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RESUMO 

 

O presente trabalho intenta discutir e investigar os efeitos da medicalização e da classificação 

psiquiátrica na prática cotidiana de um serviço de saúde mental. O termo medicalização diz de 

um processo muito mais amplo, capaz de penetrar e regular os modos de vida de forma muito 

mais sutil do que o mero consumo abusivo de medicamentos. De modo semelhante, as 

classificações psiquiátricas por delimitarem as fronteira do patológico, delimitam também 

aquilo que é tratável e o que não é, exercendo influência direta nas práticas de cuidado. Desta 

maneira, pretende-se aqui compreender os desdobramentos destes fenômenos no 

contemporâneo e, mais especificamente, no cotidiano de um serviço de saúde mental, 

procurando analisar em que medida isto implica nos problemas enfrentados por este serviço. 
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ABSTRACT 

 

The present work intents on discussing and investigating the effects of medicalization and 

psychiatric classification on the day-to-day practice of a mental health service. The term 

medicalization says of a much broader process, capable of penetrating and regulating the 

ways of life in a much subtler way than the mere abusive consumption of medication. In a 

similar way, the psychiatric classifications, by defining the limits of the pathological, also 

define that which is treatable and that which is not, exerting direct influence on the practices 

of care. In this way, it is intended here to comprehend the unfoldings of these phenomena in 

the contemporary and, more specifically, on the routine of a mental health service, looking to 

evaluate in what measure it implicates on the problems faced by this service. 

 

Keywords: Medicalization; Mental Health; Psychopathology; Diagnosis 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho intenta discutir e investigar os efeitos da medicalização e da 

classificação psiquiátrica na prática cotidiana de um serviço de saúde mental. Atualmente, é 

comum o emprego do termo “medicalização” para designar a utilização do recurso 

medicamentoso como resposta a problemas próprios e inerentes ao viver. Este emprego do 

termo advém, em grande parte, do uso cada vez mais frequente de medicamentos psiquiátricos 

e a consequente popularização do vocabulário psicopatológico que tira do discurso 

estritamente médico as questões relacionadas à saúde mental. No entanto, o termo 

medicalização diz de um processo muito mais amplo, capaz de penetrar e regular os modos de 

vida de forma muito mais sutil do que o mero consumo abusivo de medicamentos. De modo 

semelhante, as classificações psiquiátricas por delimitarem as fronteira do patológico, 

delimitam também aquilo que é tratável e o que não é, exercendo influência direta nas práticas 

de cuidado. Dessa maneira, pretende-se aqui compreender os desdobramentos destes 

fenômenos no contemporâneo e, mais especificamente, no cotidiano de um serviço de saúde 

mental, analisando em que medida isto implica nos problemas enfrentados por este serviço. 

 Para tanto, o fio condutor da nossa análise será o exame de dois problemas localizados 

pela equipe multidisciplinar do serviço supracitado. Este serviço localiza-se no interior do 

estado do Rio de Janeiro e os dois problemas dos quais nos referimos são: a dificuldade na 

construção de uma porta de saída e o problema no manejo do ganho secundário. Estes 

problemas têm se mostrado verdadeiros empecilhos para o trabalho em equipe e maus 

agravantes para o cuidado, vindo, por isso, se constituir um dos pontos centrais do atual 

trabalho. Além disso, em muito chamou a atenção o fato de esses empecilhos serem, ao 

mesmo tempo que evidentes para a equipe, tão dificilmente colocados em análise, 

apresentando-se como um paradoxo. De modo que, a nomeação e a localização desses 

problemas não garantiram deslocamentos significativos e efetivos. Ao longo do trabalho, 

intenta-se elucidar esse paradoxo demonstrando como esses dois problemas estão enraizados 

em questões mais estruturais do que contingentes, exigindo posicionamentos mais delicados 

do que pragmáticos. 

 Importante ressaltar que a análise até agora intencionada só se tornou possível por 

conta de um estágio realizado no serviço supracitado que teve uma duração de dois anos. 

Neste período foi possível estar em contato com os profissionais da equipe por meio das 

reuniões de equipe, matriciamento e conversas informais que, desde o início, foram 

atravessados por essas dificuldades cotidianas e inclusive atravessados pela minha própria 
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vivência desses problemas. Além disso, nesses dois anos de inserção no serviço, foi também 

possível realizar um levantamento de parte dos prontuários desse serviço. Neste levantamento 

estão contido algumas informações interessantes para esta análise, como por exemplo, 

quantos e quais medicamentos cada usuário consome, em que consiste seu projeto terapêutico 

singular, qual a queixa inicial e qual o diagnóstico psiquiátrico de cada um deles. Este 

levantamento, que teve a duração de um ano, foi importante para ilustrar os problemas 

vivenciados e para recolocá-los não como fatos, mas como interrogações. A pretensão para 

com o levantamento foi menos a constatação e mais o estranhamento: por que o alto índice de 

prescrição? Por que a primazia pelo tratamento psiquiátrico? Por que a predominância do 

gênero feminino? Estas foram algumas perguntas que direcionaram a delimitação do tema 

deste trabalho e a sua consequente análise. Assim, apresentaremos alguns dados deste 

levantamento que serão interessantes para compor a nossa análise e hipótese. Porém, tendo 

em vista nosso tema de pesquisa, nos limitaremos em apresentar e expor as perguntas e os 

dados que se relacionam diretamente com o problema da alta e do ganho secundário. 

 Dito isto, o trabalho será dividido em dois capítulos. O primeiro deles pretende 

contextualizar e expor, de maneira teórica, o conceito de medicalização e suas implicações na 

construção do saber psiquiátrico e da doença mental. A intenção é poder retomar a história em 

que a origem deste saber se insere e entender como esse modelo de conhecer e assistir ao 

doente mental reverbera nas práticas de saúde mental atualmente. Este capítulo está dividido 

em duas seções: a primeira procura traçar a construção do campo psicopatológico e os 

enraizamentos da lógica classificatória descritivista presente nos manuais de psiquiatria atual; 

a segunda seção discute, brevemente, os desafios da Reforma Psiquiátrica Brasileira hoje e as 

estratégias que são importantes para a superação da lógica asilar e do modelo 

hospitalocêntrico. 

No segundo capítulo, o conteúdo já explorado será retomado para discutir as práticas 

de cuidado e o modelo assistencial de um serviço de saúde mental. Essa discussão terá como 

ponto de partida os dois problemas supracitados. A intenção é poder analisar as condições que 

sustentam esses problemas dentro deste serviço e tentar inseri-los dentro de um campo de 

debate mais amplo. Também será dividido em duas seções: a primeira explora o campo da 

clínica neste serviço e o segundo tenta mostrar como o fazer clínico incide diretamente na 

construção de um projeto terapêutico singular e, consequentemente, na produção de cuidado e 

na concepção de doença. 
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2. CONSTRUINDO UM CAMPO: MEDICALIZAÇÃO E SABER PSIQUIÁTRICO   

 

Afirmou-se, afirmou-se até demais que o louco era considerado até o 

advento de uma medicina positiva como um "possuído". E todas as histórias 

da psiquiatria até então quiseram mostrar no louco da Idade Média e do 

Renascimento um doente ignorado, preso no interior da rede rigorosa de 
significações religiosas e mágicas. Assim, teria sido necessário esperar a 

objetividade de um olhar médico sereno e finalmente científico para 

descobrir a deterioração da natureza lá onde se decifravam apenas perversões 

sobrenaturais. (FOUCAULT, 1975, p.52) 
 

Inicialmente, o termo medicalização diz, antes de mais nada, do processo de entrada 

da Medicina - enquanto estratégia de saber e poder - nos hospitais. Como descreve Foucault 

(1979) em “O Nascimento do hospital”, os hospitais eram instituições cuja finalidade era 

“deixar morrer”, isto é, eram espaços onde as pessoas iam não para se curarem, mas para se 

isolarem da sociedade e aguardarem pela morte. Segundo os relatos do autor, a ideia de que a 

figura do médico está atrelada ao hospital é uma invenção relativamente nova, datada no final 

do século XVIII. Antes deste período, essas instituições eram inteiramente de caráter 

religioso, destinada aos pobres, em que os objetivos eram tanto assisti-los quanto isolá-los da 

sociedade - pois a doença era uma ameaça para a população.  

Além disso, entendia-se aquela instituição como oportunidade para os trabalhadores de 

passarem por uma transformação espiritual - cuidar daqueles pobres doentes e sobreviver 

àqueles espaços eram interpretados como elevação espiritual. Já os médicos, eram 

profissionais liberais que exerciam uma medicina altamente individualista. Seus cuidados se 

iniciavam a partir da crise, e sua função era, basicamente, acompanhá-la e prognosticar a 

situação do doente (FOUCAULT, 1979). Apesar da leitura foucaultiana a respeito do 

processo de medicalização ser uma interpretação eurocêntrica e bastante afrancesada, utilizar-

se-á, ainda assim, de sua análise uma vez que, o que nos interessa aqui é mais a lógica que a 

sustenta do que as suas idiossincrasias. É acerca do saber médico, enquanto uma estratégia de 

poder que, a partir de técnicas disciplinares e normalizadoras, visa administrar os corpos e a 

vida dos indivíduos, que vamos nos ater. (SEIXAS, 2011).  

A entrada da Medicina no hospital, portanto, implicou uma transformação radical não 

só do cuidado, como também da cidade e da população. O planejamento urbano, o 

saneamento e a arquitetura do hospital viraram instrumentos de cura e de intervenção médica, 

havendo, portanto, dois processos importantes: de um lado, o deslocamento da intervenção 

médica para o hospital, e de outro, a disciplinarização do espaço hospitalar (FOUCAULT, 

1979). Deste modo, tudo o que pudesse vir a influenciar na condição orgânica dos indivíduos 
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foi também tomado como objeto de intervenção pela medicina: a água, o ar, a alimentação, a 

arquitetura da cidade e do hospital. Tal fenômeno aconteceu por um conjunto de fatores 

econômicos, sociais e culturais que foram sofrendo modificações, na Europa, desde muito 

antes, no século XV - como, por exemplo, a passagem de um modelo de produção feudal para 

um modelo mercantil. Tal transição trouxe mudanças estruturais para a sociedade, já que com 

o mercantilismo a capacidade ou não de fazer parte da produção e da circulação de bens se 

tornou um critério de exclusão.  E esse é o ponto, especialmente importante, do qual se 

pretende partir: o critério de exclusão social e seu entrelaçamento com o conceito de doença 

mental. 

 Ainda no século XV, segundo Foucault (1975), médicos já vinham sendo convocados 

para discursarem sobre as possessões demoníacas, o êxtase, o profetismo, e demais 

fenômenos a partir do “olhar médico sereno e finalmente científico” (FOUCAULT, 1975). 

Discursos estes que podiam servir tanto a favor da Igreja, quanto dos governos, demonstrando 

como o lugar ocupado pelo saber médico ainda não estava tão bem consolidado, ou melhor, 

não se inseria, ainda, enquanto uma estratégia de poder. No Brasil colonial, por exemplo, “a 

autoridade dos médicos diplomados era ainda embrionária, geralmente os próprios pacientes 

ou terapeutas populares tentavam curar as doenças graves ou mesmo resolver os problemas de 

caráter cirúrgico.” (EDLER, 2010). Assim, apesar do discurso médico ter certo espaço já no 

século XV, ainda não havia um processo de medicalização consolidado. Isto porque as 

intervenções no corpo do doente e na organização do espaço urbano e social, não se faziam a 

partir exclusivamente da medicina, mas de um misto de saberes populares e eruditos que 

intervinham de diferentes maneiras sob um mesmo fenômeno (EDLER, 2010). Quanto à 

loucura, em específico, não havia, portanto, a menor tentativa de circunscrevê-la em um 

diagnóstico, tampouco de torná-la objeto apenas de um saber (LAIA & AGUIAR, 2017). 

A medicina, neste período, esteve marcada pela codificação daquilo que se 

apresentava. A observação e o olhar para o doente eram o motor da direção de tratamento e da 

teorização sobre o que se mostrava. Porém, quando o hospital se torna objeto de estudo e de 

intervenção da medicina, abre-se possibilidade para classificar, organizar e separar as doenças 

e, consequentemente, reunir os saberes médicos até então construídos. Essa “reunião” de 

saberes, compilados em manuais e tratados serviu, em grande parte, para “abreviar o estudo” 

das doenças, uma vez que os novos estudantes de medicina poderiam se valer desses materiais 

na sua formação médica. Para Foucault (1975), esse fenômeno de “abreviação” proporcionado 

pelos manuais e tratados médicos, introduziu uma dimensão nova à formação médica: um 

saber sem olhar, marcado não mais pela codificação, mas pela decifração: 
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Não é portanto, o próprio olhar que tem poder de análise e de síntese; mas a 
verdade de um saber discursivo que vem se acrescentar de fora e como uma 

recompensa ao olhar vigilante do estudante. Neste método clínico em que a 

espessura do percebido oculta apenas a imperiosa e lacônica verdade que 

nomeia, trata-se não de um exame, mas de uma decifração. (FOUCAULT, 

1975, p. 67) 
 

Essa verdade de um saber discursivo, do qual fala Foucault, que é exterior ao doente, 

porém, ao mesmo tempo, responsável por nomeá-lo e por dizer sobre ele, fica explicitamente 

visível na objetivação da loucura que, entendida como um estado de irracionalidade, sofreu 

intervenções médicas muito mais incisivas e experimentou estratégicas de controle e punição 

muito mais severas. Assim sendo, a partir de agora trataremos da loucura, especificamente, e 

do nascimento do saber psiquiátrico, a fim de pensar quais são as suas implicações ainda hoje. 

Inicialmente, a designação da loucura dependia, do que Laia e Aguiar (2017) chamam 

de “percepção social”. Percepção esta que era construída a partir da polícia, igreja, família, 

justiça. Os critérios de exclusão, assim, não eram critérios médicos, mas critérios que diziam 

respeito a um certo desvio das leis morais construídas socialmente. Para Foucault: 

 

O internamento que o louco, juntamente com muitos outros, recebe na época 

clássica não põe em questão as relações da loucura com a doença, mas as 

relações da sociedade consigo própria, com o que ela reconhece ou não na 

conduta dos indivíduos.(FOUCAULT, 1975, p.55) 
 

 O mesmo vale para todas as instituições da violência, das quais nos fala Franco 

Basaglia (1985), que encarceraram e violentaram uma população heterogênea em nome da 

família, da educação, da justiça, da ciência ou da saúde, mas que, na realidade, o fizeram em 

nome do que era aceito e não aceito moralmente. Assim sendo, pode-se afirmar que, antes do 

século XVIII, a internação do louco esteve ligada, primeiro, à sua invalidez: o louco é aquele 

que não pode/não consegue “tomar parte na produção, na circulação ou no acúmulo das 

riquezas” (FOUCAULT, 1975). E, segundo, à sua desrazão: o louco é louco porque tresvaria, 

é errôneo na sua percepção do mundo, por isso sua razão é falha e a moral também. É 

justamente por esses motivos que não foram só os loucos os enclausurados na época clássica, 

mas todos aqueles que, da mesma forma, eram inválidos ou “desprovidos de razão” segundo 

esta “percepção social”: os venérios, as prostitutas, praticantes de magia, feitiçaria ou 

alquimia, homossexuais, criminosos. O louco era, então, uma mistura dessas figuras, todas 

elas no campo do desvario e desrazão. Todos eles enclausurados em nome de uma “percepção 
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que toma a razão como critério para distinguir, isolar e excluir uma população heterogênea.” 

(LAIA & AGUIAR, 2017). 

Porém, com a emergência da lógica mercantilista de produção e, posteriormente 

capitalista, na consolidação do Estado Moderno, mais densamente a partir do século XVIII, 

tal critério de exclusão se torna desinteressante. Pois, se antes uma grande população 

enclausurada significava uma forma de combater a miséria e a doença (já que se 

enclausuravam pessoas em nome da sua “invalidez”), a partir do século XVIII tal 

enclausuramento começa a ter impactos econômicos, passando a significar um 

enfraquecimento da força de trabalho produtiva.  

Assim, o “gesto de Pinel”1 e a crítica ao “Grande Enclausuramento” - como ficou 

conhecido - representou sobremaneira a reafirmação do Estado Moderno que não podia mais 

enclausurar tantas pessoas, não de forma tão heterogênea. Pinel ao assumir o hospital de 

Bicêtre, na França pós-revolucionária, desenvolveu um conjunto de ideias, uma verdadeira 

tecnologia para intervir na instituição. Como componentes principais desta tecnologia pode-se 

destacar: o isolamento, a ordem asilar e a relação de autoridade (AMARANTE, 2003). 

Segundo Laia e Aguiar (2017), pode-se falar que houve a distinção de duas categorias, os 

“pobres válidos” e os “pobres doentes”. Para os primeiros, o destino era vida produtiva, na 

qual inevitavelmente teriam que se inserir para sobreviver. Aos segundos, o tratamento 

baseado nos preceitos de Pinel. Desta maneira: 

 

O resultado dessas transformações políticas, econômicas e sociais não foi a 

libertação dos loucos, mas a manutenção de casas de reclusão exclusivas para 

eles. Nascia, então, o manicômio e, com ele, a psiquiatria, em sua missão de 

constituir, pela primeira vez, um corpo de saber ‘científico’ sobre a loucura. 

(LAIA E AGUIAR, 2017, p.18) 
 

Assim, com da objetivação da loucura pela medicina, a internação do louco não mais 

se faz apenas em nome da invalidez e da desrazão à critério de uma “percepção social”, mas 

em nome de uma doença. Doença esta que, não somente justifica os atos, as palavras e a 

própria desrazão da loucura, como também legitima o saber psiquiátrico que a nomeia e a 

interpreta. A partir de então, a internação ou não do sujeito fica a cargo desse saber. É por isso 

que segundo Laia & Aguiar (2017) “o que o ‘doente mental’ ganha em humanidade o louco 

perde com relação ao poder de tomar, a seu próprio risco, sua própria palavra”.  

                                                
1 O gesto de Pinel é o nome dado ao momento simbólico de “libertação dos alienados” efetuado por Philippe 

Pinel que demarcou o fim de um enclausuramento heterogêneo e o início de um novo confinamento, este agora 

em torno do louco. Assim, esse gesto marca também a fundação da psiquiatria. 
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A construção da doença mental é, dessa forma, também a criação da Psiquiatria. Pois é 

na construção de uma doença que justifique a si mesma, que se abre espaço para consolidar e 

legitimar o saber psiquiátrico. Portanto, Pinel é considerado o “pai da Psiquiatria” justamente 

por ter separado loucos de não loucos, garantindo tratamento aos primeiros por incumbência 

de sua doença e isolando-os sob a perspectiva médico-científica. Nesse novo 

enclausuramento, Pinel através do método científico personifica - junto de outros psiquiatras 

da época - o nascimento da psiquiatria, vindo a publicar em 1801 o primeiro tratado que versa 

exclusivamente sobre a loucura, o Tratado médico-filosófico sobre a alienação mental ou 

mania. (AMARANTE, 2003). 

Portanto, a medicalização se refere a este outro lugar de se dizer sobre a loucura, sobre 

a função da instituição e sobre a organização do espaço urbano e hospitalar. E é neste sentido 

que será tratada no presente trabalho. A idealização da doença mental, juntamente com a 

criação de um saber que possa discorrer livremente sobre ela, tanto reflete um cenário 

político, econômico e social (o da Era Moderna, pautada na objetividade racional) como 

também provoca e sustenta novas transformações. A medicalização da loucura e a instituição 

do saber psiquiátrico, nesse sentido, por dizer respeito a novas atribuições dadas à medicina e, 

consequentemente, à criação de outras demandas e doenças, apresenta desdobramentos nos 

modelos de atenção à saúde mental e nas práticas de cuidados no contemporâneo.  

 

 

2.1 A psiquiatria Moderna e o campo psicopatológico: considerações sobre as classificações 

psiquiátricas 

 

Ainda em “Doença Mental e Psicologia” (1975), Foucault ademais observa que por 

mais que Pinel e seus contemporâneos tenham desenvolvido métodos e estudos sobre a 

loucura, que foram responsáveis por garantir uma nosologia inicial e permitir que se 

diagnosticasse e interviesse sobre o alienado, isso não foi suficiente para assegurar a 

cientificidade da psiquiatria. Mesmo a medicina já se encontrando melhor sistematizada em 

decorrência da sua entrada nos hospitais, a psiquiatria, em específico, enfrentava algumas 

dificuldades na sua consolidação. O manicômio, para Foucault (1975) significou apenas uma 

reorganização do antigo internamento, que agora se alicerçava em torno do louco. Sua 

terapêutica era guiada pela ideia de tentar reconstituir, no manicômio, um ambiente quase 

familiar em torno do alienado, incluindo técnicas de castigo e privações que ao mesmo tempo 

infantilizavam e culpabilizavam o louco. As técnicas eram uma mistura de saberes populares 

e científicos utilizadas a favor de uma moral, mas com vestes de ciência (AMARANTE, 
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2003). Nesse sentido, por mais que a instituição fosse de caráter médico, a divisão entre razão 

e loucura pela perspectiva da percepção social ainda era um norteador no tratamento.  

A objetivação da loucura pela medicina e a construção do conceito de doença mental, 

então, em nada garantiram que a loucura fosse tirada do campo da irracionalidade e da 

imoralidade. Pelo contrário, a doença mental reafirmou em si mesma que essa desrazão existe 

e que se localiza no corpo do louco, no seu cérebro, na suas fibras, no seu espírito. E é 

justamente por estar em algum lugar que ela pode - e deve - ser eliminada.  

 Vislumbra-se, portanto, a ascensão de uma clínica e de uma psiquiatria ancorados na 

ideia da evidência, isto é, na ideia de fatos objetivo que apontam e definem as patologias e 

que podem excluir, naturalmente, o discurso errôneo e ilusório do sujeito adoecido em 

detrimento da verdade discursiva do saber psiquiátrico. Isso ficou mais evidente com 

Kraepelin (1856-1926), no século XIX, responsável por introduzir o método anátomo-clínico 

da ciência médica como meio de compreender a doença mental. Método este, que consiste na 

localização dos sintomas e classificação das doenças tal como é feito com as doenças 

orgânicas e que transformou, irrevogavelmente, a psiquiatria em uma especialidade médica. 

(CÂMARA, 2007). Como coloca Foucault (2005), o método anátomo-clínico não se encerra 

numa mudança apenas metodológica, pois implica uma distribuição de poder em que uma das 

partes é destinada a verdade discursiva e a outra a ilegitimidade do discurso. 

 

O que é modificado com o advento da medicina anátomo-clínica não é a 

simples superfície de contato entre o sujeito cognoscente e o objeto 

conhecido; é a disposição mais geral do saber que determina as posições 

recíprocas e o jogo mútuo deste que deve conhecer e o que há a conhecer 

(FOUCAULT, 2005, p. 139). 
 

 A partir deste método, Kraepelin desenvolveu estudos longitudinais e quantitativos das 

doenças mentais a fim de se estabelecer padrões específicos de cada doença e definir seu 

curso evolutivo. Também inseriu a variável da hereditariedade no estudo das patologias 

mentais e iniciou experimentações psicofarmacológicas (CÂMARA, 2007). Seu legado mais 

conhecido foi a divisão entre demência precoce (dementia preacox) e psicose maníaco-

depressiva, duas categorias que são, tecnicamente, válidas até hoje equiparando-se, grosso 

modo, à esquizofrenia e ao transtorno bipolar nos manuais diagnósticos atuais, 

respectivamente2. A primeira categoria, segundo Kreapelin, abarca quadros crônicos e 

degenerativos, enquanto a segunda, quadros agudos. Importante frisar que, como eram 

                                                
2 Contemporaneamente, é preciso considerar que a mudança terminológica de, por exemplo, maníaco-depressivo 

para transtorno bipolar é decorrente da radicalização desse processo. Enquanto maníaco-depressivo caracterizava 

tipos qualitativos, transtorno bipolar refere-se a variações quantitativas do humor. 
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estudos longitudinais e quantitativos, o seu maior interesse, pelo menos inicialmente, era mais 

diagnóstico e prognóstico, visando a categorização, a descrição da evolução e o resultado da 

doença. No entanto, seus estudos não deixavam de ter hipóteses etiológicas sobre os 

agrupamentos estruturais e evolutivos (BEZERRA JR, 2014). 

O que Kreapelin pretendeu, portanto, a partir desses estudos e com a unificação dos 

diagnósticos psiquiátricos por meio de critérios objetivos e científicos de classificação, foi, 

sobretudo, garantir a legitimidade médica à psiquiatria através do aumento da confiabilidade 

diagnóstica das doenças mentais. Isso significa dizer que, caso fosse possível assegurar que os 

psiquiatras pudessem chegar ao mesmo diagnóstico, independente das mais diferentes formas 

de manifestação de uma mesma patologia, a psiquiatria poderia não apenas avançar nos seus 

estudos, devido a concordância que haveria entre os psiquiatras, como também se tornar uma 

especialidade médica, por conta da sua consistência interna.  

 Em seu artigo “As formas de manifestação da insanidade” (2009) Kreapelin, apesar 

de fazer uma discussão muito mais no sentido de uma etiologia das doenças do que de uma 

classificação puramente descritiva, fala da doença mental em duas dimensões, uma hereditária 

e outra evolutiva. Essas duas peculiaridades das patologias, portanto, é tanto o que explica a 

dificuldade em se diagnosticar, pois acarretam em diversos modos de manifestação da doença, 

como também é o que justifica a importância de se fazer uma investigação consistente em 

torno delas. Enquanto o caráter hereditário diz respeito àquilo que é constitucional e estrutural 

do sujeito, isto é, as bases orgânicas e decisivas - no sentido fisiológico - para acarretamento 

da patologia, o caráter evolutivo depende da particularidade de cada caso, das suas 

idiossincrasias ou fatores atinentes à personalidade. Nas palavras de Kreapelin: 

 

As disposições gerais do tecido nervoso, o substrato herdado das vivências de 

inúmeras gerações e, finalmente, os destinos individuais de cada paciente 

atuam juntos para amplamente influenciar o quadro clínico provocado por 

determinada causa – e para imprimir-lhe, enfim, uma marca totalmente 

personalizada. Todas estas pré-condições são especialmente decisivas 
naquelas formas do adoecer que surgem sem o concurso de fatores danosos 

externos, mas simplesmente das circunstâncias atinentes à personalidade em 

questão. (KREAPELIN, 2009, p. 168) 
 

Nota-se, portanto, que Kreapelin atribui uma dimensão tanto endógena quanto 

exógena às patologias. Daí a importância de se esmiuçar tanto a história pregressa, os hábitos, 

as manias, e fatores externos, como traumas ou lesões, quanto as complicações orgânicas do 

sujeito, seus sintomas e sinais que apresenta, pois quaisquer variáveis que pudessem 

influenciar a manifestação da patologia deveriam ser levadas em conta. É por isso que a 
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anamnese proposta por Kreapelin caracteriza-se por ser estritamente objetiva, com perguntas 

fechadas e detalhadas a fim de que se impeça qualquer brecha para a interferência do 

paciente, pois tais interferências, próprias do estado patológico do doente, só serviriam para 

enganar e atrapalhar o trabalho médico de investigar e desvendar as variáveis. (CAPONI, 

2011).  

Esse último aspecto é o que vai caracterizar a tensão entre a psiquiatria descritiva de 

Kreapelin e as demais vertentes da psiquiatria que emergiram naquele tempo, das quais 

podemos citar como principais a psicodinâmica, embasada no movimento psicanalítico, e a 

fenomenológica existencial de Jaspers. Segundo Benilton Bezerra (2014), ainda na década de 

1950, a discussão do campo psicopatológico era caracterizado pela diversidade de orientações 

e discussões em torno da doença mental, refletindo a riqueza do campo que é justamente a sua 

pluralidade de tensões. Essas tensões são decorrentes dos debates do século XIX. Assim, 

contrapondo Kreapelin e sua classificação descritiva sobre a estrutura e evolução das doenças, 

temos Freud fundamentando os pressupostos da psiquiatria psicodinâmica. O sintoma, para 

essa vertente da psiquiatria, é compreendido não como um sinal, mas como um signo, o que 

permitiu a ela dispensar a nosografia extensa de diagnósticos dos mais variados que a 

psicopatologia descritiva requeria, e a se organizar em torno de estruturas fundamentais. A 

terceira vertente a compor as discussões no campo da psicopatologia, a fenomenologia 

existencial de Jaspers, tende a se alinhar mais à vertente da psiquiatria psicodinâmica, 

compondo o que Serpa Jr (2006) redescreve de psicopatologia da segunda e primeira pessoa 

que se opõe à uma psicopatologia da terceira pessoa. Resumidamente, podemos dizer que a 

psicopatologia de segunda e primeira pessoa se baseia na relação decorrente do fenômeno que 

é o encontro entre médico e sujeito. Não é o médico que diz sobre a doença como se ele não 

participasse deste encontro. O que melhor descreveria é a fenomenologia de Martin Buber que 

diferencia um conhecimento que se produz na relação “eu-isso” (terceira pessoa) e um outro 

que se produz na relação “eu-tu” (primeira e segunda pessoa). (SANTOS, 2016). 

Na década de 1960, importantes movimentos de contestação e crítica social 

aconteceram, incluindo a crítica às instituições psiquiátricas, tanto de dentro do próprio 

campo, como de fora. O movimento conhecido como Antipsiquiatria, que contestou 

radicalmente as instituições psiquiátricas da época e o próprio conceito de doença mental, foi 

um movimento muito importante para a transformação social, uma vez que trouxe para a 

discussão a dimensão política que está no bojo da função psiquiátrica e da construção do 

conceito de doença mental. Esta dimensão política, segundo esta vertente, sempre fortemente 

maquiada pela ideia de objetividade da ciência moderna. Configurou-se, portanto, numa 
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corrente cujo objetivo era negar a psiquiatria tradicional e suas formas de tratamento que se 

davam em cima de diagnósticos equivocados que apenas invalidavam o sujeito (OLIVEIRA, 

2011). 

Thomas Szasz, importante representante desse movimento, em “O mito da doença 

mental” (1960), elenca alguns equívocos e paradoxos no conceito de doença mental, 

chegando a compará-lo com divindades, bruxas e miasmas, isto é, compara a conceitos que 

foram forjados para dar algum sentido a uma gama de acontecimentos e variáveis históricas. 

Argumenta ainda que a doença mental nunca poderá ser comparada a uma doença orgânica, 

porque isso significaria dizer que a doença mental é uma doença cerebral, e danos cerebrais 

não são suficientes, por exemplo, para explicar porque uma pessoa diz que é Napoleão ou que 

está sendo perseguida por comunistas (SZASZ, 1960). E além disso, afirma Szasz, para 

chegar a conclusão de que essas afirmações constituem um sintoma ou sinal da doença, o 

observador teria que antes saber se o sujeito, de fato, não era Napoleão ou se, de fato, não 

estava sendo perseguido por comunista, o que exige, inevitavelmente, o julgamento deste 

terceiro, deixando claro como que para a psiquiatria não é possível separar o valor do fato, 

tampouco pensar na validade do sintoma tal qual se pensa nas doenças orgânicas.  

Nesse sentido, parece haver uma proximidade entre Szasz e Canguilhem, importante 

epistemólogo das ciências da vida. A diferença é que Canguilhem parece ser mais radical ao 

pensar a inseparabilidade entre fato e valor tanto na doença mental quanto na orgânica, sem 

escorregar num relativismo ou reducionismo, como é o caso de Szasz. Apesar de argumentar 

de maneira bastante interessante e provocativa, colocando questões pertinentes ao campo da 

psicopatologia e da psiquiatria descritiva, Szasz sustenta uma dicotomia entre o biológico e o 

humano que, se por um lado, tenta desmistificar uma suposta base biológica para a doença 

mental e a impossibilidade de ser tomada como uma doença orgânica, por outro, legitima as 

bases biológicas de uma doença. Dessa forma, tal dicotomia se mostra difícil de ser sustentada 

no contemporâneo com os avanços do imageamento e mapeamento cerebral e da psiquiatria 

descritiva e organicista que embasam os novos manuais diagnósticos, como o RDoc 

(Research Domain Criteria)3, por exemplo. Em outras palavras, Szasz argumenta que a 

doença mental é um mito porque o que se considera doença mental não corresponde a uma 

lesão cerebral e que esse termo, portanto, foi criado a fim de tornar “palatáveis certos 

problemas da existência individual e justificar controle e intervenção sobre experiências e 

                                                
3 O RDoc é um projeto desenvolvido pelo National institute of mental health (NIMH) que tem a pretensão de 

construir uma nova nosologia psiquiátrica baseada em genética, ciência cognitiva e imageamento cerebral. Além 

disso é um projeto que se posiciona contrário ao DSM-V por julgá-lo sintomatológico e com baixa validade 

diagnóstica. (ZORZANELLI, 2014). 



 21 

comportamentos desviantes” (BEZERRA, 2014). Assim, por mais que a crítica de Szasz seja 

importante para se pensar o campo psicopatológico e a incidência das classificações 

diagnósticas, ela escorrega num reducionismo difícil de se sustentar atualmente, sendo, 

portanto, necessário reformulá-la. Deste modo, uma análise dos problemas gerais das 

classificações pode nos conduzir a questionamentos semelhantes. 

 O conto de Machado de Assis “O alienista” propõe uma paródia de como as 

classificações psiquiátricas são feitas. Considerando os movimentos históricos da psiquiatria, 

observa-se que essa paródia não está tão distante de representar a realidade. 

 
Os alienados foram alojados por classes. Fez-se uma galeria de modestos; 

isto é, os loucos em quem predominava esta perfeição moral; outra de 

tolerantes, outra de verídicos, outra de símplices, outra de leais, outra de 
magnânimos, outra de sagazes, outra de sinceros, etc. (ASSIS, 1994, p.32). 

 

Segundo Bezerra Jr. (2014), as classificações são construções, arranjos que servem 

para sistematizar a realidade tornando-a mais palpável e inteligível. Assim sendo, toda 

classificação visa uma finalidade e é atravessada por uma origem histórica, um contexto que 

circunscreve sua criação. A própria construção do conceito de doença mental, por exemplo, 

aparece em resposta à uma variedade de condições e exigências sociais, econômicas, políticas 

e culturais que favoreceram - e foram favorecidas pela - a objetivação e a classificação da 

loucura. Deste modo, talvez o que o conto o machadiano transmite de mais interessante é que 

as classificações não só existem como forma de organização de uma sociedade, mas que elas 

são, necessariamente, arbitrárias e hipotéticas. É por isso que Simão Bacamarte após 

enclausurar quase todas as pessoas de Itaguaí na Casa Verde, percebe que se todos são loucos, 

ninguém é louco, e que, portanto, o único que deveria de fato ser recluso à Casa Verde seria 

ninguém mais, ninguém menos do que ele mesmo. Foi sua incapacidade em perceber a 

arbitrariedade das suas classificações que o levou a tomada de decisões das mais extremas, 

pois quando a classificação perde sua característica de instrumento para operar enquanto 

verdade ou enquanto a realidade mesma, seus critérios de demarcação se perdem. Tal como 

um mapa perderia sua utilidade se tivesse a pretensão de representar toda a realidade ela 

mesma. (BEZERRA JR, 2014). 

 É nesse sentido que aqui intenta-se problematizar as classificações dos manuais 

diagnósticos. Progressivamente, esses manuais apresentam a pretensão de retirar da sua lógica 

aspectos culturais, políticos e econômicos, para assumir o lugar de uma verdade que prescinde 

de teoria, e que, portanto, fala mais do sujeito do que ele próprio - uma vez que, sendo “a-

teóricos”, representam a verdade “nua e crua”. Nessa medida, os diagnósticos respondem 
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socialmente a algumas demandas e provocam desdobramentos significativos. Assim, a fim de 

reinserir o contexto histórico e social no debate sobre o tema das classificações diagnósticas, 

Zorzanelli (2014) propõe a ideia de tomar a série de DSM’s (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) como objetos culturais de modo que nos permita fazer uma 

crítica mais ampla e menos condenatória. Além disso, chamá-los de objeto cultural é também 

dizer que sua ação e utilização extrapolam o território médico e se espalham pela escola no 

discurso dos educadores, pelas redes sociais no discurso de curiosos sobre o assunto, 

consumidores de saúde, pacientes e usuários dos serviços de saúde (ZORZANELLI, 2014). 

Apesar de o DSM não ser o manual que regula as funções médicas, administrativas e 

burocráticas no Brasil, é o manual que mais penetrou nos meios não-médicos, sendo, por isso, 

tão relevante trazer à tona as discussões que envolvem as suas edições. 

 

o manual é um guia que nos permite, muito mais que classificar transtornos mentais, 

compreender valores culturais em jogo na cosmogonia das sociedades liberais 

urbanas, em que a biomedicina tem forte poder explicativo e de convencimento sobre 

os nossos modos de pensar saúde e doença.(ZORZANELLI, 2014, p. 62) 
 

 Os dois primeiros DSM’s, que ao final da II Guerra Mundial vieram substituir e 

normalizar os diferentes sistemas de classificação existentes, foram desenvolvidos pela APA 

(Associação Americana de Psiquiatria) e tinham como objetivos a constituição de uma 

classificação psiquiátrica homogênea e alternativa à Classificação Internacional de Doenças 

(CID), da OMS (Organização Mundial de Saúde). Isto significa dizer que suas funções nesse 

primeiro momento eram mais para fins administrativos do que clínicos, além de serem 

restritos à psiquiatria americana. (BEZERRA JR, 2014).  Outra característica digna de ser 

ressaltada desses dois primeiros manuais é o entendimento do sintoma, que tinha “uma forte 

dimensão simbólica e relacional, carregando em si mesmo um sentido que era preciso 

desvendar para acionar estratégias terapêuticas.”. Além disso, o conceito de “reação” 

organizava e direcionava o manual de uma determinada maneira, deixando transparecer a 

influência psicanalítica e da psiquiatria psicodinâmica que tomavam a doença mental como 

uma reação a determinada situação ou acontecimento pelo qual o sujeito não pode responder 

adequadamente. (BEZERRA JR, 2014). 

A grande mudança acontece em 1980, quando é publicada a terceira edição do DSM, 

que representou uma ruptura com as duas edições anteriores. Segundo Russo e Venâncio 

(2006), essa ruptura se deu em três níveis: no nível da estrutura conceitual, no nível da 

hegemonia dos campos e saberes e no nível das representações sociais. No primeiro nível, 
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impôs uma única lógica classificatória em detrimento das múltiplas formas de classificações. 

No segundo nível, rompeu com a abordagem psicanalítica de modo que termos ligados à 

psicanálise foram substituídos e a própria forma de conceber o sujeito, modificada. Essas duas 

transformações resultam no terceiro nível, que é a modificação dos padrões de normalidade 

advindos com a expansão das categorias diagnósticas, que crescem numericamente a cada 

nova edição, transmutando as fronteiras do normal e do patológico (RUSSO & VENÂNCIO, 

2006). 

 

O DSM III foi proclamado um manual a-teórico, baseado em princípios de 

testabilidade e verificação a partir dos quais cada transtorno é identificado por 

critérios acessíveis à observação e mensuração empíricos. (Russo e Venâncio, 2006, 

p.465) 
 

 

A doença é, portanto, concebida a partir da variação ou mudança de estado que 

provoca no organismo e não mais a partir da ideia de reação como nas primeiras edições. 

Variação esta que diz de uma alteração quantitativa em relação a um organismo que se 

considere sadio ou normal: o organismo que tem delírio e o que não tem delírio, o que tem 

crise conversiva e o que não tem, e assim por diante. Ou seja, o patológico é experimentado 

como um déficit, um excesso, um transtorno ou distúrbio em relação ao corpo normal. Por 

isso que falar em patologia é, obrigatoriamente, falar também em normalidade. Pois, uma vez 

que os manuais refletem os valores de uma sociedade e, portanto, o que essa sociedade 

entende como patológico e como normal, eles também delimitam e elegem as condições 

dignas de cuidado médico/psicológico ou não (ZORZANELLI, 2014).  

 Segundo Dunker e Neto (2011), o DSM-III é resultado de uma aliança entre os 

interesses de certos psiquiatras pela pesquisa experimental e os psiquiatras que acusavam a 

psicanálise de criar demandas e “psicanalizar” problemas sociais. Isto significa dizer que, 

tanto para um quanto para outro, era interessante a retirada da psicopatologia psicanalítica dos 

manuais, pois a mesma representava um empecilho para a confiabilidade diagnóstica e, por 

conseguinte, para a pesquisa científica em psiquiatria. Assim, ainda no DSM-III verifica-se a 

retirada do conceito de “neurose” e a sua substituição por uma série de categorias diagnósticas 

que se dissolveram em três grupos e um total de 18 transtornos que só aumentaram a cada 

edição, chegando a 24 transtornos no DSM-IV (RUSSO & VENÂNCIO, 2006).  

 No entanto, como observa Dunker (2014), mesmo no DSM-V, a última versão do 

manual, os quatro grupos de transtornos que substituem a neurose, a saber, os transtornos de 

ansiedade, transtornos depressivos, sintomas somáticos e transtornos obsessivos-compulsivos, 
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ironicamente, coincidem com a tríade psicanalítica da angústia, sintoma e inibição neuróticas. 

Assim, é nesse sentido que o autor chega a afirmar que “por trás da luminosa nova ciência 

psiquiátrica do DSM-5 ainda jaz o cadáver psicanalítico da neurose”. Pois a substituição do 

termo “neurose” por diversas categorias diagnósticas sem nenhuma discussão etiológica e 

baseada em comportamentos evidenciáveis, em nada garantiu a retirada do uso dos termos 

psicanalíticos. Pelo contrário, tais termos apesar de retirados dos manuais e tidos como 

obsoletos, continuam, ainda assim, operando nos discursos “psi”. Porém, operando de 

maneira distorcida e pejorativa servindo, em muitas vezes, ou para “tapar os buracos” de uma 

lógica diagnóstica que não consegue dar conta das hipóteses etiológicas de um caso, ou para 

banalizar o caso e justificar a sua desassistência. Deste modo, uma “mulher histérica” é assim 

chamada não para designar um sujeito neurótico que se divide entre aquilo que perde e ganha 

com o sintoma resultando, portanto, em uma resistência ao tratamento; mas um sujeito que se 

caracteriza por ser “exagerada”, “manipuladora”, “que não se compromete com o tratamento”. 

Ou seja, a denominação, extraída da psicopatologia psicanalítica, serve ao avesso do que se 

esperaria: opera como vetor moral, sustentando um julgamento com ares de cientificidade.  

O mesmo acontece com o termo “ganho secundário”. Apesar de ser um termo 

proveniente da clínica psicanalítica, sustentado pelo próprio Freud e incorporado na maior 

parte das práxis ‘psi’, ainda assim ele não consegue ser inserido em uma leitura clínica. 

Assim, percebe-se a utilização desse termo não para designar os ganhos do sintoma neurótico, 

mas os ganhos pessoais e políticos do sujeito. E, consequentemente, para justificar a 

desassistência ou a dificuldade na escuta desse sujeito que aparece como “aquele que não quer 

se tratar/aderir ao tratamento”. O “ganho secundário”, então, passa a ser a denominação para 

tudo que não se compreende à luz do sofrimento humano e portanto é creditado a questões de 

caráter, morais etc.  Isto é, a história do caso se mistura com a história de vida, a história da 

doença com a do doente (DUNKER, 2014). Assim, parece haver um grande paradoxo na 

constituição desses manuais que quanto mais eles se pretendem ateóricos e evidentes, mais 

eles escancaram a inseparabilidade entre valor e fato e a impossibilidade de extinguir o teor 

valorativo e arbitrário das classificações. Radicalmente falando, todos parecem seguir os 

caminhos de Simão Bacamarte. 

 

2.2 Por uma escuta dos vestígios: A Reforma Psiquiátrica Brasileira e seus desafios 

 

Atualmente, as práticas de cuidado, o modelo de atenção à saúde mental e o próprio 

serviço a que estamos nos referindo advém do movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 
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Este movimento, através da instituição de uma nova política de saúde mental, tornou possível 

o fechamento dos manicômios e a abertura de serviços substitutivos de saúde mental 

(ONOCKO-CAMPOS ET AL, 2013). Considerando que é importante entendermos as marcas 

dos processos políticos e históricos que atravessam, determinam e modelam os modos de 

assistência, apresentaremos agora algumas características importantes deste movimento e do 

modelo assistencial por ele defendido. 

 Primeiramente, o que é mais evidente é que o modelo assistencial desses serviços 

pretende operar a partir de outra lógica e outra constituição sobre o sujeito e a doença, de 

modo que implica em uma transformação não só da assistência à saúde mental, mas em uma 

mudança paradigmática, como coloca Bezerra Jr (2007). Assim sendo, a Reforma se desdobra 

em várias dimensões e planos diversos, um deles é o técnico-assistencial, que discute os 

novos modelos assistenciais, a constituição de uma rede territorial em saúde mental e o 

conceito de interdisciplinaridade e intersetorialidade entre os profissionais. Há também a 

dimensão jurídico-político que atua na defesa dos direitos civis, sociais e políticos dos 

portadores de transtornos mentais, dialogando diretamente com o campo da cidadania e da 

inserção social destes sujeitos (BEZERRA JR, 2007). Há também o plano sociocultural que 

aborda a desestigmatização da loucura e procura fazer com que o sofrimento psíquico 

ultrapasse o âmbito estritamente médico e psiquiátrico para se reinserir também em uma 

dimensão existencial e humana. Deste modo, a intenção é a de poder barrar o reducionismo 

diagnóstico que estigmatiza e isola os sujeitos e que sustenta a ideia de periculosidade em 

torno dos portadores de transtornos mentais de modo geral (BEZERRA, 2007). Por ultimo, a 

dimensão teórico-conceitual que, segundo Godoy e Bosi (2007), abarca os pressupostos da 

desinstitucionalização da loucura que, considerada a principal premissa da Reforma, é aqui 

tomada como “um projeto de desconstrução de saberes, práticas e discursos comprometidos 

com a objetivação da loucura e sua redução à doença.” (GODOY & BOSI, 2007). 

Portanto, tendo em vista que se trata de uma mudança de paradigma, ou seja, mudança 

de concepções sobre o processo de adoecimento, de cura, sobre a noção de sujeito e laço 

social, integração e cidadania, seu processo se deu e se dá de maneira gradual e contínua. 

Assim sendo, é comum presenciarmos vestígios do modelo manicomial nas práticas de 

cuidado nos serviços substitutivos, de modo que os maiores desafios da Reforma no cotidiano 

tem sido essa desinstitucionalização, enquanto desconstrução das práticas. A primazia pelo 

tratamento médico e medicamentoso, por exemplo, que trataremos melhor no próximo 

capítulo, delineia esses vestígios e denuncia uma prática não reformada (ONOCKO-

CAMPOS ET AL, 2013). 
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Em que pese os inegáveis avanços com novos arranjos em saúde mental, 
muitos são os desafios a serem enfrentados no que diz respeito a uma efetiva 

mudança nas práticas de atenção. Um deles diz respeito à primazia do 

tratamento farmacológico no conjunto de ações dos profissionais de saúde 

mental, a tal ponto que muitas vezes o tratamento em saúde mental reduz-se 

apenas aos psicotrópicos. (ONOCKO-CAMPOS ET AL, 2013, p. 2890) 

 

Discussões como esta que versam sobre os impasses na assistência e na clínica em 

saúde mental não são novidades para o campo de debate da Reforma, pois a centralidade do 

poder médico e a terapêutica medicamentosa são, desde o início, desafios para o movimento. 

No entanto, estes debates são discussões interiores ao campo da Reforma, havendo ainda 

embates que se dão fora desse campo, com aquelas instancias que resistem às propostas. 

Apesar de todos os debates feitos acerca da lógica manicomial e das experiências brasileiras e 

internacionais, não podemos dizer que o fim dos manicômios é um consenso para os 

operadores dos cuidados em saúde mental. A própria ABP (Associação Brasileira de 

Psiquiatria), se posicionou perversamente contra o movimento da Reforma quando, em abril 

de 2017, emitiu uma nota técnica “sobre a calamidade na assistência pública em saúde 

mental” que utiliza da Lei da Reforma, a Lei 10.216/01, para abrir brechas e fazer defesas que 

vão de encontro com as propostas e ideais da própria Reforma. Como, por exemplo, a defesa 

pela predominância da assistência ambulatorial no tratamento em saúde mental e pela 

extinção do leito psiquiátrico em hospitais gerais tendo em vista a criação de Unidades 

Psiquiátricas. Em outros termos, essa nota defende um tratamento especializado e 

ambulatorial, contrariando de maneira indireta o princípio de integralidade do SUS e abre 

espaço para a volta da lógica asilar, também de forma indireta, através da extinção de leitos 

psiquiátricos em hospitais gerais – um dos grandes avanços da Reforma contra a lógica asilar 

e as internações de longa duração. 

 

A resistência às propostas reformistas aparece de forma indireta, na defesa da 

hegemonia absoluta dos médicos no campo da atenção à saúde, na ênfase nos 

tratamentos biológicos como única forma efetiva de tratamento, na 
importação acrítica, para a Psiquiatria, do modelo da medicina baseada em 

evidências, no abuso na utilização da nosografia descritiva dos DSMs, em 

detrimento da atenção às dimensões psicodinâmica, fenomenológica e 

psicossocial das psicopatologias, e assim por diante (BEZERRA JR, 2007, p. 

244) 

 
  

Deste modo, percebe-se que as resistências à Reforma além de existirem solidamente 

fora do campo do movimento, permeiam as relações e as práticas em saúde, se enraizando em 

“padrões cognitivos e pautas afetivas profundamente internalizadas” (BEZERRA JR, 2007). 
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No segundo capítulo, será apresentado os resultados da minha experiência de estágio em um 

serviço de saúde mental. Ali, tentaremos mostrar como o modelo de classificação da doença 

como déficit e não como um processo de adoecimento que envolve diversas condições e a 

terapêutica medicamentosa como principal recurso interferem diretamente nas práticas de 

cuidado em saúde no contemporâneo. 
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3 A INSTITUIÇÃO E SUAS PRÁTICAS: A TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA 

COMO PRINCIPAL RECURSO 

 

 
Com soberano desprezo, o macaco sentou-se diante da platéia, 

assim como se fosse na esquerda baixa do palco, e começou lenta e 

cinicamente a se masturbar. Escândalo. Terror. Vergonha. E a 

moral? Onde estamos, Senhor? Onde fomos parar? E agora??? [...] 

A maioria dos presentes, encarou o Coronel, que era a maior 

autoridade presente, esperando que ele fizesse alguma coisa e desse 

o exemplo. Queriam ouvir a voz do quartel.(BOAL, 1977, p.55) 

 

Nesta crônica de Augusto Boal, é narrada a história do Coronel Monleón, um militar 

de renome, conhecido por todos por tal reputação e profissão, pai de família, extremamente 

disciplinador, controlador de todas as regras da casa, até mesmo do horário de ir ao banheiro 

dos filhos. Porém, tamanho é seu rigor com as leis e os bons costumes que frente a um 

imprevisto ou mal entendido, sua implacável autoridade oscila, sem, portanto, jamais admitir 

um só deslize. Certo dia, frente a um desses imprevistos, Monleón comete um crime e acaba 

por assassinar um macaco do zoológico que despreocupadamente se masturbava em frente ao 

público. Rígido que é, Monleón exige que seja denunciado e julgado por ter cometido tal 

crime. No entanto, todos os órgãos públicos insistem em acobertar o fato, dando-se por 

encerrado. Mas Monleón, tomado pela obsessão com as regras, precisa saber se estava “no 

direito de cumprir com o dever” de matar o macaco. Até que, finalmente, consegue ser 

julgado pelo foro da cidade onde é absolvido por unanimidade além de ter sido rasgado por 

elogios dos mais exaltados. Como se não bastasse, o macaco assassinado é ainda condenado 

post mortem, assim como também os outros macacos da jaula, por conta da conivência com a 

ação do macaco morto. 

Essa história é interessante para iniciar a discussão sobre a instituição e as práticas em 

saúde porque, antes de tudo, ela evidencia as relações de poder em uma sociedade, relações 

essas que podem ser entendidas como relações de forças, distribuídas e pulverizadas na malha 

social. O poder, desta maneira, não está situado em algum lugar ou pessoa, no caso, não está 

situado apenas na figura do Coronel Monleón, mas distribuído por todos os personagens da 

história pois perpassa por todos eles, atuando como uma força (BRÍGIDO, 2013). Nas 

palavras de Foucault (2004): 

 

O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só 

circulam mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua 

ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de 
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transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa 

por eles (FOUCAULT, 1979, p.193) 

 

Deste modo, na crônica de Boal, tanto a relação entre o coronel e a família, quanto 

entre o coronel e a sociedade, ilustram bem essas relações de forças que perpassam os 

indivíduos e são transmitidas e perpetuadas pelos mesmos (BRÍGIDO, 2013). É por isso que, 

mesmo quando Monleón exige que seja devidamente julgado pelas instâncias judiciais e 

interroga se sua autoridade lhe permitia matar um macaco, todo os outros atores sustentam sua 

soberania e impunidade. De maneira semelhante podemos analisar o poder psiquiátrico dentro 

de uma equipe multiprofissional de saúde mental: há tanto uma relação de poder entre o 

psiquiatra e os outros profissionais, quanto entre a psiquiatria e as outras modalidades de 

conhecimento, que são atravessados pela herança histórica que designa à medicina uma 

função social importante: de controlar os corpos e a vida dos indivíduos, tendo em vista a 

docilidade dos mesmos (BRÍGIDO, 2013). De forma que, por mais que a autoridade médica 

dê abertura para questionamentos e interrogações, há um movimento da equipe para tamponar 

essas brechas, de modo a sustentar a ideia de um saber médico intransgressível. Assim, ainda 

que a antipsiquiatria tenha contestado de modo contundente as classificações psiquiátricas e 

que tenha dado ensejo a movimentos de reforma psiquiátrica; ainda que se tenha recolocado o 

problema da loucura nos níveis teórico-conceitual, técnico-assistencial, jurídico-política e 

socio-cultural propondo o rompimento com o paradigma psiquiátrico hospitalocêntrico e 

manicomial (AMARANTE, 2007), há forças difusamente distribuídas que operam e 

permeiam as nossas relações e que denunciam, no cotidiano dos serviços e nas práticas de 

cuidado, que esse rompimento com o paradigma anterior, às vezes, está longe de ser atingido.  

Fala-se, assim, de uma institucionalização da loucura que se refere não apenas à 

construção de um saber e de uma assistência psiquiátrica, mas de uma institucionalização das 

práticas que, como coloca Amorim e Dimenstein (2009) “atravessa os limites dos manicômios 

concretos e se atualiza no cotidiano dos serviços substitutivos em certas práticas e na frágil 

articulação da rede de saúde mental”. Ou como ensina Gregório Baremblitt (2002): 

 

As instituições são lógicas, são árvores de composições lógicas que, segundo 

a forma e o grau de formalização que adotem, podem ser leis, podem ser 

normas e, quando não estão enunciadas de maneira manifesta, podem ser 

hábitos ou regularidades de comportamentos. (BAREMBLITT, 2002, p. 25) 
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No presente capítulo essa discussão será abordada a partir de dois problemas 

consensualmente percebidos pela equipe de um serviço de saúde mental, em que realizei meu 

estágio no período de 2017-2018. São eles: o problema de dar alta para seus usuários e o 

problema para manejar o que eles chamam de ganho secundário, que é entendido como a 

utilização do serviço para a obtenção de laudos e receitas médicas. Na análise cotidiana desses 

dois problemas, o objetivo sempre foi o de traçar as condições que os sustentam, procurando 

mais entender aquilo que os permitem se inscrever, do que elocubrar soluções e saídas 

consistentes para os mesmos. As temáticas do recurso médico como principal terapêutica e da 

clínica exercida nesse serviço serão, aqui, o fio condutor para abordarmos esses dois 

problemas, pois a hipótese a ser defendida e desenvolvida é a de que tanto o problema da alta, 

quanto o do ganho secundário, são problemas que se ancoram em um modo de pensar e fazer 

a clínica em saúde mental. Modo este que, orientado pelo modelo médico-psiquiátrico, se 

compromete com a ideia de sintoma enquanto um sinal a ser exterminado e que, portanto, 

direciona a escuta clínica mais para a detecção desses sinais do que para a escuta do sujeito. 

Entendemos que esse fator dificulta a interpretação clínica do ganho secundário e seu 

consequente manejo, como também, a construção de uma porta de saída para além da porta 

física do serviço. O que trago para discutir é uma análise qualitativa da experiência que tive 

participando da equipe do referido serviço, dialogando com um levantamento estatístico que 

tive a oportunidade de fazer durante o período de estágio, que envolveu a pesquisa e análise 

de 444 prontuários de usuários desse serviço.   

Primeiramente, é preciso dizer que a prática do recurso médico como principal 

terapêutica é a parte submersa de um iceberg, ela não se evidencia por si mesma dentro da 

equipe multiprofissional em questão. No entanto, só para se ter uma ideia, de acordo com o 

levantamento, 89,1% dos usuários fazem uso de pelo menos um medicamento psiquiátrico e, 

dentre estes, 73,5% fazem uso de pelo menos um benzodiazepínico, ou seja, 65,5% do 

universo pesquisado usam ansiolítico. Isso significa dizer que 89,1% dos usuários tem, 

necessariamente, o atendimento psiquiátrico no seu projeto terapêutico, uma vez que usam 

medicamentos. E além disso, mais da metade da amostragem (55,8%) têm como projeto 

terapêutico apenas o atendimento psiquiátrico. Esses dados demonstram que, de fato, há 

entraves complicados que tensionam o cotidiano da equipe como a sobrecarga dos psiquiatras 

e a dificuldade que os profissionais não médicos têm em relação à adesão dos usuários que 

ora se afastam e ora se aproximam do serviço, não tendo o mesmo comprometimento que 

apresentam no atendimento psiquiátrico. Além disso, a lista de entrada de novos usuários é 

cada vez mais extensa, provocando um inchaço no serviço e, devido a crise política e 
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econômica que o Brasil se encontra, tem sido cada vez maior os usos políticos do tratamento 

para a garantia de acesso à benefícios como o INSS, por exemplo, o que aumenta a demanda 

pela psiquiatria e o que torna a alta do serviço especializado cada vez mais difícil.  

Frente a esses impasses, há um esforço em se pensar estratégias para resolvê-los. No 

entanto, como acabamos de dizer, não há uma localizam desses problemas como 

desdobramentos da clínica exercida e do recurso médico como principal terapêutica, isto é, 

como reflexos da lógica de cuidado. Identifica-se, em geral, ou um problema 

administrativo/organizacional, ou um problema específico do usuário ou de seu diagnóstico. 

Em suma: ou é uma questão propriamente operativa da equipe ou da rede de saúde que - por 

uma série de problemas que não cabe neste trabalho detalhar - não consegue dar continuidade 

de tratamento aos casos que são encaminhados, o que, para eles, explica o problema de dar 

alta do serviço; ou é uma questão do usuário em si que, seja pelo seu diagnóstico ou pelo seu 

modo de organização, justificam em si mesmos tanto a dificuldade na construção da porta de 

saída, quanto o problema no manejo do ganho secundário e da dependência do tratamento 

psiquiátrico. Por fim, as estratégias pensadas para driblar esses problemas são, em geral, duas: 

em relação ao problema da alta, a construção de um protocolo que seja capaz de regulamentar 

os encaminhamentos dos casos de um serviço para o outro; e em relação ao caso dos ganhos 

secundários e dificuldades de manejo, um “protocolo interno”, como a equipe chama, que seja 

capaz de regulamentar as terapêuticas, estipulando número máximo de faltas, por exemplo, a 

fim de garantir o comprometimento dos usuários com o tratamento. 

A maneira de localizar e de se posicionar frente a esses dois problemas (a dificuldade 

em construir a porta de saída e os ganhos secundários) retira de cena pelo menos dois outros 

agravantes que incidem sobre eles, que são: 1) o empobrecimento da clínica e a diluição da 

especificidade e 2) o projeto terapêutico singular entendido como agenda a ser cumprida. O 

objetivo da discussão que pretendemos empreender é o de desdobrar esses dois agravantes, no 

intuito de fazer ver que, enquanto não houver o reconhecimento deles como partes essenciais 

para se pensar a construção da alta e o problema do ganho secundário, mais distantes se 

tornam os ideais da Reforma Psiquiátrica Brasileira e mais difícil é manejar esses impasses 

dentro do serviço. Importante frisar, novamente, que a intenção é mais a de recolocar e 

analisar os problemas localizados no serviço, do que oferecer soluções práticas para os 

mesmos, até porque estamos falando de apenas um dos serviços da rede de atenção 

psicossocial e estamos levando em conta seus limites de possibilidade.  
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3.1 O empobrecimento da clínica e a diluição das especificidades 

 

 A equipe multiprofissional dos serviços de saúde, como o termo pressupõe, é uma 

equipe formada por diferentes profissionais: médicos, oficineiros, enfermeiros, psicólogos, 

assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, entre outros. A intenção desta equipe é poder 

superar o processo de especialização (PEDUZZI, 1999) - tendência de conceber o sujeito e o 

cuidado de maneira fragmentada, em partes - e cumprir com o princípio de integralidade do 

Sistema Único de Saúde (SUS), que prevê a assistência à saúde de maneira articulada e 

contínua (BRASIL,1990). Portanto, é necessário que além de ser multi, ela seja 

interdisciplinar, em outras palavras, que as diferentes profissões sejam exercidas de maneira 

integrada, lançando luz sob diversas perspectivas no cuidado em saúde e não um montante de 

interpretações isoladas. No entanto, devido às relações de poder que permeiam as práticas e 

sustentam lugares diferentes a cada um dos profissionais, fazer com que eles trabalhem juntos 

em um determinado serviço de saúde, não garante a superação da verticalização do trabalho, 

que tende a especializar e a hierarquizar as profissões.   

Segundo Figueiredo (1997) há dois discursos principais que organizam essas equipes. 

O primeiro é o discurso que defende as especialidades, em que cada profissional tem o seu 

conhecimento, cada um faz o seu trabalho e é autoridade naquilo que sabe. Isso acaba por 

esvaziar o sentido de equipe, “o médico medica, o psicólogo psicologiza, o assistente social 

socializa” (FIGUEIREDO, 1997). Já no segundo discurso, há um referencial em comum, não 

muito delimitado, a partir do qual a equipe se vale, os profissionais conversam entre si de 

modo que as atividades não são isoladas como no primeiro discurso. Assim, todos podem 

atender individualmente ou em grupo, fazer visita domiciliar, oficinas terapêuticas, 

acolhimento etc, com exceção da prescrição medicamentosa. O perigo desse discurso está na 

diluição de cada instrumento clínico e a necessidade de formar “super especialistas” capazes 

de utilizar diversos referenciais teóricos. Tanto em um quanto no outro aparece o risco, em 

maior ou menor grau, da diluição das especificidades, que é o que funda a ideia mesma de 

uma interdisciplinaridade: para ter um intercâmbio de saberes é preciso, antes de tudo, que 

eles sejam diferentes entre si mas que também sustentem um grau de comunicação, sem diluir 

ou enrijecer suas fronteiras. De acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa Aurélio 

(2010), diferente da especialidade, a especificidade diz de uma qualidade específica, um modo 

específico de agir/olhar para o sujeito, que é inerente a cada saber. É o que os diferencia sem 

necessariamente os anular ou hierarquizar. Já a especialidade, remete àquilo que é especial, 
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“fora do comum, muito fina ou rara”, isto é, qualidades ou funções especiais de determinados 

saberes e, sendo especial se isola, se concentra em cada um dos profissionais.  

Assim, ressaltar as diferenças ou apaziguá-las pelo viés da especialidade em nada 

contribui para o trabalho interdisciplinar, porque tende a isolar cada saber podendo esvaziar a 

ideia de equipe ou a exigir que todos saibam manejar diferentes instrumentos podendo diluir 

aquilo que é específico de cada um deles, impossibilitando qualquer tentativa de uma clínica 

psicossocial. No segundo discurso, Figueiredo (1997) coloca que pode ocorrer a “produção de 

uma hierarquia das profissões sob a hegemonia, mais ou menos explícita, de determinada 

disciplina ou modelo que vai nortear o funcionamento da equipe, a interação entre os 

profissionais e o trabalho clínico”. Em outras palavras, mesmo quando não há uma divisão de 

trabalho explícita entre os profissionais, ainda assim uma verticalização pode acontecer 

através do modelo que norteia a equipe. Sobre esses modelos, Figueiredo (1997) os classifica 

em três: o modelo médico, psicológico e psicossocial, cada um deles orientados por uma ética 

e por suas respectivas modalidades de tratamento.  

O primeiro modelo é marcado pela ética da tutela, o discurso do médico prevalece 

sobre o do sujeito, ocorrendo a redução do sintoma a um diagnóstico como algo que o sujeito 

“tem”, restando a ele cumprir as prescrições médicas que podem ser medicamentosas ou 

educativas. A modalidade de tratamento é o tratamento medicamentoso. O segundo modelo, 

orientado pela ética da interlocução, reconhece a competência do sujeito em buscar soluções e 

falar sobre seu sintoma e, por enfatizar o indivíduo em si, sua modalidade de tratamento é a 

psicoterapia. O último modelo, o psicossocial, refere-se a ética da ação social e o sujeito é 

entendido antes de tudo como um cidadão de direitos não só ao tratamento, mas de frequentar 

e ocupar os espaços urbanos e fazer escolhas. A luta desse modelo é contra o modelo asilar e 

as práticas tradicionais responsáveis pela redução biológica ou psicológica desses sujeitos 

(FIGUEIREDO, 1997). Cada um desses modelos apresentam riscos para a clínica e, 

geralmente, o que acontece é uma mescla deles, no qual uma ética sobrepõe a outra, gerando 

diferentes modelos de equipe e de produção de cuidado. 

No serviço em questão, essa sobreposição acontece entre o modelo médico e o modelo 

psicológico, o que significa dizer que a ética que direciona a condução dos casos é a ética da 

tutela e da interlocução, em que ora a tutela prevalece sobre a interlocução e ora o inverso. Tal 

mesclagem tem apresentado seus riscos para a clínica como bem denunciam os problemas do 

ganho secundário, impasses provenientes de uma produção de cuidado pautado nesses dois 

modelos. As dificuldades são resultado, de um lado, de um saber psiquiátrico que não inclui a 

pluralidade do campo psicopatológico e que é, portanto, biologicista e reducionista e, de 
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outro, de um saber psicológico que coloca ênfase no indivíduo e na noção de privado, 

reconhecendo o discurso do sujeito, porém reduzindo a efetivação do tratamento, à sua 

própria força de vontade. (FIGUEIREDO, 1997). 

Assim, partindo desta realidade, é possível entender a problemática do 

empobrecimento clínico que aqui é posto em dois sentidos complementares: no sentido do 

empobrecimento da clínica psicossocial e da clínica psiquiátrica e psicológica. Na clínica 

psicossocial enfraquece a corresponsabilidade terapêutica e o atendimento conjunto ao lado de 

outros serviço de saúde (FILHO & ROSA, 2011), pois há uma concentração nas 

especialidades do psiquiatra e do psicólogo que dá enfoque ao tratamento medicamentoso e 

coloca as outras terapêuticas, muitas vezes, num lugar de auxiliares da terapêutica 

medicamentosa. O enfraquecimento da clínica psicossocial está também intimamente ligada à 

dificuldade de fazer a porta de saída dos seus usuários, assunto que abordaremos melhor na 

próxima seção deste capítulo. Quanto ao empobrecimento da clínica psiquiátrica e psicológica 

em particular, percebe-se intensa influência dos manuais diagnósticos americanos e o uso de 

seu vocabulário, tanto por parte dos psiquiatras como por parte dos psicólogos e demais 

profissionais. A ascensão da psicopatologia descritiva, como já discutimos no capítulo 

anterior, por se ancorar na ideia de evidência e por privilegiar a fidedignidade em detrimento 

da validade diagnóstica, acaba por empobrecer o campo da psicopatologia, transformando-o 

num estudo de inúmeras categorias diagnósticas sem nenhuma discussão etiológica. Além 

disso, a expansão das categorias diagnósticas, por representar uma redefinição do normal e do 

patológico, amplia os alvos da psiquiatria e populariza o vocabulário psicopatológico que está 

cada vez mais presente na linguagem comum. Segundo Zorzanelli (2014), como vimos, os 

manuais diagnósticos devem ser entendidos como objetos culturais que tanto refletem as 

ideias médico-psiquiátricas quanto produzem impactos sociais que excedem o saber médico, 

vindo a se inserir na fala dos professores, leigos, pacientes e pessoas interessadas no assunto, 

produzindo assim, ideias sobre doença, diferença e normalidade. Para Banzato e Pereira 

(2014) o problema que isso representa é o risco de se tomar as categorias diagnósticas como 

“entidades concretas em si mesmas e não formas de representação convencional da 

realidade.” Ou seja, o perigo está na utilização, tanto pela psiquiatria, quanto pela psicologia, 

das categorias diagnósticas não enquanto um instrumento, mas como um fim último. 

 
A importância das classificações não deve ser sub ou superestimada. De um lado, 

existe o risco de se negligenciar a possível influência das mesmas sobre os rumos da 

disciplina, incluindo os moldes da prática clínica; de outro, há o perigo de se 
reverenciá-las em demasia, ignorando o seu caráter de instrumento a serviço do 
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diagnóstico (e, em última instância, do tratamento). Nesse último caso, o clínico 

descuidado se veria na contingência de se transformar numa espécie de instrumento 

de segunda potência (ou seja, reduzir-se a um mero instrumento do instrumento). 

 (BANZATO E PEREIRA, 2014, p.50) 

 

Neste sentido, se por um lado o diagnóstico pode acabar por reduzir o sujeito ao seu 

sintoma, por outro, pode ser aquilo que garante, minimamente, o seu tratamento.  Assim, na 

corda bamba que divide a sub e a superestimação de um diagnóstico, a equipe oscila e 

encontra suas dificuldades: ora supervalorizando o diagnóstico psiquiátrico, ora subestimando 

e reduzindo o sofrimento à determinismos sociais. Presencia-se, então, um empobrecimento 

na clínica que, por tomar o sintoma como um sinal, opera pela via da falta - se está com 

fibromialgia, faz acupuntura, se está de luto, faz yoga ou meditação, se está precisando falar, 

faz algum grupo terapêutico - e sustenta uma escuta direcionada mais para a percepção desses 

sinais, do que compromissada com a escuta do sujeito. Desdobra-se, assim, uma redução 

ontológica do sofrimento ao diagnóstico pelo fato de não haver uma diferenciação entre 

hipótese diagnóstica e posição subjetiva (ONOCKO-CAMPOS, 2009). Casos em que não há 

uma hipótese diagnóstica definida, como por exemplo uma mulher que sente muitas dores 

mas não chega a ter o diagnóstico de fibromialgia, correm o risco de serem banalizados, ou 

ainda, de sofrerem outros tipo de reducionismos, como uma redução ao “social” que 

desresponsabiliza a equipe pelo cuidado, como se nada fosse possível de ser feito por se tratar 

de um “problema social”. Ou a um reducionismo ao “individual”, que localiza na força de 

vontade do indivíduo, ou até mesmo na sua capacidade cognitiva, o pouco progresso no 

tratamento: são os usuários que, segundo essa interpretação, “não querem se tratar” ou “não 

querem aderir ao tratamento” e os que “não tem insight para determinada terapêutica”, 

respectivamente. Desta forma, o trabalho do psicólogo, em muitas vezes, parece resumir-se a 

um assistente do psiquiatra, e o do psiquiatra o de diagnosticar e de medir o grau de gravidade 

do caso. De modo que, as categorias importadas de uma clínica psiquiátrica servem à 

resistência do próprio exercício da clínica: são aplicadas para ‘explicar’ e ‘conduzir’ e não 

para tratar.  

 

3.2 O Projeto Terapêutico Singular como agenda 

 

Sendo o modelo médico um dos modelos que orientam a lógica de cuidado da equipe, 

por muitas vezes percebemos procedimentos da clínica psiquiátrica tradicional ao lado da 
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estratégia psicossocial, como pontos de contradição (GRIGOLO, GARCIA JR, PERES & 

RODRIGUES, 2014). Isso tem grandes desdobramentos na construção de um Projeto 

Terapêutico Singular e na direção de tratamento, pois o conceito de “terapêutico” e de 

“singular” esvaziam-se, restando apenas o “projeto”, que no fim, funciona como uma agenda 

a ser cumprida a risca, pois caso contrário, o usuário é desligado do serviço.  

O Projeto Terapêutico Singular (PTS), segundo a Cartilha da Política Nacional de 

Humanização (2010), tem o nome “singular” porque carrega o sentido de único e não de 

individual, tanto que pode ser construído para uma família, e não necessariamente para apenas 

uma pessoa. Nesse sentido, o “singular”, antes de tudo, marca aquilo que é sui generis e 

enfatiza a intenção de um projeto que busca a singularidade do(s) usuário(s), as diferenças, 

como elemento central de articulação. Já o termo “terapêutico”, segundo Grigolo et al (2014) 

“é uma atitude ética antes de qualquer atribuição epistêmica a palavra” que, ao articular as 

noções de “projeto” e “singular”, diz de uma ação planejada, que leve em consideração as 

singularidades e diferenças dos usuários e que tenha sentido e efeito para os envolvidos, 

rompendo totalmente com qualquer concepção reducionista, homogeneizante e normalizadora 

de cuidado. 

Ainda segundo a Cartilha (2010), o PTS tem quatro momentos: 1) o diagnóstico; 2) 

definição das metas; 3) divisão de responsabilidades e 4) a reavaliação. É interessante 

apresentá-los neste momento para se compreender como o modo de construção de um Projeto 

Terapêutico Singular decorre diretamente da concepção de doença e de cura contida na lógica 

de cuidado de uma equipe. O primeiro momento, o do diagnóstico, é o momento de avaliação 

tanto orgânica, quanto psicológica e social da vida daquele sujeito, procurando entender suas 

singularidades, a forma como ele se insere na sociedade e como manifesta sua 

doença/sofrimento. É necessário frisar que o diagnóstico, tanto médico quanto não médico, é 

importante para o tratamento, porque é um instrumento essencial para analisar a situação e 

para traçar direcionamentos clínicos. O problema se dá quando esse diagnóstico aparece não 

como instrumento, mas como uma verdade absoluta sobre o sujeito, reduzindo todas as 

condições e manifestações do seu sofrimento. 

 O momento que sucede o do diagnóstico é, justamente, o momento de definição das 

metas que consiste em fazer propostas ao sujeito (de curto, médio ou longo prazo) para o 

enfrentamento dos problemas. Essas metas são negociadas com o sujeito, construídas entre ele 

e o profissional de referência ou com aquele que tiver melhor vínculo com o usuário. Nota-se 

aqui, portanto, a importância em se tomar um diagnóstico como instrumento para que o 

momento da definição das metas inclua o sujeito e o implique no seu tratamento, pois quando 
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o diagnóstico reduz o sujeito ao seu sintoma, a postura geralmente é de uma definição de 

metas que o sujeito precisa cumprir para ficar bem e não algo que ele precise participar e/ou 

se implicar - podendo levar ao problema da não adesão ao tratamento que, em muitas vezes, é 

fruto desse modo de pactuar o cuidado. 

O terceiro momento é o da divisão das responsabilidades, no qual as tarefas de cada 

pessoa envolvida são definidas. Esta divisão se dá tanto entre os profissionais da equipe, 

quanto entre os profissionais e o usuário que está sendo cuidado, visto que ele participa 

ativamente do seu projeto.  

Por fim, o momento de reavaliação, responsável por retomar todos os estágios 

anteriores. Como a construção de um PTS se inicia com uma avaliação diagnóstica e social e, 

logo em seguida, parte para a definição das metas e das responsabilidades, ao fim do processo 

é necessário um momento para ponderar sobre os direcionamentos tomados e seus resultados. 

Assim, no último momento a equipe discute a evolução do caso e elabora suas futuras 

correções, adaptações e novos direcionamentos. É o momento de rever o que foi feito e o que 

será feito dali em diante. 

Portanto, a discussão diagnóstica dentro de um serviço de saúde se faz extremamente 

necessária porque, por conduzir uma direção de tratamento, diz diretamente do modo de 

produzir cuidado. Assim, os entraves na adesão ao tratamento, no manejo do ganho 

secundário e na construção de uma porta de saída, dizem respeito, de certo modo, de uma 

organização do serviço e da equipe. Mas, antes de tudo, refere-se a uma escuta clínica que 

consiga capturar e localizar esses movimentos, não apenas na dimensão operativa, mas 

também - e principalmente - na dimensão clínica. Aqui, mais do que tudo, a pergunta “para 

quê?” se faz muito necessária: para quê vamos propor a yoga e não o grupo de meditação para 

essa usuária? Para quê a acupuntura? Para quê vamos dar fim à psicoterapia deste usuário?  

Como coloca Onocko-Campos (2014) a pergunta “para quê?” “interroga o futuro e 

tem a ver com o sentido dado às práticas desenvolvidas”, dando corpo ao termo “terapêutico” 

do PTS e se afastando da ideia de um projeto enquanto agenda. Quando a equipe se distancia 

dessa pergunta, é comum notarmos a construção do PTS com a finalidade de tamponar ou 

eliminar uma falta/deficiência percebida pela equipe como já citado anteriormente: se tem 

fibromialgia e está com dor, propõe-se acupuntura para acabar com a dor, se está com muita 

ansiedade e problema de concentração, propõe-se yoga para aprender a respirar e se acalmar, 

se está com problemas de isolamento, propõe-se a roda de terapia comunitária para 

proporcionar um convívio e um lugar onde a pessoa possa falar, e assim por diante. Não se 

trata de defender a efetividade ou não dessas práticas, até porque elas inegavelmente têm seus 
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efeitos. De fato a acupuntura pode diminuir as dores, a yoga acalmar e a roda de terapia 

propiciar o convívio, mas a questão é muito mais sutil: o que é que estamos pretendendo tratar 

quando supomos que a acupuntura é necessária para quem sofre de fibromialgia? A dor 

física? A sua dificuldade em se deslocar e executar seu trabalho? Eis então que a dor é sanada 

e o usuário fica com uma disposição melhor, já está apto para ter alta? Acabou ali o cuidado 

que ele necessita? E se nesse processo o usuário abre um surto, encaminha-se o usuário para 

outro serviço? Ou propõe-se uma psicoterapia individual duas vezes por semana e troca a 

medicação? Essa avalanche de perguntas é interessante porque dá um tom de desorientação 

que é bastante presente nas discussões de caso, que muitas vezes acaba se resumindo numa 

discussão de manejo que não passa pela escuta clínica do caso, mas por sua resolução na rede 

de saúde. Em outras palavras, enquanto na construção de um Projeto Terapêutico Singular a 

equipe se voltar para um saber que se antecipa e a participação do usuário no seu próprio 

tratamento se limitar ao relato dos seus sintomas, qualquer terapêutica estará comprometida 

do ponto de vista clínico, aqui defendido, que se alicerça em uma escuta para além do 

sintoma. 

Por fim, tendo discorrido sobre esses dois agravantes acima, podemos dizer que as 

suas incidências nos serviços substitutivos de saúde mental fazem ver as contradições das 

práticas em saúde, nas quais presenciamos aspectos tanto da clínica psicossocial, quanto da 

clínica tradicional psiquiátrica. A primazia do tratamento psiquiátrico e medicamentoso 

constatada no serviço, apenas evidencia essas contradições demonstrando como a prescrição 

medicamentosa e o próprio processo de medicalização têm se mostrado enquanto práticas não 

reformadas da Reforma Psiquiátrica (ONOCKO-CAMPOS ET AL, 2013). Não reformadas no 

sentido de que a garantia e a lógica de cuidado se encontram estreitamente ancoradas nas 

práticas e nos diagnósticos médicos refletindo uma clínica que compreende a doença como 

um déficit e que reduzem os sujeitos a meros relatores de seus sintomas. Nesse sentido, 

visando a correção desse déficit, a terapêutica se revela “uma reedição revista e corrigida da 

precedente ação discriminatória de uma ciência que, para se defender, criou a ‘norma’, cuja 

infração pressupõe uma sanção por ela própria prevista.” (BASAGLIA, 1985). Isto é, uma 

reedição das práticas da ciência médica psiquiátrica que em seu momento de fundação esteve 

associada ao nascimento do Estado Moderno e à função de controle social e regulação da vida 

(SEVERO & DIMENSTEIN, 2009). Cabe a nós, agora, estagiários, trabalhadores e 

estudiosos da saúde mental e coletiva, não apenas questionar esse modelo de atenção à doença 

mental, que exclui, tampona e tipifica o sujeito, mas também poder escutar os problemas que 

dele advém. A Reforma Psiquiátrica Brasileira avançou muito na direção de retirar o louco da 
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condição de paciente como objeto de intervenção e saber. Resta agora sustentar, uma política 

que possa fazer torção nas queixas, tensionar a equipe a sustentar seus impasses, a se incluir 

nas direções terapêuticas e a se deslocar do lugar de saber completo para um campo em que a 

escuta do sujeito possa balizar outras práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a 

imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás 

de casa. 

Passou um homem depois e disse: Essa volta que o  

rio faz por trás de sua casa se chama enseada. 

Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que  

fazia uma volta atrás da casa. 

Era uma enseada 
Acho que o nome empobreceu a imagem. 

Manoel de Barros 

 

 

Vimos com Foucault (1975/2005) como a construção de um saber psiquiátrico e a 

concepção de doença mental se deram em um contexto histórico específico marcado pelas 

mudanças sociais e políticas da época moderna. A partir do século XIX presencia-se, com 

Kreapelin, a ascensão de uma psiquiatria anatomo-clínica responsável pela construção de uma 

classificação nosológica mais sistematizada e preocupada com a confiabilidade diagnóstica. 

Tal nosologia compôs, até o início do século XX, um campo psicopatológico caracterizado 

pela sua pluralidade de discussões e de referenciais teóricos como o da psicanálise e da 

fenomenologia, por exemplo. A importância dessa pluralidade só é percebida quando, em 

meados do século XX, observa-se a intenção de uma psiquiatria biológica e descritivista em 

diluir essa pluralidade em nome de uma confiabilidade diagnóstica que pudesse favorecer a 

pesquisa científica. Esta psiquiatria, mais preocupada em localizar os sinais e sintomas do que 

escutar o sujeito para além da sua manifestação sintomatológica sustenta, em 1980, a 

publicação do DSM III – um manual caracterizado por exterminar a discussão etiológica dos 

transtornos e doenças em nome de uma descrição ateórica e comportamental.  

 Enquanto estagiária de um serviço de saúde mental respaldado pelos ideais da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, pude notar como uma discussão psicopatológica crítica 

acerca dos diagnósticos se faz necessária para embarrerar a objetivação e redução diagnóstica 

dos usuários de saúde mental, e desconstruir práticas e discursos homogeneizantes e 

medicalizantes que tendem a privilegiar a terapêutica médica e farmacológica como principal 

recurso. Além disso, é importante entender as condições que sustentam a primazia por essa 

terapêutica para compreender que o fenômeno de medicalização não é só uma conseqüência 

da sociedade moderna, mas se encontra inserido e enraizado nela, apresentando pretensões 

muito evidentes de controle e normalização. Uma vez que entendemos isso, compreende-se 

também como a medicalização permeia e incide nas práticas em saúde no contemporâneo e 
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contribuem para uma homogeinização não só dos sujeitos, mas do próprio campo 

psicopatológico. 

 Consequentemente ao empobrecimento do campo psicopatológico e ao esvaziamento 

de discussões etiológicas dos casos, presenciamos as implicações que estes acontecimentos 

representam não só para a clínica em saúde mental como para os princípios e diretrizes do 

SUS e ideais da Reforma Psiquiátrica Brasileira que se veem cada vez mais ameaçados pelos 

interesses políticos do nosso país em privilegiar uma assistência asilar. É assim que, durante o 

percurso de estágio e de construção deste trabalho, podemos concluir como o campo 

assistencial e clínico dos serviços de saúde se norteados por uma escuta clínica do sujeito e 

instrumentos clínicos que não o reduzem a um objeto da psiquiatria, pode funcionar como 

resistência aos retrocessos que vivenciamos na assistência à saúde mental. Pois acreditamos 

que as práticas de saúde devem estar orientadas por um cuidado que visa a possibilidade de o 

sujeito falar, se implicar e se responsabilizar pelo seu próprio tratamento. E, antes de tudo, 

acreditamos na fundamental importância do campo psi reconhecer os desdobramentos que o 

próprio saber produz para que a partir daí possamos analisar nossas práticas e nossos 

problemas. 
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