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RESUMO

O presente trabalho é desdobramento de uma pesquisa maior que tem como objetivo investigar as práticas de cuidados no campo da saúde 
mental. Temos entendido que a medicina psiquiátrica, de modo hegemônico nos tempos atuais, é o saber responsável por diagnosticar e intervir 
de modo medicamentoso em sujeitos portadores de supostas patologias da mente. Tal posição da psiquiatria faz com que muitas vezes o trabalho 
de intervenção e acolhimento dos outros profissionais de saúde seja subestimado, pela compreensão de que o processo de cura se dê apenas 
através de práticas médicas e psicológicas entendidas como legítimas, práticas estas que privilegiam a racionalidade científica em sua modalidade 
quantitativa e objetiva, e veem no ato de medicação e remissão do sintoma o próprio processo de cura. Entretanto, podemos perceber que tal 
ato tende a reduzir as potencialidades do sujeito que está sendo cuidado, no que diz respeito a sua autonomia, processo ativo de tratamento e 
qualidade de vida. Partindo apenas do cuidado médico hegemônico, tende-se a desconsiderar a necessidade de interações sociais, a sua relação 
com a cidade, política e cultura, e, com a cronificação do cuidado a partir da medicação, vai-se dificultando o entendimento que as pessoas tem 
do que ocorre com elas mesmas. Com isso, o que temos visto muitas vezes no campo é a gradativa perda de autonomia que leva a um efeito de 
alienação e passividade frente ao sofrimento subjetivo. Embora a intervenção psiquiátrica mais dura  seja utilizada na prevenção de possíveis 
casos de surto ou desenvolvimento de quadros agudos mais graves e apresente algum grau de eficácia na diminuição de sintomas correlacionados 
a possíveis psicopatologias, em vários casos tal intervenção entendida como modo de tratamento, e não como paliativo, apresenta malefícios a 
médio e longo prazo. Dentre os malefícios observados por várias drogas comuns no campo psiquiátrico, podemos citar o surgimento de novos 
sintomas, efeitos extrapiramidais que agravam o sofrimento dos sujeitos, o surgimento de patologias orgânicas, desbalanços químicos perenes e 
mudanças nas estruturas dos órgãos atingidos pela substância. Assim, não nos colocamos numa postura de combate às drogas. Entendemos que 
medicar é parte da prática médica que se faz de modo cuidadoso, com acompanhamento longitudinal, avaliando constantemente o curso do 
caso, de modo complementar às práticas de atenção em saúde. Já medicamentalizar seria uma prática médica viciada que possui fortes ligações 
com a indústria farmacêutica, visa à remissão do sintoma sem acompanhamento a médio e longo prazo e entende que, mesmo sem qualquer 
traço orgânico objetivo que a justifique, o sofrimento subjetivo é sumariamente, e sem qualquer discussão, entendido como doença mental. 
Assim, o objetivo específico do presente trabalho é demonstrar, que em meio ao processo de Reforma Psiquiátrica ainda em curso, paralelamente 
há o crescimento de práticas de asilamento que ocorrem não mais através do estabelecimento-manicômio, mas por meio da medicamentalização 
e medicalização da vida. A nossa principal hipótese, que tem se confirmado através da habitação do campo, é a de que, ainda que o manicômio 
tenha sido progressivamente substituído por formas não asilares de cuidado, isso não inviabiliza outros modos mais sutis de asilamento. Para a 
investigação da pesquisa nos utilizamos do método cartográfico, onde nesta fase produzimos uma revisão bibliográfica do material produzido 
pelo campo crítico da saúde mental. Na próxima etapa da pesquisa iremos aos dispositivos de saúde; faremos entrevistas com os profissionais e 
usuários de saúde mental, bem como habitaremos um Centro de Atenção Psicossocial para avaliar o cuidado efetivo pós Reforma e suas relações 
com a lógica da medicalização crescente.
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