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O PHARMAKON NA SAUDE MENTAL: - , 

UMA RELAÇAO AMBIGUA 

THE PHÁRMAKON IN MENTAL HEALTH: AN AMBIGUOUS 
RELATIONSHIP 

Vládia Jamile dos Santos Jucá 1 

O presente artigo apresenta alguns resultados da tese de doutorado intitulada "Os Sentidos da Cura 
em Saúde Mental", que tinha dois propósitos fundamentais: 1) a investigação dos significados da cura 
para psiquiatras, familiares e usuários de um ambulatório de saúde mental; 2) a observação de como se 
construía a direção do tratamento com relação à definição de objetivos e eleição de práticas terapêuti
cas. Com relação ao tratamento, foi possível perceber que a medicação ocupava um lugar central, 
suplantando muitas vezes a relação médico-paciente. No entanto, a relação que os usuários do serviço 
estabeleciam com os fármacos estava marcada por uma intensa dubiedade que tentaremos retratar a 
seguir. 

Palavras-chave: saúde mental; tratamento ambulatorial; medicação psiquiátrica. 

ABSTRACT 

The present article presents some results of the thesis "The Directions of the Cure in Mental Health" that 
had two core objectives: 1) to look into the meanings of healing for psychiatrists, outpatients and their 
familiars in a mental health hospital; 2) to understand how the direction of the treatment was defined, 
the goals established and the therapeutics selected. With relation to the treatment, it was possible to 
perceive that the medication occupied a central place, supplanting many times the relation doctor-patient. 
However, the relation that the users of the service established with the drugs was marked by an intense 
dubiousness that we intend to discuss. 

Key words: mental health; outpatient service; psychiatric drugs. 
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1 INTRODUÇÃO 

É preciso, com efeito, saber que Platão 
suspeita do phármakon em geral, mes
mo quando se trata de drogas com 
fins exclusivamente terapêuticos, 
mesmo se elas são manejadas com 
boas intenções, e mesmo se elas são 
eficazes enquanto tais. Não há remé
dio inofensivo. O phármakon não pode 
jamais ser simplesmente benéfico. 
(DERRIDA, 1997, p.46). 

Durante muitos anos, o tratamento do sofri
mento mental teve como sua pilastra a medicação 
psiquiátrica. Apesar de muitos centros de saúde 
mental contarem com equipes multidisciplinares, o 
lugar central na condução da terapêutica tem sido 
tradicionalmente ocupado pelo médico. Em parte, 
tal centralização esteve associada ao poder do psi
quiatra de intervir medicamentosamente sobre os 
sintomas, realizando seu controle. Com essa confi
guração do tratamento, no campo da saúde men
tal, a reforma psiquiátrica se propõe a romper. 
Sabemos, no entanto, que para efetivar mudanças 
é preciso conhecer a realidade que tem se perpetu
ado por anos a fio. Nesse sentido, discutiremos no 
presente artigo o significado que a medicação psi
quiátrica, com suas várias nuances, adquire para o 
portador de transtorno mental no contexto do tra
tamento ambulatorial. 

Os elementos que apresentaremos na nossa 
discussão fazem parte da tese de doutorado, 
intitulada "Os Sentidos da Cura em Saúde Men
tal", na qual investigamos as expectativas acerca 
da cura e os significados atribuídos a esse 
significante, por parte de psiquiatras e pacientes 
de um grande ambulatório em saúde mental. Para 
melhor compreender as questões que permeavam 
a cura, compreendida não apenas como um fim, 
mas também enquanto processo terapêutico, foi 
necessário desvendar o lugar dos vários saberes e 
práticas envolvidos nesse processo. Através desse 
mergulho, nos deparamos, por um lado, com a 
importância do tratamento medicamentoso e, por 
outro, com a ambigüidade que marcava a relação 
dos usuários com os neurolépticos. 

Ao mesmo tempo em que a medicação é de
sejada e mesmo reconhecida como necessária, na 
medida em que controla e alivia os sintomas, por 
outro lado, os efeitos colaterais, entre outros fato
res, fazem com que o usuário se sinta "corporal
mente" incomodado ao seguir a prescrição 

llfi Revista de Psicologia, Fortaleza, v. 22 n.2, p. 45-53, julJdez. 2004 

médica. A medicação tem, portanto, duas faces: 
meu bem, meu mal; objeto de amor; objeto de ódio. 
Trata-se de uma relação passional que, no contex
to ambulatorial adquire uma dimensão que, por 
vezes, faz com que a medicação seja um elemento 
de grande destaque na relação médico-paciente, 
chegando, mesmo, a suplantá-la. Para melhor com
preendermos tal questão, é importante que faça
mos uma breve incursão histórica acerca do seu 
surgimento e das questões que se colocam a partir 
de sua disseminação como abordagem terapêutica 
privilegiada no campo psiquiátrico. 

Sabemos que a terapêutica psiquiátrica tem 
um histórico que antecede o surgimento dos psico
trópicos (TUBIANA, 1995). Um longo percurso leva 
do tratamento moral de Pinel no século XVIII às 
abordagens que surgem no decorrer do século XX: 
a indução do sono prolongado (KLAESI, 1922); o 
coma insulínico (SAKEL, 1932); o eletrochoque 
(CERLETTI, 1938) e a lobotomia ( MONIZ, 1935). 
No entanto, é justamente na década de 50, ou seja, 
na metade do século, que o primeiro neuroléptico 
foi descoberto, uma verdadeira revolução na histó
ria da psiquiatria, que desde então, pode contar com 
métodos mais "sutis" (quando comparados a seus 
predecessores) no tratamento dos doentes mentais. 

Em 1952, Henri Laborit descobre, no labora
tório Rhône-Poulenc, o primeiro neuroléptico, por 
acaso. Ao tentar aprimorar o processo de anestesia, 
o pesquisador se deparou com uma substância de
nominada clorpromazina que provocava, nos su
jeitos que a recebiam, um estado de sedação 
(SOURNIA, 1992; GINEST; KAPSAMBELIS, 1995; 
TUBIANA, 1995;ZARIFIAN, 1995). Um estudo fei
to no Hospital Saint-Anne, conduzido por Jean 
Delay e sua equipe, na qual se destacava Pierre 
Deniker, demonstrou a efetividade da droga para 
controlar agitação, delírios e estados alucinatórios. 
Os neurolépticos, nos quais a clorpromazina era a 
substância essencial, tomaram-se rapidamente co
nhecidos na França e no restante da Europa, de
morando um pouco mais para serem incorporados 
pela cultural médica norte-americana que, naquele 
período, encontrava-se impactada pela difusão da 
psicanálise (TUBIANA, 1995). Os neurolépticos, as
sim batizados pelos seus inventores pelo poder 
de "prend les nerfs", ou seja, de prender os nervos 
(ZARIFIAN, 1995), acabam ganhando terreno e 
substituindo as outras técnicas (com exceção do 
eletrochoque, ainda utilizado em alguns casos, 
como quadros de depressão profunda). 
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Atualmente, os neurolépticos fazem par
te das drogas denominadas como "psicotrópi
cos", compreendidas como substâncias que, 
agindo sobre o cérebro, têm o poder de modifi
car as funções psíquicas ou o comportamento. 
Além dos neurolépticos, fazem parte dos psico
trópicos, os seguintes "medicamentos do espí
rito" (ZARIFIAN, 1995): os ansiolíticos, os 
antidepressivos e os reguladores do humor 
(onde se destaca o lítio). Além destes, existiriam 
os psicotrópicos comercializados sem prescrição 
médica e, até mesmo, contra as recomendações 
médicas: o álcool, a nicotina, a morfina (como 
analgésico), aos quais podemos ainda acrescen
tar outras drogas vendidas ilegalmente (em al
guns países) como a canabís, a cocaína e o crack. 
Com relação aos "medicamentos do espírito", os 
quais nos interessam particularmente, boa parte 
destes foram desenvolvidos entre as décadas de 
50 e 60. Além da clorpromazina, podemos destacar, 
por exemplo, o surgimento de antidepressivos de
rivados de anti-histamínicos (antialérgicos), em 
1957, e a descoberta do efeito do lítio como 
estabilizador do humor, na década de 60. 
(SOURNIA, 1992). 

A psiquiatria, com a descoberta de tais me
dicamentos, assume desde a década de 50, uma 
direção contrária em relação a outras especiali
dades clínicas: "Para ela [a psiquiatria], é o in
verso. Ela possui as medicações, mas não tem 
ainda diagnósticos no sentido médico do termo 
2. (ZARIFIAN, 1995, p.75). Ou seja, a psiquiatria, 
com o avanço da psicofarmacologia, encontrou 
formas, senão de cura, pelo menos de controle 
dos sintomas, mas nunca conseguiu se enqua
drar por completo no modelo de medicina cien
tífica ocidental baseada na anatomia e na 
fisiologia (FOUCAULT, 1980). Segundo este mo
delo é necessário localizar, no corpo, as lesões ou 
disfunções que justificam a doença. A psiquia
tria nunca realizou este projeto de cientificidade 
nem tampouco o abandonou. Muito pelo con
trário, a partir da década de 80, assistimos a uma 
nova onda de investimentos significativos na 
psiquiatria biológica (HENNING, 2000), apoia
da pela indústria farmacêutica que fornece os re
cursos necessários para realização de pesquisas 
que proporcionem a localização anatômica ou 

2 Tradução nossa. 

8CH-PERIODICOS 

funcional dos transtornos mentais, visando à 
produção de medicações que possam agir na 
causa desses males. 

Na prática, no entanto, a terapia medica
mentosa, na psiquiatria, precede a identificação 
geográfica da doença no corpo e, muitas vezes, pre
cede mesmo a clareza diagnóstica, pois nem todos 
os casos são facilmente enquadráveis nas inúme
ras patologias descritas nas nosologias do DSM-IV 
e do CID-10. 

O uso das medicações psiquiátricas, em am
pla escala, coloca alguns pressupostos da psiqui
atria em evidência. Um desses pressupostos 
reforça justamente o modelo da medicina moder
na, não obstante a doença mental se constitua 
como objeto que resiste a uma abordagem estrita
mente biológica. O pressuposto em questão seria 
o de que a doença mental envolve distúrbios 
neuroquímicos. Existe um tipo de materialismo 
químico (SOURNIA, 1992) que é colocado em jogo 
quando refletimos sobre os motivos pelos quais a 
medicação psiquiátrica é efetiva em inúmeros ca
sos. O problema que podemos levantar acerca 
deste pressuposto é que, com este, não apenas se 
estabelece uma correlação entre processos men
tais e orgânicos (o que nos parece legítimo e me
recedor de mais aprofundamento), mas se reforça 
uma hierarquia entre corpo e mente, onde o pri
meiro funciona como causa de tudo aquilo que se 
passa na vida mental. (WIDLOCHER, 1995). 

Ainda considerando os desafios que a psi
quiatria enfrenta na tentativa de se adequar ao 
modelo de medicina científica, deparamo-nos 
com as dificuldades de validação experimental 
das novas drogas que surgem no mercado. Nas 
outras especialidades médicas, as pesquisas em 
animais são utilizadas sem maiores dificuldades. 
Na psiquiatria não existe "um modelo animal que 
permita avaliar com precisão a qualidade de um 
neuroléptico" (GINEST; KAPSAMBELIS, 1995, p.84). Por 
mais que se utilize a pesquisa em animais, inclu
sive para identificar possíveis efeitos colaterais 
que impliquem em maiores riscos em termos dos 
efeitos da medicação sobre o psiquismo, o mode
lo em questão deixa sempre a desejar na medida 
em que não temos as mesmas manifestações 
psicopatológicas encontradas nos seres huma
nos em animais. (ZARIFIAN, 1995). 
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Tendo em vista que entramos na discussão 
sobre o processo de validação da medicação, ou
tra questão que merece ser investigada com mai
or cuidado diz respeito ao uso do placebo na 
testagem das novas substâncias. O placebo seria 
uma substância inócua, muito utilizada em pes
quisa psicofarmacológica, quando se testa uma 
nova droga e que tem por objetivo possibilitar ao 
cientista diferenciar se um dado efeito de uma 
medicação se deve aos seus princípios ativos ou 
às expectativas do cientista, e mesmo do sujeito 
que recebe a droga. Neste procedimento de vali
dação experimental, a psicofarmacologia deixa de 
lado uma discussão de fundamental importância: 
o que podemos dizer sobre aqueles casos em que 
o placebo foi empregado e houve algum resulta
do? Mesmo que na soma total, este resultado, em 
comparação com do outro grupo, não seja estatis
ticamente significativo, a pergunta não pode ser 
silenciada. 

O que dizer desta eficácia? O placebo, ape
sar de envolver uma substância inativa, produz 
um efeito que nos lança ao encontro do que Lévi
Strauss (1975) denominou "eficácia simbólica" e 
do que os psicanalistas nos dizem acerca das com
plexas relações entre as palavras e a nossa exis
tência corpórea. A partir do ensino de Lévi-Strauss, 
bem como dos textos psicanalíticos, somos incita
dos a pensar que a materialidade do corpo pode 
ser atingida pelo universo simbólico no qual 
estamos inseridos sem, no entanto, com ele se con
fundir. A partir do placebo, novamente reafirma
mos que, para o saber psiquiátrico, é fundamental 
(e, ao mesmo tempo, um grande desafio) repen
sar a dicotomia corpo e alma; o sistema de cuida
dos baseado nesta dicotomia e a ética que guia o 
processo de cura. 

O placebo nos convida a refletir acerca do 
que é propriamente terapêutico com relação à me
dicação. Mesmo não negando que a mesma te
nha efeitos visíveis e importantes para o usuário, 
queremos acentuar que, com a medicação, não 
se produz apenas uma alteração orgânica. Como 
afirma Benoist (1995): 

A prescrição é mais do que um ato 
técnico: ela é mensagem, ela é pala
vra. Neste sentido, podemos cons
tatar que mesmo um remédio vazio 
não é um remédio mudo. (p. 9), 

ou seja, a prescrição tem uma eficácia simbólica que 
não pode ser nem desconsiderada nem dissociada 
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de sua eficácia real (ou orgânica). Neste sentido, a 
medicação não é apenas um mediador químico, 
mas também um mediador social e psicológico. 

2 METODOLOGIA 

Para realização dessa pesquisa, utilizamos 
uma modalidade de etnografia denominada "Sig
nos, Significados e Práticas", desenvolvida espe
cificamente para trabalhos de investigação no 
campo da saúde mental. (ALMEIDA-FILHO et al., 
1998; ALMEIDA-FILHO, CORIN, BIBEAU, 1999). 
O trabalho de campo, conforme foi assinalado, foi 
realizado em um ambulatório de saúde mental, o 
qual pertence a um dos mais tradicionais hospi
tais psiquiátricos na cidade de Salvador. Nesse 
espaço, foram entrevistados dez psiquiatras (iden
tificados pela sigla PSQ). Trabalhamos ainda com 
a narrativa de outros profissionais do ambulató
rio para melhor conhecer o serviço: uma enfermei
ra (E1), uma terapeuta ocupacional (T01), três 
psicólogos (P1, P2 e P3) e uma assistente social 
(AS1). Onze usuários e cinco familiares integra
ram o grupo de nossos entrevistados. Utilizamos 
nomes fictícios para nos referir aos dois últimos 
grupos. Evitamos fazer o mesmo com os profissi
onais para não levar a equívocos com relação a 
identificação dos nomes fictícios com outros pro
fissionais que atuam na cidade. Vale ressaltar que, 
apesar da pesquisa ter como foco os psiquiatras e 
os usuários do serviço, optamos por incluir alguns 
familiares e outros profissionais do ambulatório 
por acreditar que esses "atores coadjuvantes" po
deriam nos auxiliar a melhor compreender o con
texto investigado. Todas as narrativas foram 
submetidas à análise do discurso, a partir do esta
belecimento de categorias analíticas que facilita
ram a organização e discussão do material 
colhido durante as entrevistas. 

Em seguida, apresentaremos os resultados 
referentes ao lugar da medicação no processo 
terapêutico dos usuários que freqüentavam o am
bulatório em questão. Destacaremos os motivos 
mais citados pelos entrevistados para explicar a 
resistência à medicação e, por outro lado, algu
mas das razões pelas quais os usuários resolvem 
aderir ao tratamento medicamentoso. Em certos 
momentos, veremos que a resistência e a adesão 
aparecem entrelaçadas no discurso dos nossos 
entrevistados. Por este motivo, resolvemos 
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abordá-las conjuntamente. Iniciaremos nossa dis
cussão pelo elemento mais destacado no discur
so dos nossos entrevistados como sendo causa 
da não-adesão: a ausência de consciência da do
ença que, na linguagem médica, traduz-se como 
ausência de autopatognose. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 A Ausência de Consciência da Doença 

Não ter consciência ou mesmo sentimento de 
estar doente foi apontado por vários membros da 
equipe, pelos familiares e pelos próprios usuários 
como um forte motivo para que o tratamento 
medicamentoso seja interrompido. É interessante 
que, em seu uso, os termos consciência e senti
mento tenham aparecido como equivalentes, es
tabelecendo-se uma relação onde o sentido 
predominante é o do primeiro termo - estar cien
te da condição de doente. 

Na narrativa de três psiquiatras entrevista
dos, percebemos um mesmo traço: a compreensão 
de que o usuário, especialmente o psicótico em sur
to, recusa-se a ser medicado porque não se reco
nhece na condição do doente. Tal interpretação 
aparece de modo intenso no discurso do psiquia
tra, identificado como PSQ2, que afirma: 

Uma das características do psicótico 
é justamente essa. Ele não tem cons
ciência da doença [ ... ] Ele não tem 
sentimento da doença [ ... ]Ele não diz 
isso, ele não percebe, ele não sabe. 

No relato de uma outra psiquiatra (PSQ8) e 
de uma psicóloga (Pl), a questão é abordada sob 
outra perspectiva, segundo a qual os profissionais 
tentam, de algum modo, contextualizar a ausência 
de autopatognose a partir do ponto de vista do usu
ário. Nestas duas narrativas, a realidade do usuá
rio é trazida à tona e, a partir dela, a ausência de 
consciência da doença deixa de ser mais um sinto
ma da doença para ser apreendida no contexto da 
experiência direta da doença, a qual só pode ter 
acesso o próprio usuário. Os discursos da psiquia
tra PSQ8 e da psicóloga Pl, possibilitam refazer a 
frase do PSQ2, pois indicam que o usuário pode 
perceber e saber, mas do ponto de vista do doente, 
o que não corresponde, de modo algum à consci
ência médica da doença. Parece então que o proble
ma não se resume a uma ausência de consciência 

da doença e, muito menos, de sentimento da do
ença, trata-se de uma não correspondência entre 
a experiência do doente e a experiência médica, a par
tir das quais realidades e possibilidades de consci
ência diferenciadas se colocam. 

Sobre esta não correspondência já falava 
Foucault (1994), quando em Doença Mental e Psico
logia, afirmava que: 

A consciência que o doente tem de 
sua doença é rigorosamente origi
nal. Nada mais falso do que o mito 
da loucura, doença que se ignora; o 
distanciamento que separa a cons
ciência do médico da consciência do 
doente não é medido pela distância 
que separa o conhecimento da do
ença de sua ignorância. O médico 
não está do lado da saúde que de
tém todo o conhecimento sobre a 
doença; e o doente não está do lado 
da doença que tudo ignora por si 
mesma, até sua própria existência. 
O doente reconhece sua anomalia e 
dá-lhe, pelo menos, o sentido de 
uma diferença irredutível [grifo nos
so] que o separa da consciência e do 
universo dos outros.[ .. . ]. (p.58) 

Destacamos o termo "diferença irredutível" 
porque nele parece estar condensada uma idéia fun
damental, a de que a doença é sim percebida pelo 
doente, mesmo que sob uma forma difusa, em pri
meiro lugar, enquanto uma experiência por ele en
carnada e impossível de ser compartilhada com o 
outro. A noção de "diferença irredutível" nos re
mete à condição de estrangeiro, analogicamente, 
reveladora da situação na qual se encontra o doen
te mental. Situação na qual a impossibilidade de 
compartilhar uma determinada experiência se co
loca. Afinal, os delírios e as alucinações de um 
psicótico são experiências singulares, às quais só 
temos acesso indiretamente quando os escutamos, 
nos momentos de euforia ou de sofrimento 
mortificante. De qualquer modo, trata-se de uma 
profusão de discursos, imagens e experiências en
carnadas que, em conjunto, constituem uma lingua
gem única que cada profissional tenta reinterpretar 
segundo suas referências de base. 

As percepções dos usuários certamente não 
correspondem à leitura médica da doença . Por ou
tro lado, nos momentos em que tais sujeitos se en
contram "compensados" parece haver maior 
aproximação com esta consciência médica da do-

Revista de Psicologia, Fortaleza, v. 22 n.2, p. 45·53, ju!Jdez. 2004 m 



Revista de Psicologia 

ença. Muitas vezes, esta incorporação da leitura 
médica vai se dando progressivamente ao longo 
de anos de tratamento. 

Os usuários do serviço Elza, Helena, 
Fernanda e Ivan destacaram, em suas respectivas 
narrativas, que passaram por um período inicial 
de não aceitação da doença e que, progressiva
mente, aceitaram esta condição e, em decorrên
cia, a medicação. Alguns claramente aderem, antes 
de tudo, a algumas interpretações médicas. No en
tanto, ressignificam seus conteúdos a partir do 
lugar de usuário, onde a consciência da doença e 
a concordância em fazer uso da medicação, mui
tas vezes, acontecem em função do sofrimento 
do estar em crise, acrescido do sofrimento da 
mternação que, para Fernanda e Ivan, claramen
te adquire conotação de punição ou castigo. 

A consciência da doença se torna ainda ma1s 
problemática quando consideramos que adquiri-la 
implica identificar-se com o lugar do doente men
tal, carregado de significações negativas no imagi
nário social. Tal relação aparece tanto na narrativa 
dos usuários como no discurso dos familiares. Gisele, 
por exemplo, nos conta que sua mãe, Katarina, no 
início não aceitava a medicação: 

Porque ela disse que era remédio de 
doido e ela não estava doida. [Imi
tando a fala da mãe:] Vocês tão me 
dando remédio de doido, isso aí cu 
vou ficar maluca porque cu não tô 
maluca, vocês vão me pagar. 

Em outros casos, a questão da identificação 
com o lugar de louco não aparece com tanta niti
dez c os familiares, de modo semelhante a alguns 
psiquiatras, pensam a ausência de consciência da 
doença como um traço da própria doença. A cons
ciência da doença seria para Fabiana (irmã de um 
usuário diagnosticado como esquizofrênico) o pri
meiro passo para uma melhora, inscrita na seguin
te cadeia: tomar-se consciente da doença - aderir 
ao tratamento- apresentar as melhoras esperadas. 
Tratando da não-aceitação da medicação por parte 
do irmão, ela comenta: 

Olha, bom, eu acho que ele não acei
ta [a medicação] porque ele não 
aceita que tá doente. O problema 
todo é que ele não tá aceitando que 
tá doente, entendeu como? Quan
do a gente tem o problema de saú
de e a gente reconhece que tem, a 
gente aceita o tratamento, medica
mento, seja lá o que for, mas quando 
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o sujeito tem um problema de saúde 
e não aceita o seu problema de saú
de, claro que ele não vai aceitar tra
tamento nenhum, se ele acha que tá 
bom? 

Deste modo, o discurso sobre a consciência 
da doença em relação à adesão ao tratamento é um 
elemento que se repete nos três grupos investiga
dos: profissionais, usuários e familiares. No entan
to, adquire conotações particulares para cada 
grupo entrevistado. Em um extremo, poderíamos 
destacar a compreensão médica mais tradicional 
que percebe na ausência de consciência: (1) um 
sintoma da doença e (2) uma ausência de per
cepção, compreensão que tentamos aqui 
problematizar, considerando que há, sim, uma per
cepção por parte de quem sofre da dita doença 
mental, mas que tal experiência nem sempre 
corresponderá à interpretação médica. 

3.2 Os Efeitos Colaterais 

A idéia que Platão tinha acerca do plu1mwkon 
se aplica às medicações em geral c, de modo parti
cular, aos psicotrópicos que, por um lado, trazem 
para o usuário e sua farm1ia o alívio smtomático, mas 
que, por outro lado, provocam, no corpo, uma série 
de reações adversas que se apresentam como um 
dos grandes motivos para as dificuldades de adesão 
ao tratamento. Ou seja, a medicação tanto trata, como 
maltrata. É, simultaneamente, remédio e veneno. 

Os efeitos colaterais são apontados pelos três 
grupos de entrevistados como um dos principais 
motivos da resistência ao tratamento medicamentoso. 
Por parte da família, chama a atenção que os princi
pais efeitos colaterais relatados sejam justamente os 
que dizem respeito ao que poderíamos denominar 
de um "apaziguamento excessivo" dos sintomas. Os 
familiares, quando fazem referência aos efeitos da me
dicação, destacam os seguintes signos dos efeitos 
colaterais: "dormindo demais", "lerda", "sem ação", 
"sonolenta" e "aérea". É intrigante que estes sejam os 
signos mais citados, haja vista o discurso muito re
corrente no ambiente hospitalar, segundo o qual a 
família mostra-se interessada em livrar-se do seu 
membro doente via internação ou se sente tranqüili
zada quando o mesmo encontra-se sob o controle 
medicamentoso. Isto porque a família se apresenta, 
principalmente com a cronificação da doença, 
desgastada com os cuidados necessários e, mais ain
da, com os períodos de crise, onde a agitação e a 

,, 

g 
ti 
o 

F 
li 
iJ 

~ 
Sl 

vi 
(1 
re 
in 
o 
se 

to. 
to: 
ár 
co 
c a 

311 



Revista de Psicologia 

agressividade se fazem presentes. Apesar de nosso 
achado não contradizer este discurso que circula no 
hospital, serve para nos lembrar da existência de um 
"outro lado da moeda", pois, ter um membro em casa 
que se encontra sob controle, porém se mostra ausen
te das redes afetivas familiares e, por acréscimo, não 
consegue trabalhar e, assim, não contribui para as des
pesas do lar, também não é interessante para a famí
lia. Em alguns casos é uma experiência dolorosa e que 
intensifica o mal-estar existente. 

Se, por um lado, a família mostra-se direta
mente incomodada com alguns sintomas colaterais, 
por outro, os psiquiatras falam destes com maior 
distanciamento, retratando, em suas narrativas, as 
principais queixas dos usuários que seriam: sintomas 
derivados do chamado efeito extra piramidal e impo
tência ou redução da libido. Outros sintomas aponta
dos foram alterações cognitivas (por exemplo, 
lentificação do pensamento, dificuldade de concen
tração e memorização) e distúrbios gastro-intestinais. 
O efeito extra piramidal provocaria, por exemplo, tre
mores, salivação excessiva, seborréia e, o problema 
mais citado: a impregnação. Estes sintomas são os que 
os psiquiatras destacam como os motivos de maior 
incômodo nos usuários 

O destaque dado pelos psiquiatras ao cha
mado efeito extrapiramidal nos parece compreen
sível na medida em que se trata de um conjunto de 
sintomas que implicam numa dificuldade de con
vivência social. Aliás, segundo Ginest e Kapsambelis 
(1995), é justamente quando as políticas de 
reinserção social são reforçadas, ou seja, quando se 
intensifica a convivência entre o "doente mental" e 
o restante da sociedade, que os sintomas colaterais 
se tornam uma questão maior: 

Hoje, quando a grande maioria des
ses pacientes vive fora do hospital e 
muitos conseguem uma certa inser
ção social, os efeitos secundários se 
tornaram mais visíveis e mais cons
trangedores, impedindo a" qualida
de de vida" destes pacientes. 3 (p.83) 

O mal-estar com relação à implicação dos sin
tomas colaterais na sociabilidade aparece, com uma 
tonalidade afetiva acentuada, no discurso dos usu
ários. Não é apenas o incômodo orgânico que se 
coloca, mas uma outra dimensão da experiência 
corpórea. Dimensão esta que diz respeito a como o 

3 Tradução nossa. 

sujeito se apresenta na convivência com o outro; 
que signos de anormalidade ou normalidade ele 
ostenta através de seu corpo. Entra em jogo a ima
gem corporal que, no discurso de alguns pacientes 
se condensa sob a metáfora do robô. 

O tomar-se um robô tem repercussões diretas 
na vida destes sujeitos que passam a ser facilmente 
reconhecidos enquanto "doentes mentais". Arman
do, por exemplo, relata que as pessoas lhe coloca
vam na posição de alguém que deve subir pela frente 
do ônibus, ou seja, no lugar de portador de uma 
deficiência. Além do incômodo de percebido pelos 
outros de modo diferenciado; o usuário experimen
ta ainda uma significativa alteração em sua imagem 
corporal. Esta alteração esteve muito presente no 
discurso de Benedito que se destacou, dentre os usu
ários entrevistados, pelo ceticismo declarado com 
relação aos efeitos das medicações. Não obstante 
Benedito reconheça a função terapêutica do 
plzarmakon, parece ter sido justamente a outra face 
do plzarmakon - o veneno - que se cristalizou na 
sua trajetória enquanto portador de esquizofrenia 
e que lhe desperta o temor de um dia se tomar "mais 
louco": 

O cara entrou com um problema. Di
gamos, ele vai ter uma escala de pro
blema. Ele vai ter, digamos, uma 
escadinha, ele vai subir uma escada 
de problemas. Entendeu? Ele vai ter 
"n" problemas, muitos problemas. 
Vai ter muitos problemas. Até che
gar a loucura definitiva. Eu tou indo 
no meu delírio, eu vou no meu delí
rio e volto. E vou, e volto. O que é 
voltar? Eu fico bem. Mas tem muitos 
que foi pra loucura e não retornou 
mais. Ficou louco pra sempre, enten
deu? É um cara que não estuda, não 
trabalha, não pensa em nada. Eu te
nho medo. Meu maior medo é de che
gar a isso. O remédio não vai me 
tratar não; o remédio vai me deixar 
mais louco, entendeu? 

3.3 A Adesão à Medicação Que Não 
Cura 

Um remédio que, além de ter efeitos colaterais 
significativos (inclusive do ponto de vista social), tem 
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amda o agravante de não curar (especialmente nos ca
sos de esquizofrenia), encontra por parte dos usuários 
uma resistência que nos parece perfeitamente com
preensível. Como afirma Ginest e Kapsambelis 
(1995), trata-se de medicações que colocam em 
suspensão os estados psicóticos, mas não os cu
ram. Não obstante, esta conjuntura de fatores que 
fortalecem a não-adesão dos usuários ao trata
mento medicamentoso, observamos que parece 
haver certa tendência, entre os usuários, de pau
latinamente incorporarem os remédios a sua ro
tina diária, mesmo após uma fase inicial de 
rejeição, pela qual a maioria relata ter passado. 
Em alguns casos, como o de Benedito, encontra
mos mesmo uma situação paradoxal, onde uma 
acentuada crítica à medicação não era incom
patível com o seguimento da prescrição médica. 

Diate do que temos discutido, é curioso que 
alguns usuários realmente sigam ao tratamento. 
Esta adesão do usuário passa, especialmente na 
fase inicial do adoecimento, por uma adesão fa
miliar, onde o membro cuidador incorpora o pa
pel de vigilante, garantindo que o doente siga a 
prescrição medicamentosa. Além do "panóptico" 
familiar, outro elemento importante é o temor da 
internação, não apenas entre os usuários que por 
ela já passaram, mas também entre os que nun
ca foram internados, mas temem a possível esta
dia no hospital. 

Estes elementos que poderíamos conside
rar como fontes externas de pressão não são, 
entretanto, os únicos motivos pelos quais o usu
ário segue a medicação prescrita. Conforme per
cebemos com o relato dos próprios usuários, a 
adesão não necessariamente será contínua, mas 
poderá advir como conseqüência de algumas ex
periências dolorosas decorrentes da vivência dos 
próprios sintomas (alucinações e delírios) e de 
suas conseqüências (serem sujeitos ou objetos de 
agressão, perdas de vínculos afetivos e prejuí
zos financeiros, entre outros). Quando o sujeito 
percebe que a medicação lhe fornece um supor
te para que ele não seja tragado pela sua dor 
mental, encarnada no corpo através das aluci
nações e delírios que moldam sua percepção e 
sua relação com o mundo, a mesma passa a 
adquirir um sentido importante na sua vida. Este 
sentido é reforçado nos casos em que, além des
te alívio sintomático, os remédios funcionam 
como uma segurança, para aquele que sofre, de 
que ele não colocará a si próprio ou a outros em 
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situação de risco, como percebemos. Nestes dois 
casos, a medicação deixa de ser significada es
sencialmente como um elemento estigmatizador 
do dito "louco" e, conjuntamente com outras 
estratégias terapêuticas se torna um elemento 
de fundamental importância na condução do 
tratamento. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não obstante o suporte medicamentoso seja 
de fundamental importância para os usuários dos 
serviços constituintes da saúde mental, algumas 
questões se apresentam em decorrência do lugar 
que a medicação tem, tradicionalmente, ocupado 
nos cuidados dispensados ao portador de um so
frimento mental. 

O problema maior que se coloca, do ponto 
de vista da medicação, é que a abordagem do usu
ário seja nela centrada e que, deste modo, a dire
ção do tratamento se restrinja às idas ao ambulatório 
para, antes de tudo, pegar a quota mensal de re
médios. O usuário torna-se, deste modo, um 
freqüentador assíduo dos bancos ambulatoriais, por 
um tempo que se estende indeterminadamente. Al
guns conseguem, por iniciativa própria, reconstruir 
suas vidas e destinar à medicação o papel que lhe 
cabe- o de um suporte. Outros têm a medicação 
como centro de suas vidas. Nestes casos, a relação 
terapêutica com o médico e demais profissionais 
desloca-se para segundo plano. E a medicação, ao 
mesmo tempo em que traz certo alívio para os sin
tomas que tanto lhes custam, fortalece também a 
identificação com o lugar de doente mental - o 
que potencializa o processo de cronificação. O 
veneno do pharmakon, portanto, não é apenas o 
dos efeitos colaterais, mas é também dos seus efei
tos identificatórios quando contribui para o con
gelamento da imagem do sujeito enquanto 
"doente mental" . E o tratamento, sem direção 
outra que não seja a medicamentosa, não possui 
ferramentas para auxiliar na ruptura desta ima
gem e no que poderíamos qualificar como atos 
de recriação de subjetividades. 
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