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RESUMO

A presente pesquisa tem como problema central a relação estabelecida entre a tríade laboratórios farmacêuticos, saber médico e usuário de 
saúde mental. Temos por objetivo analisar as questões concernentes à utilização de drogas psiquiátricas no contexto da medicalização e 
patologização da vida, onde qualquer sofrimento ou comportamento cotidiano que dificulte a elaboração da rotina, é considerado doença 
orgânica, que pede uma solução médica, logo, com uso de medicamentos. Nessa perspectiva, entendemos que medicalizar possui um sentido 
duplo: 1-cuidar-se por meio de medicamentos, 2- processo de transformar experiências perturbadoras de ordem social e subjetiva em um 
problema de ordem médica. Assim, questões políticas, econômicas e sociais, que contribuem para o adoecimento psíquico são tratadas sob um 
viés individual que responsabiliza unicamente o sujeito que padece. O adoecimento, que é um fenômeno holístico, causado pela multiplicidade 
de interações do sujeito com o mundo em que vive é deixado de lado ou minimizado em favorecimento da crença médica que a doença é um 
desequilíbrio químico. Entendemos que a Patologização atender a uma lógica industrial de aumento do número de clientes, que nesse caso são os 
usuários de drogas psiquiátricas diagnosticados com algum transtorno. Se a lógica dos laboratórios é industrial, logo temos a medicalização de 
todas as fases da vida: da infância à senescência podemos perceber tentativas de patologizar comportamentos que seriam do campo das 
diferenças que cabem na normalidade de uma vida. Muitas dessas tentativas ocorrem com sucesso, por exemplo, quando temos a associação dos 
laboratórios farmacêuticos com as instituições de pesquisa e a medicina. Essas ligações perigosas, que trazemos como uma informação resultante 
desse estudo, se transformam em ciladas para a vida na medida que as pesquisas são manipuladas para favorecer a indústria -como inúmeras já 
documentadas nos casos de depressão, TDAH e psicoses; os manuais diagnósticos são atualizados de modo a sempre aumentar o número de 
patologias descritas, bem como os laboratórios, que impossibilitados de fazer marketing direto, aliciam psiquiatras com pagamentos de viagens, 
congressos, brindes diversos, com o objetivo de que eles identifiquem e batam a meta de vendas estabelecidas pela indústria. Para apurarmos e 
darmos sustentação a esses resultados, fizemos uma extensa revisão bibliográfica sobre o tema utilizando livros e artigos de autores importantes 
para o campo; pesquisamos obras médicas que denunciam tais práticas, autores do campo da psicologia e filosofia que definem e criticam a 
medicalização . De modo complementar, fomos a palestras e seminários que versam sobre temática bem como fizemos incursões ao Museu do 
Inconsciente -local de extremo interesse por funcionar hoje um dispositivo de saúde mental onde antigamente existia uma colônia psiquiátrica- a 
fim de elencar um material mais explorativo e conclusivo para essa pesquisa. Analisando o material teórico-prático, concluímos que medicalização 
da vida não resulta unilateralmente da indústria farmacêutica aliada ao poder médico. Percebemos que a sociedade também deseja a todo custo 
ser medicalizada. Notamos que a procura da felicidade, a evitação do sofrimento, a normatização, o desejo pelo enquadre social e o 
silenciamento dos conflitos via medicação dopante, é majoritário na sociedade contemporânea. Assim, temos a ligação entre uma população 
desejosa de pílulas mágicas que responde a um mercado faminto para sobrelucrar e atender a essa demanda social.
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