Há tempo para estudar essas patologias?  

 
O que é um sintoma, sem contexto, ou um pano de fundo? O que é uma 
complicação, separada daquilo que ele complica? Quando classificamos 
como patológico um sintoma ou um mecanismo funcional isolado, 
esquecemos que aquilo que os torna patológicos é sua relação de inserção na 
totalidade indivisível de um comportamento individual. (CANGUILHEM, 
2009, p. 29) 

 

Se, por um lado, foi realizada a reforma psiquiátrica, deixando de lado 

tratamentos de choque e verdadeiras torturas com pessoas com alguma deficiência 

mental, hoje, o aumento dessa tentativa de normalização de pessoas, não seria uma 

tentativa de ter o controle sobre as pessoas? Saíram os portões e paredes dos asilos, em 

contrapartida, o controle da vida tem sido cada vez mais intenso sobre as pessoas. 

Estima-se que a depressão daqui a alguns anos será a doença do século. O controle 

sobre as vidas dessas pessoas estará nas mãos dos médicos e das empresas 

farmacêuticas, e ainda de vários setores, como planos de saúde e hospitais. São esses 

setores que estão controlando e manipulando esse aumento de diagnósticos. Se por um 

lado, a medicina tem tentado esse controle social sobre as pessoas através de 

legitimação do seu saber médico por meio de diagnósticos das patologias, por outro, as 

empresas de medicamentos têm ganho bilhões em dinheiro com medicamento. 
 

Em sentido mais amplo, a doença iatrogênica engloba todas as condições 
clínicas das quais os medicamentos, os médicos e os hospitais são os agentes 
patogênicos. Chamarei iatrogênese clínica essa multidão de efeitos 
secundários, porém diretos, da terapêutica. Faço a distinção da iatrogênese 
clínica de outros danos iatrogênicos que são resultados não técnicos da 
intervenção técnica do médico (ILLICH, 1975, p. 24). 
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Se na contemporaneidade há configuração de sintomas contribuindo para 

um grande número de patologias, a medicina tem tomado esse fenômeno para si, e disso 

se beneficiado. Como consequência, comportamentos que antes eram considerados 

cotidianos, estão sendo transformados em patologias, por uma classe médica e industrial 

que determina o que é, ou não, normal.  

Por que esse fenômeno de adoecimento não pode ser discutido amplamente 

pelo conjunto de agentes sociais, com outros profissionais como sociólogos, filósofos, 

que estudam as sociedades em suas relações?  Por que fazê-lo privativo do saber 

médico? Será que as indústrias farmacêuticas têm medo de que a população veja que há 

interesses por trás dos diagnósticos? É alarmante como pessoas estão sendo tratados 

com diagnósticos sem ter uma avaliação criteriosa mais profunda. Quase todo mundo 

hoje cabe em algum código do CID 10 ou do DSM V1, de modo que, torna-se uma 

identidade social ter algum transtorno. 

O empreendimento que quebrará a programação autodesregulada de 
nosso sistema de produção se fundará necessariamente no respeito das 
surpreendentes fontes da ação pessoal.  A contraprodutividade global 
da medicina é fenômeno evidente. A luta política nesse campo, para a 
liberdade de informação. Para a liberdade do exercício dos cuidados 
de cada um e para a livre disposição de seu corpo, poderá́ 
desempenhar o papel de faísca, desencadeando um processo geral de 
liberação em outros domínios onde a expansão do sistema 
heteronômico alcançou igualmente níveis mórbidos. (ILLICH, 1975, 
p.164). 

Pessoas nos dias atuais apresentam-se como algum transtorno, como se 

fizesse parte de sua vida aquela patologia. Como se para explicar o sujeito fosse 

necessário ter aquele transtorno para ajudar em seu cotidiano. Naturalizou-se ter alguma 

patologia para justificar seus erros, suas frustrações, seus medos e suas angústias. 

Esquecendo, assim, que tais sentimentos são efeitos da experiência e dos valores 

culturais significativos para o sujeito.  Indagamos por quais motivos, naturalizou-se que 

não devemos senti-los.  Não nos damos conta de que, nas nossas vidas, somos 

controlados e manipulados a aceitar isto como verdade. Ou mesmo, somos convencidos 

de que precisamos daquele tratamento, daquele remédio. Somos enlaçados ao nível em 

                                            
1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, criado em 1952, em 2013 a 5a versão-DSM V. Lista 
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que nossos corpos são invadidos, tomados por forças e saberes que não temos como 

barrar em nossas vidas.  
O resultado global da superexpansão da empresa médica é frustrar os 
indivíduos e os grupos primários do poder de dominar seus corpos e 
seu meio. Os ginecologistas, pediatras, psiquiatras e geriatras 
gerenciam as instituições segundo o interesse do Estado industrial, 
mesmo no caso em que mulheres, jovens, trabalhadores ou velhos 
sadios teriam capacidade de gerenciá-las em seu próprio interesse. 
Essa perda de autonomia é ainda reforçada por um preconceito 
político. A política da saúde, como é quase sempre entendida, coloca 
sistematicamente a melhoria dos cuidados médicos antes dos fatores 
que permitiriam exercitar e melhorar a capacidade individual de cada 
um assumi-la. Em vez de designar a participação na ordem social e a 
possibilidade de atuar nela, a palavra saúde passou a significar a 
capacidade de suportar uma ordem imposta pela lógica heteronômica 
da forma industrial de produção. (ILLICH,1975, p.78-79) 

 

Diante desse saber embasado pela ciência, como verdade única, pessoas tem 

deixado sua vida e seu tratamento ficarem tutelados pelo poder médico. É nesse ponto 

que acontecem os abusos médicos, os erros médicos, e que os tratamentos são prescritos 

sem necessidades.  
 

Essa etiquetagem acaba fazendo parte integrante da cultura popular quando o 
leigo aceita como coisa "natural" e banal o fato de que as pessoas têm 
necessidade de cuidados médicos de rotina simplesmente porque estão em 
gestação, são recém-nascidas, crianças, estão no climatério, ou porque são 
velhas. (ILLICH, 1975, p. 43). 
 

Diante desse cenário do saber médico hegemônico, pessoas procuram 

religiões para serem curados e vemos, a cada dia, surgirem resistências, tais como 

pessoas procurando outras maneiras de se curar por medicinas alternativas que vem 

ganhando mais destaque; outros buscando cuidados de práticas curativas religiosos, 

mesmo fazendo uso dos medicamentos. Enfim, demandas da sociedade de um olhar e 

uma participação de que os cuidados médicos, farmacológicos e técnicos não dão conta.  

De todo modo, isso denuncia que algo na medicina tradicional não vai bem. 

Já que as pessoas se sentem mais autônomas quando procuram outras maneiras de cura. 

Na medicina positivista, somente o médico pode opinar no tratamento, só o médico que 

tem o saber sobre a doença, deixando, assim, o sujeito totalmente paciente e à mercê do 

seu poder. Isso atrapalha o tratamento, pois em tal estado de esvaziamento de sua 

potência de agir o paciente não pode recorrer às suas forças de vida. 

Outro aspecto negativo da medicalização é que o remédio, por si só, é uma 



18 
 

tentativa de fazer com que o sujeito seja normal, ou que o sujeito volte a ser normal. São 

dois problemas encontrados nesse aspecto negativo: não tem como fazer com que uma 

pessoa seja igual à outra, a singularidade do indivíduo é única; outro ponto negativo é 

que o sujeito está sempre em processo de transformação, a sua subjetividade é algo que 

não para de se transformar. 

 “O ser vivo normal é aquele que é constituído de conformidade com essas 

normas. Mas será que devemos considerar qualquer desvio como anormal”? 

(CANGUILHEM, 2009, p. 49-50). Dessa forma, como um remédio ou médico vai ter o poder 

de fazer com que o sujeito seja normal? O normal para cada sujeito é algo singular. 

 
O modelo é, na realidade, produto de uma estatística. Geralmente, é o 
resultado de cálculos de médias. Porém, os indivíduos reais que encontramos 
se afastam mais ou menos desse modelo, e é precisamente nisso que consiste 
sua individualidade. (CANGUILHEM, 2009, p. 50) 

 

 Quando o sujeito é diferente do que é esperado pelos outros para muitos é 

considerado doença; entretanto, para Canguilhem (2009), o que é visto como uma 

anomalia, também poderia ser visto como uma outra forma de viver, uma estratégia, 

uma solução que o corpo encontra, novos modos de vida. 
 

Qualquer desvio do tipo específico ou, em outras palavras, qualquer 
particularidade orgânica apresentada por um indivíduo comparado com a 
grande maioria dos indivíduos de sua espécie, de sua idade, de seu sexo, 
constitui o que se pode chamar uma Anomalia". É claro que, assim 
definida, a anomalia tomada em um sentido geral é um conceito puramente 
empírico ou descritivo, ela é um desvio estatístico (CANGUILHEM, 2009, 
p. 42). 
 

Quando a medicina, junto com a indústria farmacêutica, procura apenas 

reduzir o sujeito a um sistema biológico, esquecem que o homem é cultural, social, e 

que o ambiente em que o homem vive interfere na vida do indivíduo. São essas 

interferências que influenciam o comportamento humano, porém essa interferência não 

determina a vida de uma pessoa. Ela pode influenciar, mas não determinar. Isso mostra 

como o homem é complexo, é uma eterna metamorfose, nunca para de se transformar. 

Já foram divulgados nos jornais, programas de TV, que a depressão daqui a 

poucos anos atingirá o maior número de pessoas no mundo. Podemos perguntar então, a 
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quem essas pessoas irão recorrer? Qual serão as indústrias que lucrarão com isso? Ao 

anunciar essa notícia a medicina ganhará mais poder sobre os corpos, pois se é da 

psiquiatria que vem o saber superior, logo, quem terá a solução serão os médicos. Como 

críticos, podemos perguntar por que essas pessoas sofrerão de depressão? Quais os 

motivos, quais as razões, por que esse número de pessoas apresentando o que se 

configura como depressão? São essas perguntas que a medicina não sabe responder ou, 

nem visa responder.  

Com isso, a publicidade de medicamentos tem sua função para a promoção 

e os lucros da indústria farmacêutica. Quando são divulgadas pesquisas sobre novas 

patologias, em seguida vem nomes de medicamentos que serão lançados para ajudar a 

doenças que foram descobertas. 

 
A publicidade junto aos médicos, para esses mesmos produtos, é quase 
totalmente financiada pelo dinheiro dos segurados assalariados. Uma 
publicidade paga por laboratórios, cheia de artifícios e documentação 
enganadora, enche muitas vezes a cabeça dos leitores dos jornais 
"estritamente reservados aos membros da profissão médica" e, em 
consequência, postados a preço reduzido no correio. (ILLICH, 1975, p. 42) 
 

Todos esses acontecimentos se dão pela felicidade que a sociedade pede 

para cada indivíduo. Hoje não se pode sofrer por uma perda, temos que estar sempre 

bem, excitados e felizes. Não há como o homem se manter sempre feliz, o sofrimento 

faz parte do homem, assim como o medo fez com que o homem organizasse estratégias 

de sobrevivências na história da humanidade. Entretanto, quando o ser humano não 

consegue atingir esses níveis de satisfação, ele recorre aos medicamentos para não 

perder tempo com o sofrimento, ou com as dificuldades da vida. Isso implica em que o 

homem não sabe como agir diante daquilo que ele não esperava. 

Estamos criando uma sociedade em que as pessoas não querem enfrentar as 

dificuldades da vida sem um remédio para lhes ajudar. Claro que há situações em que o 

medicamento é fundamental para o sujeito ter um auxílio na sua vida. Evidentemente 

não estamos falando disso. O questionamento aqui é quanto à recorrência a esses 

medicamentos e se o uso dos mesmos é necessário. Considerando as situações do 

cotidiano que outrora eram resolvidas naturalmente, sem interferência médica ou de 

psicólogos.  
A fascinação pelos "avanços médicos", as técnicas da medicina terminal e a 
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morte sob controle médico são sintoma particularmente visível da quinta 
dimensão da iatrogênese social. Para melhor compreendê-la é preciso ver 
nela a manifestação de uma necessidade muito profunda de milagre. A 
medicina terminal é o mais solene elemento de um ritual que celebra e 
consolida o mito de que o médico trava uma luta heroica contra a morte 
(ILLICH, 1975, p. 52) 
 

Podemos perguntar como poderemos fugir desse dispositivo de controle, 

desse biopoder, se a todo o momento somos entrelaçados a acreditar que através dos 

medicamentos problemas, frustrações, serão eliminadas dando lugar à felicidade que a 

mídia induz pelo convite incessante ao mercado consumista do "bem-estar".  

A sociedade talvez tenha que começar a pensar que o vazio, assim como a 

tristeza ou o desânimo, pode ter lugar na vida das pessoas. Como alguém consegue se 

manter sempre para cima, feliz e entusiasmado o tempo todo? Esses dias em que uma 

pessoa está abaixo do rendimento cotidiano também podem tornar-se necessários para 

esse encontro consigo. De modo que estes momentos não devem ser considerados como 

algo ruim, mas como situações que fazem parte da vida das pessoas.  

Hoje a medicina está vendendo, através dos medicamentos, mais que uma 

promessa de cura, mas uma promessa de felicidade. Quais consequências a sociedade 

poderá pagar por acreditar nessa promessa? 
 

Vimos que a redução da capacidade de reagir dos membros de uma sociedade 
reflete-se na medicalização do Orçamento, e que a invasão farmacêutica, seja 
ou não eficaz, bloqueia a resistência das pessoas. Uma terceira forma de 
iatrogênese social é resultante da medicalização das categorias sociais 
(ILLICH, 1975, p. 43). 
 

Um dos motivos para que essa produção de aumento de patologias tem sido 

feita, é pelo estreitamento do normal e do patológico. A cada dia está difícil ter 

comportamentos que não sejam rotulados como patológicos. Como poderemos no 

futuro escapar desse enquadramento? 

Não somos ingênuos de não admitir que as pessoas estejam a cada dia 

sofrendo mais, com depressões, ataques de pânicos dentre outras patologias. Embora, a 

medicina deveria ver esses fenômenos como um alerta de como a saúde mental e física 

precisava de um novo olhar, menos tecnicista e mecanicista. Desse modo, ela age da 

pior maneira, potencializa a doença sobre a vida das pessoas com grandes quantidades 
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de medicamentos e aumento dos casos de diagnósticos.  

Como a medicina potencializou o aumento dos diagnósticos? Se olharmos 

há 10 anos, o número de pessoas com algum transtorno mental, e olharmos o número de 

pessoas hoje, iremos ver que este número aumentou de uma forma descontrolada.  Esse 

fenômeno pode ser explicado pelo mal-uso dos manuais de diagnósticos, que tem sua 

função como um manual auxiliador e não como única ferramenta de avaliação. Outro 

fator seria os tratamentos e rótulos de pessoas que não tem transtorno. Illich (1975) diz 

que “A verdade é que o diagnóstico precoce transforma pessoas que se sentem bem em 

pacientes ansiosos” (p. 49) 

Essa epidemia de patologias tem evidenciado a crise de valores que vem se 

anunciando em certas instituições, como por exemplo, a escola e a família. Escola essa 

que cada dia mais quer que o aluno se assemelhe a um robô; a criança tem que estar na 

sala e apenas obedecer e ouvir; mais tarde na adolescência deverá comportar-se como 

aluno que só mostre conformidade, pois, ao questionar algo, será tratado como vândalo 

ou portador de alguma patologia. 

  
A medicalização do diagnóstico precoce não apenas entrava e desencoraja a 
verdadeira prevenção, mas leva também o paciente potencial a comportar-se 
como um objeto pelo qual o médico é responsável. Ele aprende a entregar-se 
ao médico esteja ou não com boa saúde; transforma-se num paciente para o 
resto da vida. (ILLICH, 1975, p. 51) 
 

A família, por outro lado, tem tido menos tempo para conversar com os 

filhos, e querem que as escolas mais do que ensinar, cumpram tarefas que são de 

responsabilidade dos pais. Quando entraves acontecem, o caminho encontrado são 

medicamentos. Esses remédios são para consertar os filhos, fazer com que eles 

obedeçam aos seus pais, que sejam bons alunos, e futuramente bons cidadãos. Suas 

esperanças estão ancoradas na medicina com a ilusão da mágica dos medicamentos. 
 

Quando são mostrados na televisão, os feitos heroicos da medicina se 
assemelham a uma espécie de dança das chuvas para milhões de pessoas. São 
liturgias que transformam a esperança realística de uma vida autônoma na 
ilusão de que os médicos vão dar à humanidade uma saúde cada vez melhor. 
É o ritual da medicina, celebrado por um mago preventivo, que priva os 
homens da posse do presente (ILLICH, 1975, p. 56). 
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A epidemiologia de diagnósticos sempre vem acompanhado com a mudança 

de critérios das avaliações. Sempre que há um aumento significativo de alguma 

patologia percebemos que os critérios foram alterados, ficando mais fácil o diagnóstico. 

Segue uma sequência de diminuir os comportamentos que seriam normais e aumentar 

os comportamentos que se encaixam em alguma patologia, e assim como consequência 

o sujeito fica mais propício a ser encaixado em alguma patologia.  

Sempre questiono se realmente está havendo uma epidemia de patologias, 

ou estão "criando" uma epidemia de patologias. Segue aquele velho esquema de 

negócio: se eu crio um problema, logo, se precisará de uma solução.  
 

A doença não se apresenta como um parasita vivendo no homem e vivendo 
do homem que ela esgota. Vemos na doença a consequência de um desvio, 
inicialmente mínimo, da ordem fisiológica. Em suma, a doença é uma nova 
ordem fisiológica, e a terapêutica deve ter como objetivo adaptar o homem 
doente a essa nova ordem". (CANGUILHEM, 2009, p.31) 
 

Um dos erros da medicina dita moderna é o reducionismo. O ser humano 

não precisa ter um alto nível de conhecimento para saber que o homem é um ser social, 

e que suas relações com o ambiente, com pessoas, com objetos, alteram o 

comportamento do sujeito. Muitas vezes, os motivos dessas alterações se encontram nas 

fontes de nossa vida: o trabalho, o amor, o conhecimento.   

É exatamente isso que a medicina precisa começar a enxergar que o homem 

não é apenas biológico, o seu funcionamento vai além do organismo, ele é AFETO. E 

isso tem um valor enorme na vida do sujeito. A medicina está se apropriando de 

problemas sociais, problemas do cotidiano, para fazer uso da medicalização.   

Todos esses dispositivos da medicalização da vida, na verdade chegam a um 

ponto só: o controle da vida: o controle da sexualidade, controle por meio das religiões, 

controle através da doença.... Todos esses dispositivos são para manter o sujeito 

apagado, sua subjetividade entorpecida. O homem contemporâneo não pode sofrer, não 

pode doer, não pode pensar, não pode desejar. 

 
Em uma sociedade dominada pela analgesia, parece racional fugir à dor, 
literalmente, a qualquer preço, mais que lhe fazer frente. Parece razoável 
suprimir a dor, mesmo que isso suprima a fantasia, a liberdade ou a 
consciência. Parece razoável se libertar dos incômodos imkDostos pela dor, 
mesmo que isso custe a perda da independência. (ILLICH, 1975, p. 116). 
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Toda sorte de doença está ligada à época em que vivemos. A cada época da 

vida da humanidade a vida toma certo feitio e, com isso, certos enfrentamentos passam 

a mudar os modos de sentir, de amar, de sofrer. Não se pode questionar a criação, pois 

está confrontado o criador. Não se pode ter desejo sexual, pois é um insulto ao corpo, 

está denegrindo a imagem pura do corpo. Não se pode sofrer pois diminui a produção e 

não se tem tempo para isso. Em cada momento criam-se novos dispositivos de controle. 

Como aponta Canguilhem, "é uma das ciências mais intimamente ligadas ao conjunto 

da cultura, já que qualquer transformação nas concepções médicas está condicionada 

pelas transformações ocorridas nas ideias da época" (2009, p. 34). 

Hoje tomados por esta revolução das novas tecnologias da inteligência, 

novos dispositivos vêm sendo eficazes na realização deste biopoder que parece 

convencer a todos de que a liberdade está em consumir toda a oferta da mídia, sem que 

as pessoas percebam que estão consumindo mensagens do que fazer ou não fazer.  

Assim também a medicalização da vida quer convencer que sua intenção é 

possibilitar a cura ou a otimização da qualidade de vida das pessoas. Se é partindo desse 

discurso que a ciência ganha tanto espaço na sociedade, por que, a cada vez que surge 

um remédio ou tratamento para alguma patologia, nasce junto outra gama de 

patologias? Os grandes investimentos em pesquisas e propagandas farmacêuticas não se 

refletem na saúde. 
 

A medicalização da prevenção mantém a confusão entre a prevenção e o 
seguro. É só quando uma coisa não tem outro valor senão seu equivalente em 
cruzeiros que se aplica a definição de seguro encontrada num dicionário 
americano: "Faz-se seguro para proteger contra a perda". Na realidade, 
nenhuma companhia de seguro pode nos proteger contra a perda de nosso 
carro, nossa casa, nossa saúde ou nossa vida. Nenhum agente pode impedir 
sua destruição. Tudo que pode oferecer é o pagamento de certa soma para nos 
indenizar por sua perda (ILLICH, 1975, p. 50) 
 

Parece um ciclo sem fim, seria como os desenhos animados, ou filmes de 

super-heróis, em que o herói só se constitui herói graças ao vilão. A medicina também 

vive esse dilema: quanto mais ela pesquisa sobre patologias, mais ela as cria. Cabe, 

então, a pergunta, será que a medicina descobre novas patologias ou eles as criam com 

suas pesquisas? Ou ainda, será que a ciência não reduz tudo a patologias? A que serve 
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esta tendência?  

Segundo Illich, “a medicalização da primeira infância não é somente danosa 

para o indivíduo. Como a da velhice, ela é um instrumento para reproduzir uma 

sociedade de classes” (1975, p. 46-47). 

Uma criança que apresenta um comportamento agressivo, ou que não tem 

um desempenho bem avaliado pela escola, é encaminhado para um médico. Essa 

criança corre o grande risco de ser diagnosticado com alguma patologia, sendo que, 

muitas vezes, o ambiente em que a criança vive, os exemplos que ela tem, influenciam 

seu comportamento. Como essa mesma criança pode ser diagnosticada com alguma 

patologia, sem levar em conta a complexidade de fatores que determinam os modos de 

agir? Será que um medicamento fará com que aquela criança tenha resistências ao meio 

em que vive? Acredito que os medicamentos não tenham essa capacidade. 

Pode parecer radical essa crítica em relação a essa profusão de diagnósticos, 

entretanto estamos ficando com uma sociedade cada dia mais doente. Pessoas estão 

recorrendo a patologias até mesmo para justificar suas frustrações, além de recorrerem 

ao psiquiatra ou psicólogo, para que expliquem o porquê de sua vida.  

Isso tem sido cada vez mais recorrente, pois a cada dia os remédios 

prometem que seus problemas serão resolvidos e que a sua vida vai melhorar. Basta 

seguir o tratamento médico, claro que os medicamentos ajudam e muito nos tratamentos 

de pessoas com algum transtorno mental, mas só o medicamento por si só não é capaz 

de curar uma pessoa e, menos ainda, de modificar as condições políticas e existenciais 

que a levaram ao sofrimento. 

As intervenções médicas, seja na psiquiatria ou não, podem trazer traumas 

aos pacientes. Muitas vezes esses traumas são maiores do que os problemas que 

levaram a procurar ajuda médica, evidenciando os erros médicos. 

 
A produção profissional de traumatismos psicológicos não é, portanto, uma 
exclusividade do psiquiatra: todo contato com a empresa médica expõe o 
paciente ao perigo de danos psíquicos. A angústia é talvez o efeito mais 
generalizado de qualquer contato com a técnica medica. Não se manifesta 
somente pela depressão, pelas síndromes hipocondríacas ou orgânicas, mas 
pode também conduzir ao suicídio. (ILLICH, 1975, p. 27) 
 

Se, anteriormente, poucas pessoas eram reconhecidas pelo seu transtorno, 
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hoje aumentou muito o número de pessoas reconhecidas pelos medicamentos de que 

fazem uso. Um exemplo do que está acontecendo são crianças hoje nas escolas 

contando aos coleguinhas que tomam tal medicamento, ou que seu comportamento é 

daquele jeito, devido a um diagnóstico. Isso é umas das consequências da normalização 

do uso dos medicamentos e dos diagnósticos, passar a se subjetivar a partir dos 

transtornos e de seus medicamentos. O uso cada vez mais precoce e indiscriminado de 

medicamentos, tornou-se algo comum, chegando a ser banal. 

Claro que não estamos diminuindo os resultados benéficos que os 

medicamentos podem trazer, mas minha crítica aqui enquadra a naturalidade com que  

que a sociedade encara os diagnósticos e os medicamentos, sem realizar uma análise a 

respeito do modo como a sociedade admite que a medicina chegue a um nível tão alto 

de diagnósticos e medicamentos. 

 
A medida que os medicamentos se tornaram mais eficazes, os seus efeitos 
secundários de ordem simbólica começaram a revelar-se mais e mais nefastos 
à saúde. Noutros tempos, a magia branca da medicina tradicional que 
sustentava os esforços do paciente transformou-se em magia negra. Em vez 
de mobilizar e ativar a capacidade do paciente para livrar-se do mal, ou a 
comunidade para cuidar dele, a magia médica moderna o transforma em 
espectador mudo e mistificado. (ILLICH, 1975, p. 53)  
 

O que está acontecendo para que tantas pessoas estejam adoecendo? Ao 

mesmo tempo vende-se a idéia de que as pessoas estão cada dia mais livres para serem o 

que quiserem, terem sua liberdade, sua independência financeira (sic), ter sua 

sexualidade livre; mesmo com essa divulgada liberdade as pessoas continuam 

adoecendo cada dia mais? Será um fator biológico? Ou uma crise social? 

Segundo Birman (1999), a psicopatologia da “pós-modernidade” 

caracteriza-se por um funcionamento psíquico de fracasso na realização e na 

glorificação do Eu e na estetização da existência, ou seja, o fracasso em participar da 

cultura do narcisismo e do espetáculo. Daí resulta a depressão, a síndrome do pânico, a 

toxicomania. Deprimido ou em pânico, o sujeito não mais está apto a exercer o fascínio 

da estetização da existência e passa a ser considerado um perdedor, segundo os valores 

axiais dessa visão de mundo. Surge, então, a droga, como solução viável. Com seu uso 

sistemático, busca-se desesperadamente o acesso à majestade da cultura do espetáculo e 

ao mundo da performance. Há que se glorificar o Eu, mesmo que, para tanto, os 
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caminhos sejam os bioquímicos e os farmacológicos.  

São muitas perguntas e poucas respostas para explicar o que está 

acontecendo. Se por um lado a medicina junto com indústria farmacêutica prioriza sua 

explicação com visada apenas para o plano biológico, outros tentam explicar pelo olhar 

social, outros pela análise das mutações do capitalismo. Essas visões que procuram 

explicar o porquê do adoecimento do homem talvez estejam ligadas. Embora, muitas 

vezes, sejam tratadas como se não houvesse uma ligação entre eles.  

Hoje, exposto a cumprir metas, e ser algo que ele não desejou, o homem 

está sujeito a tantas cobranças que o corpo começa a dar sinais de esgotamento.  

Submetido a uma gama de obrigações que lhe são impostas paradoxalmente como 

escolhas, o sujeito não suporta; seus corpos, sua alma, dão sinais de que algo não vai 

bem, algo o leva rumo ao sofrimento.   

Uma criança tem a obrigação de estudar, e ser bom em todas as matérias, 

fazer cursos de idiomas, fazer esportes, curso de computação, ou dança. E, muitas 

vezes, ela não tem tempo de ser o que ela deveria ser: uma simples criança em suas 

experimentações. Na adolescência, ela precisa se preparar para o vestibular, além de 

lidar com todo processo de transformação do seu corpo, da sua psique, pois está 

entrando em um outro mundo de expectativas e convocações. Ao ficar adulto tem que 

trabalhar e continuar cumprindo metas. Esse controle tem transformado pessoas sadias 

em pessoas doentes: 
A definição da anormalidade muda de uma cultura para outra. Cada 
civilização cria suas próprias doenças. O que numa é doença pode ser crime, 
manifestação de santidade ou pecado em uma outra. A atitude diante da 
anormalidade também varia de uma cultura para outra. O mesmo sintoma 
pode excluir da sociedade um homem, seja executando-o, exilando-o, 
abandonando-o, encarcerando-o, hospitalizando-o, ou seja mesmo cercando-o 
de respeito, donativos e subvenções. . (ILLICH, 1975, p. 57)  

 

São muitas obrigações e deveres que fazem com que o homem, em algum 

momento de sua vida, possa questionar o sentido de ter que cumprir tantas coisas, e 

muitas vezes, sentindo que não vai conseguir, sentindo-se fracassar, pode entrar num 

estado de enclausuramento. Uma dessas obrigações recém configuradas pelo 

contemporâneo é a obrigação de estar animado, excitado porque atualmente o 

sofrimento e a dor são vistos, pela mídia, como algo que não pode jamais estar no 

caminho do sujeito.  Assim, estamos obrigados a viver satisfeitos e sorridentes o tempo 
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todo. Claro que essa proposta jamais será realizada, pois o sofrimento e a dor fazem 

parte da experiência humana e não podem ser eliminados, por este imediatismo.  

Porém, esse imediatismo tem um preço a ser pago, como a dependência aos 

medicamentos visto como a tutela que mantém toda uma sociedade à disposição de uma 

indústria farmacêutica. Que sociedade estamos preparando para o futuro, uma vez que 

não conseguimos lidar com nossas questões? Vamos ser tutelados como sempre fomos, 

seja antes pela igreja, ou ainda hoje pelo capitalismo e suas tecnologias, ou futuramente 
pela indústria farmacológica, se já hoje percebemos que “O conceito de morbidade simplesmente foi 

estendido e recobre situações onde não há morbidade em sentido estrito, mas probabilidade que uma tal 

morbidade apareça num devido prazo (ILLICH, 1975, p.47). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho teve como objetivo mostrar um pouco da minha experiência 

como aluno e estagiário de psicologia, e suas relações com o normal, o patológico e a 

doença. No decorrer do curso questionei se as pessoas estavam mesmo doentes e em 

que cenários essas novas patologias estavam emergindo? Quais eram os verdadeiros 

interesses por trás desse cuidado médico? Além dos grandes investimentos 

farmacêuticos, o marketing, os avanços médicos, a ciência cada dia mais empenhada 

com pesquisas sobre patologias psíquicas. Enfim, todas essas questões me chamaram 

atenção e me motivaram a escrever com olhar mais crítico. Partindo disso, apoiei minha 

escrita fazendo questionamentos e possibilitando um novo olhar sobre essas questões. 

Pesquisei autores que falam sobre esses cuidados médicos com outro olhar, 

e ainda estou diante dessa leitura que me fez pensar nos avanços e nas intervenções 

médicas em nossa atualidade, diferentemente desse controle sobre a vida das pessoas, 

com a saúde transmitida com alto teor de cientificidade pelos jornais e revistas.  

No decorrer das minhas pesquisas, pude perceber que há uma engrenagem 

que gira em favor desse mercado farmacêutico e dos altos índices de consumo  

medicamentoso, fruto desse incremento de diagnósticos. Problemas estão sendo 

transformados em doenças e, desse modo, o ser humano vem sendo explorado através 

de sua vulnerabilidade. 

Pretendi questionar as consequências que esses medicamentos podem trazer 

à saúde das pessoas e às suas vidas, já que se medica cada vez mais e mais cedo. De 

modo que não temos como saber quais consequências esses medicamentos podem trazer 
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a médio e longo prazo, já que esse “boom” de medicamentos e diagnósticos começou na 

virada do século XXI. Nem mesmo os médicos podem prever os danos consequêntes 

disso, e eles já se colocam alguns questionamentos sobre esse assunto. O texto de Illich 

já vem dos anos 60 séc. XX. 

Medica-se mais, diagnostica-se mais, e mesmo assim as pessoas continuam 

doentes? Evidentemente, algo não está indo bem. Será que não existem outros saberes 

que podem contribuir para compreender o porquê desse sofrimento da sociedade? 

Devido a isso questiono se os problemas e os sofrimentos pelos quais a sociedade está 

passando podem ser explicados exclusivamente pela ciência médica ou precisam ser 

incorporados à Sociologia clínica, isto é, ao olhar de uma análise complexa da produção 

de subjetividade e as inscrições corporais deste socius contemporâneo? 

     Outro fator negativo consequência desses diagnósticos sem critério: quem 

realmente precisa de cuidados médicos, muitas vezes, ficam encobertos por aqueles que 

foram introduzidos como doentes sem estarem, o que impede ajuda a quem realmente 

precisa de ajuda; isso mostra os danos colaterais do descontrole dos diagnósticos.  

    Temos que colocar em dúvida se não estamos tendo uma epidemia de 

patologias, de doenças, e sim uma epidemia de diagnósticos, criados para atender a 

interesses financeiros das indústrias farmacêuticas, independenmente dos problemas que 

advem de outros componentes  da vida social. Por exemplo disso temos um descaso 

com a educação e, ao invés de melhorar o sistema de ensino, colocar a culpa da péssima 

aprendizagem das crianças na própria criança, diagnosticando-as com transtorno de 

déficit de atenção. Outra consequência é a falta de interesse e a falta de motivação na 

vida, dificuldade em enfrentar os problemas da vida, sendo justificada por meio de 

diagnósticos de transtornos mentais. 

       Os danos que a dependência de medicamentos causam às pessoas, são iguais 

ou maiores que os seus supostos transtornos, e isso mostra que os medicamentos 

prescritos para pessoas que não precisam deles acarretam danos às vidas das pessoas. 

Sendo que, muitas vezes, o sofrimento faz parte da própria vida do sujeito. Porém a 

medicina não tem levado isso em conta, ou pelo menos a maioria dos médicos que 

prescrevem medicamentos indiscriminadamente. 

Por fim, esse trabalho teve como intenção fazer uma análise e 

questionamento de como a medicina, em especial, a psiquiatria, junto com indústria 
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farmacêutica, tem proposto seu poder sobre a vida das pessoas. Poder este que, a cada 

dia, ganha mais destaque sobre as vidas das pessoas, com propaganda de medicamentos 

que prometem felicidade, paz e conforto; sendo que, muitas vezes, tais intervenções 

causam mais danos que benefícios à saúde. 
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