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RESUMO 

 

O presente trabalho estudará as razões pelas quais se dão o adoecimento dos 

sujeitos na sociedade e como se incide o processo da medicalização dos mesmos. 

Por meio de pesquisa bibliográfica, buscaremos abarcar o funcionamento do sujeito 

nas malhas sociais que os prendem, compreendendo os processos culturais e 

sociais pelos quais é influenciado; as ideologias, alienações e desejos, os quais são 

expostos constantemente e as mudanças que vem ocorrendo no decorrer dos 

tempos, frutos da atual modernidade. Observará e analisará os fenômenos sociais e 

as respostas dos sujeitos frente a estes; as consequências e intempéries da sua 

existência diante de uma sociedade que muito contribui para os plurais 

adoecimentos mundanos. O indivíduo na busca da satisfação de seus desejos 

sente-se frustrado ao não realizá-los e, considera sua frustração inadequada, 

sentindo-se desajustado para as interações com a sociedade que, impõe o seu 

padrão de normalidade, oferecendo a solução para estes desajustes 

“medicamentos”, ou seja, a medicalização do sujeito. Trata as circunstâncias 

inerentes à vida como patologias. Para maximizar este fato existe o atual cenário 

social, político e econômico que impõe seus padrões de vida preestabelecidos que 

suplantam a subjetividade e a autonomia do indivíduo enquanto ser pensante com 

direito a liberdade e a felicidade. Este contexto possibilita a psicologia amparar o 

indivíduo, desconstruindo esse conceito institucionalizado de “saúde e doença” x 

“normal e patológico” considerando-o em seus mais singulares aspectos e na 

totalidade do seu eu, auxiliando-o a recobrar a capacidade de vivenciar sua 

autonomia como parte perene de sua existência. 

 

Palavras-Chave: Adoecimento social; Sociedade e sujeito, medicalização da vida; 

contribuições da Psicologia. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Cotidianamente somos levados a nos deparar com os meandros da existência. 

Nesse sentido, indagamos os cotidianos buscando compreender os “porquês” de 

tantas pessoas se medicalizarem diante das intempéries da vida. Este tema, que já 

inquietava pensadores e cientistas no passado, como o médico e fundador da 

psicanálise Sigmund Freud na década de 30, foi foco de discussões e resultou em 



várias produções científicas que permanecem atuais devido a sua relevância. 

Continuam contribuindo com a busca e indagações sobre o que leva a sociedade 

moderna a se medicalizar diante de avanços científico-tecnológicos alcançados pelo 

próprio homem. Desta forma entendemos que o homem é produto dele mesmo, até 

de algumas das suas frustrações.  

 Spink (2010) discute que,  

[...] as teorias médicas, embora sejam elas também produtos de uma 
determinada ordem social, têm o poder de legitimar esta ordem, que pode 
ocorrer por produzirem um discurso natural sobre uma realidade que é 
socialmente construída [...] (p. 195). 
 

 Esta afirmação nos aponta um caminho dentre os vários possíveis na 

inquietante busca pela compreensão sobre os fatores que levam os indivíduos a 

procurarem amparo e bem-estar no uso de medicamentos na atualidade. 

 A necessidade do homem de sentir-se bem com ele mesmo, pois segundo 

Freud (1930) “normalmente nada nos é mais seguro do que o sentimento de nós 

mesmo, de nosso Eu [...] (p. 9)”, está relacionada com a busca da satisfação de 

suas necessidades, mas também com as necessidades criadas pela força das 

relações socialmente instituídas. O homem luta para responder a todas as normas, 

regras e padrões impostos culturalmente, mas nem sempre consegue responder 

adequadamente as expectativas criadas pela sociedade em que vive. 

 As transformações ocorridas no provir dos tempos e presente na 

modernidade levou-nos a absorver, experimentar e viver os conceitos de “saúde” e 

“doença” de uma forma que desconsidera o indivíduo em sua totalidade e ativo na 

sociedade. Aspectos subjetivos não são considerados e, quando o são, 

transformam-nos em “patologia”. Instituiu-se a “doença” para formas diversas de 

“existir” e criou-se “remédios” para “doenças” que não são.  

 De acordo com o exposto a presente pesquisa nos aponta caminhos para a 

compreensão do fenômeno da medicalização da sociedade e do indivíduo e atende 

ao desejo de manter ativo o questionamento sobre as forças que produzem tal 

fenômeno e de que forma a psicologia pode colaborar neste contexto para uma 

sociedade e sujeito mais “saudáveis” ou, “menos adoecidos”. 

 Este texto trará alguns pressupostos que Freud considerou na formação e 

constituição psíquica do indivíduo quando se estabelece as suas primeiras relações 

ao nascer. Abordará as transformações ocorridas na sociedade decorrente da 

mudança dos tempos. Discutirá como se dá o fenômeno da medicalização da 



sociedade “adoecida” procurando ampliar a compreensão deste fato e as suas 

consequências na vida do indivíduo destacando dados sobre a atuação da indústria 

farmacêutica neste contexto. 

  

2 - OBJETIVO 

 

 Discutir e compreender o fenômeno da medicalização na sociedade e do 

indivíduo e manter ativo o questionamento sobre as forças que produzem tal 

fenômeno e de que forma a psicologia pode colaborar neste contexto para uma 

sociedade e sujeito mais “saudáveis” ou, “menos adoecidos”. 

 

3 - METODOLOGIA 

 

 Analisar através de levantamento bibliográfico os fenômenos sociais e o 

reconhecimento da sociedade em que ocorrem estes fenômenos. O material 

utilizado para a pesquisa foram livros, revistas, jornais, sites e vídeos da internet, e 

artigos científicos sobre o tema tratado. Através da leitura e análise das informações 

foi possível relacionar conceitos da psicologia e sociologia com informações sobre a 

realidade do tema utilizando inclusive notícias da mídia que puderam elucidar o 

assunto e colaboraram com a compreensão das possíveis razões envolvidas no 

processo de medicalização da vida na atual sociedade, interferindo na condição de 

existir do sujeito adoecido e medicalizado. 

 

4 - DESENVOLVIMENTO 

 

4.1- O MAL-ESTAR NA SOCIEDADE X CIVILIZAÇÃO  

  

  As relações que o homem constrói, de acordo com Freud (1930), tem seu 

início com o primeiro contato com o vínculo materno, “e não separa o seu Eu de um 

mundo exterior, como fonte das sensações que lhe sobrevêm. Aprende a fazê-lo aos 

poucos, em resposta a estímulos diversos” (p. 10). Devido a esta não separação de 

tantos estímulos em que o bebê não consegue distinguir se vem de fora ou de 

dentro de si, o que não é possível ainda através da sua atual condição psíquica em 

desenvolvimento, o bebê utiliza: 



 
[...] a sua linguagem corporal primitiva (choro, ricto doloroso, diarreia, 
vômito, esperneio, etc.), de modo a mobilizar as pessoas que estão à sua 
volta para cumprirem essa função de aliviar e processar as necessidades e 
o estado de tensão insuportável (ZIMERMAN, 1999, p.91). 

  

 Da mesma forma compreendemos a partir do conceito de princípio do prazer 

postulado por Freud em Além do Princípio do Prazer (1920) que,  

na teoria da psicanálise não hesitamos em supor que o curso tomado pelos 
eventos mentais está automaticamente regulado pelo princípio de prazer, ou 
seja, acreditamos que o curso desses eventos é invariavelmente colocado 
em movimento por uma tensão desagradável e que toma uma direção tal, 
que seu resultado final coincide com uma redução dessa tensão, isto é, com 

uma evitação de desprazer ou uma produção de prazer (p. 5). 
 

 Desse modo, tudo o que é externo ao bebê começa a ser percebido por ele, 

pois, ele separa o que sou Eu e o que é objeto (por exemplo, o seio materno). Por 

querer expulsar de si sentimentos de contrariedade e perturbações ao procurar pelo 

objeto e não encontrá-lo percebe que a falta deste interfere nesse sentido de total 

prazer, e “essa distinção serve, naturalmente, a intenção prática de defender-ser das 

sensações de desprazer percebidas ou das que ameaçam” de acordo com Freud 

(1930, p. 11), e a partir daí começa a se estabelecer o princípio da realidade que o 

faz perceber que muitas vezes não terá sua vontade atendida no momento em que 

deseja e que necessitará esperar o momento apropriado para a satisfação do seu 

desejo ou necessidade. 

 Ainda, de acordo com os conceitos de “princípio do prazer” Zimerman (1999), 

relata que este “era denominado por Freud “princípio do prazer-desprazer”, pelo fato 

de que ele significava que o incipiente aparelho psíquico tendia a livrar-se, 

descarregando a todo e qualquer estímulo que provocasse desprazer [...]” (p. 78), 

desconsiderando a realidade exterior, pois sempre busca a gratificação imediata e o 

não atendimento dessa necessidade imediata gerará frustração e decepção e por 

não corresponder a esse imediatismo instaurará aí o “princípio da realidade”. 

Zimerman (1999) ainda relata que, 

 

[...] na atualidade, principalmente a partir de Bion, considera-se que de 
alguma forma os “princípios do prazer e o da realidade” estão sempre 
presentes, de forma simultânea, e interagem ao longo de toda a vida, 
mesmo que, no adulto, as demandas imediatistas e mágicas do princípio do 
prazer possam estar ocultas (p. 78). 
 

 Neste sentido refletindo sobre os postulados de Freud sobre o princípio do 

prazer, questionamos: o que o homem busca em sua vida? O que deseja como fonte 



de realização? O que espera diante do desafio de “viver”? O que é o devir para o 

homem?  

 De acordo com Freud (1930, p. 19) “[...] o homem busca a felicidade, quer se 

tornar e permanecer feliz [...], quer a ausência de dor e desprazer e, por outro lado, 

a vivência de fortes prazeres [...]”, se desdobrando na busca dessas metas 

principalmente na que se refere “à vivência de fortes prazeres” e que corresponde 

ao sentido de felicidade (FREUD, 1930). Ainda seguindo a mesma linha de 

raciocínio, o autor postula: 

 
como se vê, é simplesmente o programa do princípio do prazer que 
estabelece a finalidade da vida. Este princípio domina o desempenho do 
aparelho psíquico desde o começo; não há dúvidas quanto a sua 
adequação, mas seu programa está em desacordo com o mundo inteiro, 
tanto o macrocosmo como o microcosmo [...] (FREUD, 1930, p. 20). 
 

 Diante desta afirmação de Freud pressupomos que o homem já “nasce” em 

“busca da felicidade” e que essa “tal” felicidade só é encontrada na busca da 

realização do prazer, porém, se este seu programa psíquico está em desarmonia 

com o mundo e com o plano da Criação, então, o princípio da realidade é que 

interfere neste ideal primário de felicidade, “tornando o princípio do prazer no mais 

modesto princípio da realidade, sob a influência do mundo externo [...]” (FREUD, 

1930, p. 20). 

 

4.2 - AS TRANSFORMAÇÕES DA SOCIEDADE 

 

 Através do processo civilizatório que o homem viveu desde os primórdios 

começamos a perceber as transformações decorrentes das relações da vida em 

sociedade e as alterações que resultaram dessas transformações em um novo jeito 

de viver, além disso, devemos considerar o que os tempos atuais, ou, a atual 

conjuntura moderna nos mostra sobre as mudanças decorrentes da passagem dos 

tempos e das mudanças culturais que vem ocorrendo, pois ao mesmo tempo em 

que o atual jeito de viver é imposto culturalmente e socialmente, percebemos que o 

ator neste cenário é o mesmo: o próprio homem. Entretanto, o homem poderia 

mover a engrenagem da própria existência? 

 Segundo Lipovetsky (2007), “uma nova modernidade nasceu: ela coincide 

com a civilização do desejo [...]” e as mudanças que ocorreram com a globalização 

na nova era do capitalismo alteraram a forma do indivíduo se relacionar com o 



mundo tornando-o o centro das relações de consumo ávido pela procura e a busca 

do bem-estar que é sustentado pelo que o autor chama de “religião do 

melhoramento contínuo das condições de vida, tornando-se uma paixão de massa” 

(p. 11). Estas mudanças no sistema econômico foram capazes de provocar 

mudanças no comportamento do indivíduo, no seu jeito de viver e também na sua 

escala de valores para a vida, tudo passou a ter um valor de consumo. O prazer e o 

bem-estar pode ser pago ou adquirido. A importância está no prazer imediato, alívio 

psicológico e paz emocional. Como já dissemos o bem-estar literalmente encontrado 

nas “prateleiras”.  

 Esta felicidade disposta nas “prateleiras” pode ser um exemplo do próprio 

homem modificando a sua relação com as coisas que estão a sua volta, modificando 

as suas relações e atribuindo outro significado para sua existência de acordo com 

essas relações. Entendemos que o indivíduo ao nascer vai responder de uma forma 

já esperada às influências externas no primeiro momento de vida em busca da 

satisfação de suas necessidades básicas como postulado por Freud em 1930, e 

sabemos que estas mesmas influências externas exigirão que este novo ser busque 

sempre por novas respostas para lidar com a tensão natural provocada pela sua 

constituição física e psíquica ainda em desenvolvimento e a demanda das novas 

influências externas que irão se apresentar. Consideramos aí, que o indivíduo tem 

liberdade para escolher a resposta que melhor se adapte a sua necessidade e desta 

forma pode escolher como melhor responder, então se pode dizer que o indivíduo 

nessas condições, sempre, ou na maioria das vezes irá buscar por aquilo que lhe 

proporcione bem-estar, ou na medida do possível não lhe cause nenhum 

desconforto. É como se homem não tivesse “preparado” para enfrentar a decepção 

e a frustração, é como se estivesse programado somente para ser bem-sucedido, ter 

êxito em tudo que realiza e encontrar a felicidade em todas as suas ações e 

projetos. O contrário disso é sinônimo de não felicidade, não realização; desprazer. 

 Pensando nesse aspecto, consideremos o que Bauman (2001) nos fala sobre 

a atual modernidade, pesada e solidificada no passado, entretanto, com o tempo foi 

se modificando e, os seus aspectos rígidos foram dando lugar a fluidez nas relações 

denominando-a de “líquida”, devido as suas características leves e fluidas, 

transformando-a no estado em que encontra atualmente. 

  

4.3 - ADOECIMENTO E MEDICALIZAÇÃO DO SUJEITO X SOCIEDADE 



 

 Através dos conceitos de prazer, bem-estar e felicidade, podemos considerar 

que o espaço social em que o indivíduo interage e se relaciona suscita as possíveis 

implicações para a sua atual condição física, psicológica e emocional, afetando-o 

direta e indiretamente podendo produzir um indivíduo “doente” para uma sociedade 

“doente”, ou, uma sociedade “doente” para um indivíduo “doente”. 

 Refletindo sobre o processo de adoecimento e medicalização do sujeito e da 

sociedade, e a partir da pesquisa em notícias da internet sobre o transtorno da 

depressão e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), 

presenciamos atualmente notícias em vários veículos de comunicação com dados 

estatísticos sobre o transtorno de depressão. Estes números surgem sempre 

alarmantes nos alertando sobre o futuro dizendo que de acordo com a “OMS: 

Depressão será doença mais comum do mundo em 2030 - De acordo com entidade, 

países pobres sofrem mais com o problema do que nações ricas” conforme o jornal 

Estadão (2009), e segundo notícias da revista Mente Cérebro (2011),  

“a depressão grave revela-se um problema de saúde pública em todas as 
regiões do mundo e tem ligações com as condições sociais em alguns 
países de acordo com a conclusão do relatório feito pela OMS em 18 

países, de alta e de baixa renda, incluindo o Brasil”.  
 

 E ainda: “Depressão é a doença mais frequente na adolescência, segundo 

OMS”, “sendo uma das causas de morte de adolescentes no mundo", relata a revista 

VEJA (2014). De acordo com estas informações entendemos que o transtorno de 

depressão é algo recorrente no mundo todo, e que, bem sabemos em maior ou 

menor grau, quer seja depressão leve, moderada, ou grave, em suas variações, 

demanda tratamento e é importante o acompanhamento médico e psicológico. Vale 

o nosso questionamento, diante de tais publicações, o que está doente, a sociedade 

ou o sujeito? 

 Atualmente nos deparamos com outro transtorno sendo amplamente discutido 

- o TDAH, um dos principais transtornos que junto com a dislexia está relacionado 

com a aprendizagem em crianças e adolescentes e podemos acompanhar também 

toda a discussão em torno das causas apontadas para este transtorno, das 

dificuldades de instituições de ensino em lidar com as dificuldades de seus alunos, 

das dificuldades dos pais em lidar com as dificuldades de seus filhos, da 

subjetividade ferida ou excluída nos ambientes dos pacientes com este diagnóstico e 

a classificação que apresentam para este “problema” no Código Internacional de 



Doenças (CID 10) e no Manual de Estatística e Diagnóstico (DSM V) da Associação 

Americana de Psiquiatra. 

 Neste cenário, observamos o uso da Ritalina, nome comercial do 

metilfenidato, medicamento prescrito nos casos de diagnósticos de TDAH e que tem 

aumentado progressivamente a prescrição e seu uso nos últimos anos. Por ser 

considerada estimulante, a Ritalina é indicada para tratar a apatia e a fadiga, 

servindo então para acalmar os que se apresentam como hiperativos e ainda de 

acordo com Poli dos Santos et al (2012), a prescrição deste medicamento atende a 

uma exigência da vigilância sanitária em que um mesmo medicamento deve servir 

para tratar vários sintomas e neste caso se encaixa bem nos vários sintomas 

identificados como sintomas do TDAH o que facilitaria a sua fabricação em larga 

escala em nível mundial e nacional e que obteve um aumento nas vendas de: 

 71.000 caixas vendidas em 2000 para 2.000.000 de caixas em 2010 (dados 
do IDUM – Instituto de Defesa de Usuários de Medicamentos, 2010). 
Atualmente, o Brasil é o segundo maior consumidor mundial de 
metilfenidato [...] (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2012, p. 7). 

 

 Ainda observando pesquisas sobre o consumo do metilfenidato, de acordo 

com um levantamento feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 

divulgado através do Boletim de Farmacoepidemiologia (2012), no período de 2009 

a 2011, as vendas de metilfenidato aumentaram 27% para a faixa etária de 6 a 59 

anos e quase 75% para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, sendo 

comercializadas em todo o Brasil para todas as faixas etárias: 

 2009 = 557.588 caixas; 

 2010 = 881.959 caixas; 

 2011 = 1.212.850 caixas. 

 De acordo com dados estatísticos publicados na internet sobre o uso de outro 

psicofármaco, o Rivotril - medicamento usado para o tratamento do transtorno de 

ansiedade - encontra-se matérias com os títulos: “Rivotril: por que o medicamento é 

o segundo mais vendido no país?” conforme a Revista Época (2009). Outra matéria 

da Revista Superinteressante (2010) destaca uma matéria com o título: “Nação 

Rivotril”. E ainda em um terceiro veículo de comunicação, o jornal Folha de S. Paulo 

(2014): “Venda de calmantes sobe 42% no Brasil nos últimos cinco anos”. Estas 

matérias, respectivamente trazem dados sobre o uso deste medicamento no Brasil. 



 “Em 2008, os brasileiros compraram nas farmácias 14 milhões de caixinhas 

do ansiolítico (o campeão de vendas é o anticoncepcional Microvlar, com 20 milhões 

de unidades)” aponta a Revista Época (2009). “Serão 2,1 toneladas em 2010, o que 

coloca o Rivotril no topo das paradas farmacêuticas daqui (Brasil). É o 2º remédio 

mais vendido no país, à frente de nomes como Hipoglós e Buscopan Composto - em 

2004, era o 4º da lista”, conforme a Revista Superinteressante (2010). “Entre 2009 a 

2013, o número de caixinhas vendidas desses psicotrópicos saltou de 12 milhões 

para 17 milhões, um aumento de 42%, segundo levantamento da consultoria IMS 

Health, feito a pedido da Folha”, destaca o jornal Folha de S. Paulo (2014).  

 Todos os periódicos citados acima apontam enumerando inclusive os 

possíveis motivos que levam a tão alto consumo do medicamento: ansiedade, 

dificuldades para dormir, estresse, pressões do dia a dia, dificuldade em lidar com 

questões existenciais (medicalização), baixo custo do medicamento, etc., e todos 

alertam para o risco da dependência como uma das consequências do uso do 

medicamento. Em todas as matérias relacionadas acima percebemos um ponto em 

comum para a busca do uso do medicamento, o alívio e conforto para dificuldades 

“circunstanciais”, próprias da vida do ser humano. Parece que a medicalização se 

tornou a saída que o indivíduo encontrou para a maioria dos problemas enfrentados 

na vida cotidiana, contando com a colaboração da indústria farmacêutica para este 

fim.  

 Assim se dá o tratamento para ambos os transtornos mencionados aqui. 

Beneficia-se deste triste evento que ocorre na vida de muitos indivíduos a indústria 

farmacêutica que segundo o psiquiatra Benilton Bezerra (2012) “tem a solução e 

interesse direto em diagnósticos”. Essa lógica de sintomas-diagnósticos-receitas 

médicas sustenta e mantém a produção de tantos diagnósticos para crianças, 

adolescentes, adultos e idosos, sem fazer distinção de faixa etária atingindo a 

muitos. Diante dos fatos mencionados, novamente questionamos, o que produz 

tantos “diagnósticos” e tantos “doentes”? 

 Sabe-se que a mídia exerce uma forte influência sobre as pessoas, ditando 

normas, costumes, padrões de vida e também o que é, e o que não é saudável, o 

que torna as pessoas felizes ou não felizes. Pode manipular os fatos para atingir 

seus fins publicitários e mercadológicos empregando uma ideologia que se torna 

dominante sobre o sujeito, não só pelo seu conteúdo, mas também pela força e 

constância com que é exercida.  



 De acordo com um estudo realizado por Soares e Caponi (2011) sobre o 

discurso da mídia no processo de medicalização da vida, as autoras selecionaram 

textos do Jornal Folha de São Paulo e da revista Veja ambos os veículos de 

comunicação de grande circulação nacional no formato eletrônico, Folha Online e 

Veja Online (grifo do autor). As autoras apontam a depressão da forma que é 

explicada nos textos publicados associada a outras doenças e a fatos naturais da 

vida como causas e fatores de risco para este transtorno, consideram as causas a 

partir do modelo biológico e sugerem a identificação de pessoas que apresentam 

alguns ou vários dos sintomas como fatores para o autodiagnóstico e destacam 

também a “certeza” e a “priorização” dos riscos bem como as “causas” da doença 

pela forma de se expressar dos autores nas matérias e consideram também a 

patologização dos eventos cotidianos e “naturais” da vida do indivíduo e a 

medicalização decorrente desta concepção de saúde e doença. 

 Nesta direção procurando compreender como se dá o processo da 

medicalização, conforme texto publicado no site medicalização, que organiza o 

Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade,  

entende-se por medicalização o processo em que as questões da vida 
social, sempre complexas, multifatoriais e marcadas pela cultura e pelo 
tempo histórico, são reduzidas à lógica médica, vinculando aquilo que não 
está adequado às normas sociais a uma suposta causalidade orgânica, 
expressa no adoecimento do indivíduo. Assim, questões como os 
comportamentos não aceitos socialmente, as performances escolares que 
não atingem as metas das instituições, as conquistas desenvolvimentais 
que não ocorrem no período estipulado, são retiradas de seus contextos, 
isolados dos determinantes sociais, políticos, históricos e relacionais, 
passando a ser compreendidos apenas como uma doença, que deve ser 
tratada (medicalização.org.br., 2014). 
 

 De acordo com Poli dos Santos et al (2012) em sua pesquisa, em 2008 a 

ONU relata que,  

há um fenômeno mundial de expansão do uso de psicotrópicos de maneira 
pouco divulgada, mas cada vez mais alarmante, por meio da medicalização 
da vida, processo pelo qual um problema não médico começa a ser definido 
e tratado como uma questão médica, normalmente por meio de doenças, 
transtornos e síndromes, a fim de cada vez mais tentar enquadrar as 
subjetividades desviantes nas exigências contemporâneas (p. 46). 

  

 Através destes fatos apresentados podemos perceber a força institucional 

quando se trata da fala de um médico sobre uma possível “doença” que o indivíduo 

possa estar enfrentando, a fala do médico tem um poder sobre a pessoa, pode ser 

uma sentença de vida ou de morte, dependendo do diagnóstico emitido e recebido 

pelo paciente. Neste sentido a medicina é a ciência primeira que tem acesso ao 



paciente, pois, o indivíduo quando não está bem logo irá procurar um médico e o 

psicólogo será considerado num segundo momento de acordo com a indicação do 

profissional consultado, e no caso dos transtornos psicopatológicos o primeiro 

profissional a ser consultado é quase sempre um profissional de confiança da 

pessoa, depois um neurologista, se for o caso um psiquiatra e depois desses 

profissionais talvez o psicólogo, estando este em último lugar.  

 Equalizando as relações indivíduo, sociedade e medicalização mencionadas 

neste estudo, observamos um desvio no percurso dos resultados obtidos com o uso 

de medicamentos para o tratamento dos transtornos ou doenças estudados até aqui. 

Nos chama atenção para uma informação um tanto quanto lógica. Como é possível 

oferecer soluções “mercadológicas” (medicamentos) para questões existenciais 

(formas de existir)? Se um indivíduo é portador de um transtorno (“doença”) que com 

os atuais avanços da ciência e tecnologia pode se oferecer a “cura” para tal 

transtorno, que não é aceito por quem o categoriza como um jeito de “existir” e a 

suposta “cura” não acontece através da solução oferecida? Pois doença tratada com 

medicamentos supõe cura ou alívio de seu desconforto e sofrimento, mas neste 

caso aumenta-se o mal-estar prolongando o efeito da suposta doença e não se 

concretiza o efeito que o medicamento deveria proporcionar (“cura”). No caso do uso 

prolongado de psicofármacos ocorre a manutenção da “doença” e não a sua 

eliminação que seria o esperado com o uso dos medicamentos indicados. Prolonga-

se a “doença” em detrimento da “saúde” ou, da não aceitação de novas formas de 

existir. Se ocorrer o processo com resultado oposto do esperado, pressupomos que 

tais transtornos (“doenças”) estão recebendo tratamento inadequado para tal 

acometimento do ponto de vista da saúde integral do indivíduo. Há de se procurar 

outros caminhos na promoção da saúde do indivíduo que obtenha resultados 

positivos para mais saúde e menos doença. Desta forma compreendemos que o 

processo de medicalização é uma máquina produtora de “doenças” em detrimento 

da promoção da “saúde”, realizando um percurso inverso na constante busca do 

indivíduo pela felicidade. 

 

5 - RESULTADOS 

  

 Ao sofrer as interferências dos processos culturais o homem vai se 

transformando e transformando suas relações, porém uma característica permanece 



neste processo: a sua constante busca pela “felicidade”. Neste movimento de 

interação com a sociedade o homem está sujeito a padrões de “felicidade” já pré-

definidos. Quando não consegue atender a este padrão satisfatoriamente o homem 

sente-se insatisfeito e desajustado, não conseguindo lidar com este fato, adoece. 

Compreendemos que este adoecimento é produzido por um sistema que já se 

encontra “doente”, pois não permite que o desejo de “felicidade” como objetivo de 

vida do homem seja alcançado em seu ritmo natural de vida e nas condições e 

circunstâncias reais de sua existência. Impõe padrões de vida, de beleza, de saúde 

interferindo na liberdade de escolha do indivíduo enquanto pertencente a uma 

“sociedade” que dita normas de vida. Esta “sociedade” vem ao encontro deste 

“adoecimento” com mais uma solução pronta: a indústria farmacêutica e mais uma 

série de conceitos e definições que legitimarão esse estado adoecido em que o 

indivíduo se encontra objetivando “capitalizar” este mesmo indivíduo e a sua 

condição de existir. Desta forma possibilita e favorece o processo de medicalização 

da sociedade, processo este que mantém a “doença” em detrimento de uma real 

promoção de saúde e bem-estar originado por interesses que não tem em primeiro 

lugar o ser humano, a pessoa, mas sim o lucro, fruto deste processo. Os altos 

números de venda e consumo de medicamentos como a Ritalina (metilfenidato) e o 

Rivotril (ansiolítico) e o aumento no número de diagnósticos de Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Depressão reforçam a tese de 

que a medicalização é um processo destrutivo e dilacerante devido ao agravo e 

comprometimento que acarreta à vida do indivíduo na “sociedade” atual. 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao observar e analisar como o homem reage às intervenções externas, ditas 

sociais, políticas, culturais compreendemos que ele age de forma a adaptar-se às 

circunstâncias respondendo aos estímulos externos que lhes chegam e interferem 

no seu funcionamento físico, psicológico e emocional de forma natural, mas que 

responde de alguma forma as suas necessidades e ou vontades sentindo e 

percebendo a realidade que se lhe é apresentada, junto a esta demonstra estar 

“programado” para ser feliz e faz desta felicidade sua meta de vida independente 

dos meios que usará para alcançar tal felicidade e neste mesmo caminho vai 

eliminando e ou contornando os obstáculos que atrapalhem esta felicidade.  



 Para responder a demanda de solicitações, provocações e apelos aos quais é 

exposto com frequência, o homem vai se moldando a realidade encontrada pois os 

processos civilizatórios e culturais exercem uma força que é capaz de modificá-lo 

individualmente e modificar o grupo ao qual pertence modificando suas relações e o 

próprio ambiente no qual está inserido. Quando o homem percebe que estes 

processos aos quais está sujeito impedirão ou dificultarão a realização do seu 

desejo (de felicidade) ele busca entender a razão da sua não felicidade e 

compreende que vive um processo constante de mudança (civilização) percebendo 

que pode modificá-lo e mesmo com todas as conquistas alcançadas com seu 

progresso psicológico, material, tecnológico ainda não se sente feliz, ou seja, está 

sempre em busca de realizar o seu desejo de felicidade. 

 Em contrapartida a atual sociedade impõe ao homem um padrão e um 

conceito de felicidade que muitas vezes não corresponde a aquela “felicidade” 

buscada por ele e que para pertencer a esta sociedade e sentir-se “aceito” e “parte” 

dos grupos sociais onde vive, deve corresponder a este ideal de felicidade. Deve 

atender a uma expectativa que não é sua. A expectativa de uma sociedade que 

precisa deste “ser” para se manter socialmente, politicamente e culturalmente viva e 

ativa e exige um grande esforço, por vezes sobre-humano para atender esta 

expectativa e cumprir com o que lhe é imposto para o desempenho de seus papeis 

em busca de uma existência “feliz”. O desempenho considerado abaixo ou fora do 

que é esperado por quem “fornece” esta tal felicidade torna-se um alvo a ser 

alcançado e para isto oferece “remédios” para esta “existência” abaixo do 

rendimento esperado entrando aí o processo de medicalização da vida que 

entendemos ser uma forma de tratar e “capitalizar” o que não é “socialmente” aceito 

e considerado. 

 De acordo com o exposto, entendemos que o indivíduo é sujeito de um 

sistema predominantemente movido por interesses econômicos e uma ideologia de 

domínio do capital sobre a pessoa exercida sobre o mesmo indivíduo podendo se 

dizer agindo de forma lenta e gradual na história, mas com viés alienante e 

dilacerante, que origina a patologização de condições inerentes à condição humana 

e a medicalização destas mesmas condições. 

 O indivíduo em seu funcionamento “natural” sem as intervenções “culturais” 

responde de forma positiva e confortável em relação aos estímulos ambientais 

conforme suas necessidades e seus desejos conforme vai se desenvolvendo, porém 



com as influências e veementes intervenções culturais recebidas o mesmo se 

desajusta e se torna frágil e suscetível ao domínio ideológico vigente sobre esta 

realidade. Cabe à psicologia amparar o indivíduo, desconstruindo esse conceito 

institucionalizado de “saúde e doença” x “normal e patológico” considerando-o em 

seus mais singulares aspectos e na totalidade do seu eu, auxiliando-o a recobrar a 

capacidade de vivenciar sua autonomia como parte perene de sua existência como 

pessoa e ser pensante. 

 É importante salientar que o indivíduo em sua condição de existir pode 

realizar escolhas e se posicionar diante de um sistema que o obriga a ser feliz a 

qualquer custo e rearranjar o seu pensar, agir, escolher e existir a cada momento 

que a vida apresenta no enfrentamento das circunstâncias inerentes a existência 

humana. Saber-se alguém que pode efetuar escolhas pode modificar a configuração 

de uma vida; pode dar sentido a toda uma existência e nesta arte de “existir” o 

indivíduo pode contar com a psicologia como o ponto de apoio e de início e reinicio 

de um projeto de vida que considera o “ser” antes do “ter” e que é possível sempre 

repensar as circunstâncias às quais estamos entranhados, deixando de ser um 

sujeito passivo, mas um ser ativo, no cenário da vida protagonizando sua própria 

história. 
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