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EPIDEMIOLOGIA PSIQUIÁTRICA: 
RETARDATARIA, DERIVADA, MALTRATADA 

A concepção que estabelece a equação saúde/doença como um processo e este 
processo como histórico, no domínio psiquiátrico, gera novos problemas para a teo
ria, o método e o desenvolvimento de instrumentos, tanto de coleta de dados como de 
interpretação. 

A dupla novidade - do domínio e da concepção - obriga-nos a um balanço míni
mo das soluções encontradas no passado, das visões dominantes e daqueles momentos 
em que algo parece nascer, mas as organizações sociais vigentes não legitimam. Sem 
pretender realizar historiografia exaustiva, evitando, porém, dizer que tudo começa às 
margens do Tâmisa no século XIX, o objetivo deste capítulo é comparar o desenvolvi
mento histórico das concepções epidemiológicas sobre processos físicos e psíquicos. 

A literatura sobre história da Epidemiologia, da Epidemiologia Psiquiátrica e da 
Psicopatologia encontra-se dispersa por introduções de livros, manuais, artigos e revi
sões bibliográficas. Ora é relato de datas e fatos, ora é elucubração sem diálogo com os 
fenômenos concretos. Do material analisado, foram selecionados oito textos para coleta 
de dados da história da Epidemiologia,1 nove, para a coleta de dados da história da Epi
demiologia Psiquiátrica 2 e dez textos críticos para orientar o corte temporal em momen
tos significativos das duas histórias.3 Além disso, procedeu-se à revisão dos últimos cin
co anos de seis periódicos, dos quais dois internacionais e quatro nacionais, para avaliar 
o tratamento dominante dado à Epidemiologia Psiquiátrica. 

Três perguntas são feitas aos textos: Qual a relação entre fases dos desenvolvi
mentos das epidemiologias de processos físicos e psíquicos? Hipótese - A Epidemiolo
gia Psiquiátrica é retardatária. Qual o estatuto metodológico da epidemiologia de proces
sos psíquicos em relação ao da epidemiologia de processos físicos? Hipótese - A Epide¬ 



miologia Psiquiátrica é derivada, recebendo transplantes teóricos e técnicos. Qual a mag
nitude atual do interesse na pesquisa epidemiológica de processos psíquicos? Hipótese -
A Epidemiologia Psiquiátrica é sub e maltratada. 

Para as duas primeiras perguntas, o método de leitura dos textos é o seguinte: reti
rar datas e fatos e seqüenciá-los cronologicamente, simplificando a referência biblio
gráfica. Nenhuma data ou fato é referido que não esteja citado num dos 25 textos esco
lhidos. A fonte é indicada diretamente quando a referência for a interpretação. 

Para a última pergunta, o método de leitura é, primeiramente, descritivo-estatísti¬ 
co: Que proporção de estudos ligados à Epidemiologia Psiquiátrica está sendo publicada 
pelos principais periódicos da área? Estabelecida a proporção, desdobra-se estudo analí
tico: O que é privilegiado nos estudos? 

GRÉCIA Ε ROMA 
Entre os séculos IV a.C. e II d .C, algumas concepções sobre saúde, doença, cor

po e mente se desenvolveram, deixando fortes marcas na História. O desenvolvimento 
foi holístico, porém contraditório, não linear, e vem servindo de tempo-base para os re
tornos em busca do berço das idéias ocidentais. 

Hipocrates (1978), Pai da Medicina, em pelo menos três textos (Sobre a Doença 
Sagrada trata da epilepsia e da lógica física, humana, do adoecer; Ares, Águas e Lugares 
apresenta princípios ecológicos sobre a distribuição das doenças e Epidemia, sobre a re
petição de padrões de morbidade em um povo), constrói a idéia de que a dinâmica das 
doenças passa pela dinâmica das populações, e que a intervenção no doente pode aliviá-
lo, pode até salvá-lo da morte, mas não afeta as possibilidades do adoecer. 

Até então toda epidemia era 'peste', toda insanidade era 'paranóia', e esta última 
resultava de dois tipos de possessão: pelas deusas Mania ou Lissa. O sujeito não era su
jeito do que ocorria, era um lugar para a expressão de forças cósmicas. Ε o sagrado com
batia o sagrado: homens especiais punham entre parênteses o doente e interrogavam o 
cosmo através do vôo dos pássaros, da disposição de pedras sobre o solo, das vísceras de 
animais. As disposições eram interpretadas e daí emergiam causas, possibilidades de in
tervenção e predições sobre a saúde das pessoas e dos povos. 

A Escola de Cós torna o sujeito sujeito do que lhe ocorre. Ε a ele que se inter
roga e é dele que parte o interpretável, mas sem descolamento total do sagrado: 
anamnesis — reconstituição comemorativa de evento sagrado, recuperação do perdido 
pela memória, combate à perda de memória que é a morte, celebração da recuperação 
da vida (Encyclopaedia Britannica, 1979). Embora o Dicionário Etimológico (Cunha, 
1982) encontre anamnese como figura de retórica pela qual se finge recordar algo esque
cido, pontua sua entrada na língua portuguesa, no século XIX, já com o sentido de entre
vista médica. 

Uma grande construção conceituai é iniciada: corpo = totalidade soma/psique; 
soma = base material do corpo; psique = base espiritual do corpo; sonho = corpo sem 
seus próprios obstáculos e limites; crasis = funcionamento ótimo do corpo; dyscrasis = 
desequilíbrio do corpo, desintegração funcional interno/externo; epidemeion = aquilo 
que visita a comunidade; endemeion = aquilo que reside na comunidade. A visão é holís¬ 



tica mas deixou de ser mágica. Corpo e mente são unos e sofrem injunções materiais. 
Saúde é equilíbrio corpo/mente e interno/externo. 

Este esforço permite a Erasístrato descrever nervos e cérebro. Também permite a 
Platão, no Timeus, chamar de aberração mental a desarmonia corpo/mente - aqui se per
de a integridade interno/externo - e no Fedro, propor uma classificação destas aber
rações: Profética, Teléstica ou Ritual, Poética e Erótica. Delírio místico, obsessividade, 
devaneio e sexualidade são os eixos classificatórios. Torna-se possível aqui estudar a 
mente como dimensão independente: corpo e mente remetem para campos, possibilida
des investigativas e critérios interpretativos diversos. 

Os discípulos de Hipocrates, priorizando a questão política da luta contra os char¬ 
latães, buscam legitimidade na cura imediata de cada sujeito, afirmando um grupo pro
fissional com prestígio social e poder de pressão. Suas necessidades práticas, no bojo das 
convulsões sociais do mundo helênico no alvorecer da dominação romana e do cristia
nismo, concretizam desdobramentos em desacordo com os princípios hipocráticos. Nas
cem e morrem uma prática clínica e investigativa que poderia fundamentar uma Medici
na Social. 

Alguma herança sobreviverá no mundo romano. Asclepíades retomará a classificação 
das doenças: frenites (febre com excitação motora) e mania (excitação motora sem febre). 
Esta última, adstrita ao campo mental, é, por sua vez, dividida em ilusão e alucinação. Cícero 
e Sêneca descreverão os estados da alma: razão (equilíbrio) e paixão (perturbação). Se Cícero 
prioriza o estudo do desejo violento, a que denomina libido, Sêneca rastrea as várias faces da 
paixão. O Direito Romano introduz a questão da incapacidade civil e da inimputabilidade pe
nal. Galeno consuma a descrição da epilepsia e da histeria, afirma que os estados mentais 
doentios podem ser tratados através de ações sobre o corpo, e se pergunta: como o médico 
poderá explicar a loucura se a alma for imortal? 

O fim da magia estraçalha o objeto. Corpo e mente são cindidos, mas a natureza 
humana destes campos e de seus fenômenos se afirma, em pé de igualdade... por pouco 
tempo. 

IDADE MÉDIA 

O corpo cindido lança a psique na alma cristã e a alma cristã nas convulsões da 
possessão. Entre os séculos III e XIII d .C, a possessão serve de porta-voz a Deus ou ao 
Diabo, e tudo é feito para identificar aquele que fala através do possesso. O corpo é subs
trato desprezível e a mente é medium. Os demônios masculinos e femininos espreitam o 
sono dos humanos. 

Mas na fronteira do mundo europeu, entre frades realistas e sábios árabes ou he¬ 
breus, havia resistência: Ishaq ibn Amram, em Tratado sobre a Melancolia, estabelece 
uma nosografia da depressão ainda hoje válida; Alexandre de Talles descreve a psicose 
maníaco-depressiva; Avicena (980-1037 d.C.) classifica os loucos em licantrópicos (so¬ 
nambúlicos melancólicos que gostam de cemitérios) e afeminados (distúrbio da natureza 
humana viciada pela degradação moral), além de afirmar existência de duas naturezas da 
alma: a imortal e a vital, esta última podendo ser motora ou sensitiva, capaz de desenvol
ver poderes (vis formans, vis cogitativa, vis aestimativa, memória) localizados em áreas 



cerebrais específicas. Mas este corte provocado por Avicena leva a uma disciplina moral, 
facilmente recuperável pelo pecado e pela expiação, pelo crime e pelo castigo. 

No final do período, como exceção à tendência geral, Constantino, o Africano 
(1020-1087 d.C), fala de tristeza (perda de objeto e/ou de pessoa amada), de medo (en¬ 
frentamento do desconhecido), de alheamento (enfrentamento do vazio), de ilusão (am
bivalência do afeto) e de culpa (temor a Deus). Já no século XIII, Tomaz de Aquino 
(1225-1274 d.C.) dirá que o desregramento do espírito resulta do poder do demônio e de 
influências astrológicas, estabelecendo duas claras proposições: no campo da alma imor
tal nunca é Deus quem desregra; o desregramento pode ter causa física, embora remota. 
Mesmo diante de causa física, o sujeito desregrado é um possuído, de vontade inexisten
te ou lateralizada. 

Mas no campo que ficou para o soma, algo precoce, forte e duradouro se estabele
cia. Já no século IV, o Patriarca Anastácio, de Constantinopla, numa homilia sobre as 
doenças, estabelece uma distinção entre as epidemias: umas, por cólera de Deus; outras, 
por miasmas deletérios. Parte do campo estava aberto à investigação dos homens, con
quanto não confundissem os tipos. Tal tradição segue viva, dominante, até o século XIII, 
quando vamos surpreender o Bispo de Lyon excomungando os insetos de sua diocese: 
intermediários do mau, porém naturais. Inaugurava-se o inseto diocesano, como hoje o 
temos municipal, estadual, nacional. 

Entre os miasmas de Anastácio e a alma vital de Avicena, seis séculos nos con
templam. Um pouco dos gregos penetrava lentamente na cristandade. Ao que era do 
soma, da lama, os homens puderam rapidamente se dedicar; enquanto a psique, esta re¬ 
tardatária, como espírito, escapava. 

DA RENASCENÇA AO SÉCULO XVII 

Mágicos e materialistas, holísticos e maniqueístas, encontrarão uma lógica médi
ca qualquer para se abrigar, no período que vai do Quatrocento ao século XVII. As esco
las, literalmente, digladiam-se: iatroteosóficos, iatroquímicos, iatromecânicos, animistas, 
vitalistas, hipocrático-galênicos. Embora separados, corpo e mente se encontram no hu
mano. 

Desde a instituição da quarentena, na Ragusa de 1377, passando pela instituição 
dos conselhos especiais de saúde, na Veneza de 1485, as prevenções contra epidemias 
são ordenadas. A noção de germe entra numa polêmica - a da geração espontânea - , que 
se arrastará pelo período e invadirá o século XVIII: Needham dirá que a pode compro
var, Spallanzani dirá que é incomprovável. Seja qual for a idéia sobre saúde e doença, 
deve ser apresentada sob determinada linguagem e desdobrar prática comprobatória. 

Girolamo Fracastoro (1483-1553) descreve tifo exantemático, sífilis e tuberculose 
pulmonar, incluindo as noções de evolução, tipos, contagiosidade e portador são. Am¬ 
broise Paré (1510-1590) desdobra duas causas associadas, não excludentes, para a sífilis: 
a ira de Deus e o contágio de pessoa já doente (via contato sexual, uso de roupas, toque 
em ferida, toque em saliva). Na Espanha, que tanta influência guardava dos árabes, An¬ 
gelerio publica, no século XVII, um vasto estudo sobre a peste, denominado Epidemiolo
gia, inventando o termo. 



Almeida Filho (1988) expõe que a Epidemiologia se estrutura, conceituai e histo
ricamente, a partir do desenvolvimento da Estatística, da Clínica e da Medicina Social. 
Aquele nome ibérico passa a referir uma disciplina, pois o primeiro elemento, a Estatísti
ca, começa a consolidar-se: John Gaunt (1620-1674) e William Petty (1623-1697) de
senvolvem, na Inglaterra, a estatística médica, vista como uma aritmética política. 

Parece a Foucault (1980) que a Clínica e o seu método, o anatomopatológico, ins
tauram-se quando a racionalidade da vida é considerada idêntica à daquilo que a pode 
afetar, quando o doente é visto como a doença que adquiriu traços singulares, quando os 
órgãos são vistos como suportes sólidos da doença, mas não condição indispensável. O 
século XVII assiste à redistribuição complexa das relações entre descrição c coisa descri
ta, significante e significado, sintoma e doença, lesão e o mal que ela assinala, aconteci
mento e o que ele prognostica. O segundo elemento definido por Almeida Filho (1988) 
começa a surgir e estabelecer-se. 

O terceiro elemento começa a tomar corpo na Alemanha. Rosen (1974a, 1974b) 
fala-nos de um conjunto de práticas que estão constituindo a medicina alemã, pelo correr 
do século XVII. A Polícia Médica transforma o medico cm funcionário do Estado, inte
gra suas ações e alocações em lógica militar e salva soldados da invalidez ou da morte. O 
heterogêneo e belicoso conjunto de principados germânicos não pode permitir que al
guém morra fora de combate. Ε o apanágio da cirurgia - já se sabe como organizar re
cursos e o que extirpar de um sujeito para que o resto possa permanecer lutando em 
nome do Príncipe. 

Quanto às doenças do espírito, em 1486, quando Jacob Sprenger & Heinrich Kra
mer publicam o Martelo dos Malignos, onze séculos depois do Patriarca Anastácio, lou
cura era ainda apenas uma expressão de possessão. As possessões eram classificadas em 
três tipos, cada qual remetendo para prática interventora específica: bruxaria, para a fo
gueira; loucura, para a nau dos insensatos; mau-olhado, para o exorcismo. 

Menos de um lustro depois, simultaneamente a Fracastoro, Johan Weyer procla
mará a existência da possessão e da loucura como entidades distintas. Têm formas que 
podem ser confundidas, mas representam fenômenos essencialmente diversos. A primei
ra é competência da Igreja, a segunda é competência da Medicina. A possibilidade de es
tudo dc fenômenos não físicos tem agora dois domínios: o da alma e o da mente. Os in
quisidores montam critérios diagnósticos, elementos para inclusão/exclusão, tipologia, 
hipóteses sobre distribuição e propostas de intervenções terapêuticas, para a primeira. Os 
médicos, para a segunda. 

Paracelso (1493-1541) não mais se preocupa com a alma e classifica as doenças 
mentais por hipótese causai: lunatici (alteração de comportamento causada pelo movi
mento dos astros), insani (alteração hereditária ou congênita), vesani (privação de senti
dos por alimentos ruins e/ou excesso de bebidas alcoólicas) e melancholia (vício intenso 
por deterioração moral). Também propõe que, para doença mental, seja feito tratamento 
mental, caracterizado por aconselhamento, argumentação e sugestionamento. 

Felix Pater (1536-1614) monta uma classificação das doenças mentais por facul
dade mental mais afetada: mentis imhecilitas, alienatio, defatigatio e consternatio. Em 
1609, Platero publica o Praxeos Tratactus, no qual afirma a complexidade das doenças 
mentais e diz que, para elas, um esforço classificatório bem-sucedido deve articular vá¬ 



rios eixos: o da causa provável, o do principal sentido afetado (imaginação, razão, me
mória), o do modo como o sentido é afetado (redução, abolição, exagero, perversão) e a 
existência ou não de outros sintomas. 

O jardim das espécies mentais estava instalado. Cada classificação era posta de 
lado logo que outra era proposta. O corte não é mais entre divino e humano, mas, dentro 
do humano, entre físico e psíquico, e, dentro do psíquico, entre experiência trágica e ex
periência crítica, felicidade e falsa felicidade, racionalidade e irracionalidade. 

Paolo Zacchia (1440-1502) supunha que o entendimento da doença mental advi
ria da observação do comportamento: linguagem, ações, capacidade de julgar e estado 
emocional. Gockel (1547-1628) cunha a palavra Psicologia. Spinoza (1632-1677) afirma 
que os fenômenos físicos e psicológicos são aspectos do organismo vivo. A Renascença 
promove, embora em separado, desenvolvimentos semelhantes para os estudos sobre o 
corpo e sobre a mente. 

O ORGÂNICO NA CÉLULA Ε O MENTAL NO MORAL 

Para os autores dos textos selecionados, principalmente para os debatedores da 
publicação da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 
(OPS/OMS, 1988a, 1988b), é entre os séculos XVIII e XIX que se situam os fundamen
tos das ciências médicas contemporâneas: da Biologia à Psicopatologia e da Epidemiolo
gia à Clínica. Estas ciências delimitam campos, objetos e objetivos; afirmam lógicas de 
abordagem e interpretação; elaboram instrumentos e constroem linguagem para comuni
dade de pesquisadores com estatuto social distinguido. 

Desejando sistematizar o que foi realizado nestes dois séculos, tentando escapar 
ao fenomênico e à multiplicação de experiências em ritmo frenético, os referidos debate
dores estabelecem três cortes fundamentais para a compreensão da história da Epidemio
logia contemporânea: 

Primeiro corte: pela segunda metade do século XVIII, quando Lacroix elabora 
quadro que contém e classifica as doenças conhecidas, Juan de Villalba sistematiza a 
Epidemiologia como história das epidemias e Jenner produz a vacina antivariólica. Este 
primeiro corte corresponderia ao momento fundador. 

Segundo corte: pela segunda metade do século XIX, quando as pesquisas de 
Villermé, aplicando enquete social para estudar mortalidade e estabelecendo a relação 
mortalidade/renda, são substituídas pelas pesquisas de Pasteur, centradas em experimen
to laboratorial, revelando aos homens o mundo das bactérias; quando a Revolução Indus
trial inglesa cria condições para a saúde pública instituir-se como política de Estado, po
rém transforma o gesto médico em mercadoria e hipertrofia o uso individual da clínica; 
quando os revolucionários radicais (Virchow, Alemanha; Alison, Escócia; Stanaway, In
glaterra; Quetelet, Bélgica; Villermé, França) tentam dar sobrevida à Teoria Mismática, 
capaz de garantir, pelo holismo, a presença das condições sociais na gênese do adoecer, 
entretanto perdem a luta para a Teoria do Contágio, que ganha sobrevida e legitimação 
por meio da Teoria Microbiana. Este corte corresponde à primeira transição epidemioló
gica, do social ao biológico. 



Terceiro corte: o reverso do segundo corte, quando uma Teoria Sociológica da 
Epidemiologia volta a se impor por volta dos anos médios do século XX. Será discrimi
nado no próximo subcapítulo. 

Lind, Panum, Snow, Finlay, Carrion, Baker, Takaki, Semmelweiss e Chagas esta
belecem o quadro básico do conhecimento sobre as doenças infecciosas, com alguma 
sensibilidade social. Com Pasteur e Koch, passa-se a buscar um agente único, socialmen
te neutro, de natureza biológica, chamado micróbio. 

John Snow, chamado Pai da Epidemiologia, habitante da Inglaterra no início da 
Revolução Industrial, com uma compreensão capaz de integrar a cidade de Londres, o 
rio Tâmisa, três epidemias de cólera (1847, 1849 e 1854) e o sistema privado de distri
buição de água, equacionou a relação água/cólera, antes mesmo da identificação do mi
cróbio por Pasteur. 

Mas outros pesquisadores, retomando a tradição miasmática, que via nas emana
ções, nos ares e cheiros que subiam dos baixios o veículo distribuidor de doenças, pro
vam que a equação estava errada, que a relação era altitude/cólera (ar fresco das alturas = 
saúde; ar pútrido dos baixios = doença). O reforço da tradição miasmática permite que as 
empresas privadas de distribuição de água, principalmente as que recolhiam água na va
zante do rio, depois de ele servir de esgoto à cidade toda, continuassem operando em paz 
por mais alguns óbitos. 

Esta rápida vista d'olhos seria ainda mais rasante se não destacássemos a partici
pação de um não-médico nesta história, Friedrich Engels, que publicou, em 1848, A Si
tuação da Classe Trabalhadora na Inglaterra (1988), importante levantamento do perfil 
sanitário de um grupo populacional, socioeconomicamente qualificado. Engels bem po
deria ser chamado de Pai da Epidemiologia Crítica. 

Santana (1982), Santana, Almeida Filho & Mari (1988a, 1988b) e Almeida Filho 
(1988), sistematizando dados desenvolvidos por Foucault, Canguilhem, Rosen e Cassei, 
permitem-nos deduzir que vários processos históricos se fundiam, tornando irreversível 
o surgimento de uma Medicina Social: a clínica médica se consolidava, a estatística mé
dica buscava romper impasses decorrentes do descritivismo e da transposição do modelo 
das epidemias para as esferas do degenerativo e do psíquico, a Polícia Médica, alemã, 
desdobrava-se em Medicina das Cidades, na França, e em Medicina da Força de Traba
lho, na Inglaterra. O povo, como elemento produtivo, não poderia morrer fora do campo 
de batalha ou fora da fábrica, sem o Estado saber e autorizar. Enquanto Chadwick insti
tucionaliza a saúde pública e destrói a lei dos pobres, transformando subsídio alimentar 
familiar em subsídio sanitário coletivo, Guérin cunha o nome Medicina Social. 

Aquele processo de três elementos que, para Almeida Filho (1988), estruturam a 
Epidemiologia, ganha seu último elemento. Mas, se por um lado a Medicina Social se 
afirma, por outro a população é desdobrada em organismos; os organismos, em órgãos; 
os órgãos, em tecidos; os tecidos, em células, antecipando o desdobramento das células 
em moléculas e códigos genéticos. 

Está constituído um conjunto de saberes e práticas que vai compor a Medicina 
Científica, globalizada e contemporânea: individualística, biologicista, medicamentosa, 
técnica, mediada por instrumentos, experimentalista, incisivamente intervencionista, 
buscando a patologia na condição patógena, desdobrando o sujeito até a célula, recons¬ 



truindo-o na engenharia de sua veterinária. Suas deslumbrantes conquistas só mais tarde 
começam a deixar ver preços a pagar. 

Para Canguilhem (1982), até o século XVIII, a competição entre saúde - bem -
e doença - mal - constitui o apanágio do maniqueísmo médico. No século XIX, o mal é 
desfeito e afirma-se que a ação do homem sobre o meio e sobre si mesmo deve tornar-se 
inteiramente transparente à compreensão do homem e do meio. A doença física deixa de 
ser um problema moral. 

Quando Franz Gall e Franz Mesmer desenvolvem simultaneamente a Frenologia 
(o cérebro é o órgão do pensamento e especializa áreas para cada faculdade mental) e o 
Magnetismo (o corpo tem fluidos com a propriedade dos ímãs, resultando em terapêuti
cas baseadas na sugestão, na devoção e na imaginação) temos a magia travestida em mis
térios anátomo-fisiológicos. 

Benjamim Rush (1745-1840) publica em 1808 o livro Psicologia Social, onde 
concebe a doença mental como uma degeneração das virtudes morais naturais. Ele clas
sifica os transtornos mentais em transtornos da paixão e transtornos do desejo sexual, to
mando afetividade e sexualidade como eixo de sua compreensão do fenômeno. A in
fluência de Rush, levada para a Europa, gera duas tradições exemplificadas por Bene
dict-Augusten Morei (1809-1873), que desdobra a Teoria da Degenerescência numa es
pécie de neo-evolucionismo moral, e por Rudolf Virchow (1821-1903), que transforma o 
conceito de epidemia moral em epidemia psíquica, entende a doença mental sob uma óti
ca sociopolítica e defende uma teoria científica sob perspectiva histórica. 

Mas a tradição dominante é francesa, classificatória, positivista, e continua a au
mentar o jardim das espécies mentais, tornado em jardim de tipos. Boissier de Sauvage 
publica em 1763 sua Nosologia Methodica, distribuindo as doenças em dez classes, ca
bendo na classe VI as doenças do cérebro, as vesânias ou doenças que perturbam a razão, 
distinguidas segundo faculdade mental afetada: alucinações (perturbações da imagina
ção), bizarrias (da afetividade), delírios (do juízo) e anormalidades (da memória e da vi
gília). Linné, em sua Genera Morborum, da mesma data, agrupa as doenças mentais se
gundo natureza dos sintomas: ideais (delírios, manias, demências, melancolias), imagina
tivas (visões, vertigens, terrores, hipocondrias) e patéticas (erotomanias, raivas, ansieda
des, antipatias). 

Philippe Pinei (1745-1826) representa o ápice desta tendência. Em sua Nosographie 
Philosophique, publicada em 1798, afirma que o conhecimento sobre as doenças é mais 
bem realizado nos hospitais, onde elas se expõem juntamente com outras, favorecendo a 
classificação; declara também que é necessário observar os sintomas isolados, as articu
lações especiais de sintomas, a influência dos lugares e regimes alimentares e as afecções 
morais. As doenças mentais podem ser classificadas em: dos sentidos, das funções cere
brais comatosas, das funções cerebrais vesânicas, da locomoção e voz, das funções nutri
tivas, das funções geradoras. Propõe a hospitalização, o tratamento moral e um esquema 
ideal de entrevista: momento visual (o médico observa as manifestações do doente), mo
mento da linguagem (o médico pergunta sobre antecedentes, hábitos, profissão), momen
to da percepção (o médico elabora uma idéia da doença e de sua provável evolução), mo
mento da prescrição (indicativos terapêuticos). 



A partir deste momento, multiplicam-se escolas psiquiátricas: a Clínica de Nancy, 
a Clínica de Paris, a Inglesa de Psicologia (empírica, associacionista, estatística), a Ale
mã de Psicologia (experimental, fisiológica), a de Psicologia Intuitiva e a de Psicologia 
Patológica (Theodure Ribot traduz Claude Bernard para a Psiquiatria). 

A doença mental tornou-se um fato humano, mas objeto de interesse científico 
apenas enquanto objeto da Clínica e da exclusão hospitalar. A separação entre loucos e 
possessos é transferida para entre doentes mentais, vagabundos, mendigos e criminosos. 
O olhar sobre a doença mental é sobre o doente e o condena: é um 'des-graçado', um 
'des-avergonhado', um 'i-racional', um triste prisioneiro de paixões doentias contra 
quem os hospícios protegem as cidades. 

Como afirma Santana (1982), a investigação epidemiológica em Psiquiatria está 
quase ausente. Os psiquiatras deslocaram-se para o laboratório, buscando evidências or¬ 
gano-cerebrais; foram para os asilos, segregando o doente da sociedade que precisa ser 
higienizada de sua presença; partiram para a pregação moralista contra o desregramento 
das paixões e dos vícios, patologizando todos os produtos negativos da revolução indus
trial em marcha. Para anatematizar não é preciso conhecer, basta 'des-conhecer'. 

Mas algumas vozes singulares se faziam ouvir. 

Johan Heinroth (1773-1843) cunha o termo Psicossomática, afirma que a mente 
tem três níveis (inferior, lugar das forças instintivas; consciência, lugar do eu e da inteli
gência; superior, lugar da consciência moral) e que a doença mental é produzida por con
flitos internos a cada nível mental ou entre eles. Estamos longe do reducionismo biológi
co ou moralista. 

Emile Durkheim (1858-1917) sai a campo para um levantamento de estatísticas 
nacionais. Toma suicídio como indicador de desordem social e monta uma técnica de in
vestigação que possa gerar séries históricas, taxas, índices, capazes de rebatimento sobre 
situação de vida social. Seu objetivo é sociológico. Suicídio e doença mental não são ca
tegorias que se recubram. Mas o estudo areja a discussão sobre distribuição de ocorrên
cias vitais em população, escapa da busca de dados em porta de instituição e afirma a in
vestigação de campo como a mais adequada para o entendimento de associações causais. 

Para Foucault (1978), o período pode ser distinguido em quatro momentos: cons
ciência crítica da loucura (a noção de desvio aparece, a doença mental é reconhecida e 
designada), consciência prática da loucura (a doença mental é valorizada, posta como es
colha de uma outra espécie de vida), consciência enunciativa da loucura (instalação da 
ordem do reconhecimento, do espelho, eis aí o que é), consciência analítica da loucura 
(genérica, isolada das formas de expressão, o conhecimento avaliza técnicas de supres
são). "A concepção positivista da loucura é fisiológica, naturalística e a-histórica (...) [É] 
necessário mostrar a ligação que a patologia da história pode manter secretamente com a 
história". 

O século das luzes foi bem sombrio no que diz respeito às possibilidades de cons
tituição de uma Epidemiologia psiquiátrica. Entre o neurônio, o hospício e o sermão con
tra as paixões deletérias, as perspectivas do Renascimento se perderam. 



CHEGA O SÉCULO XX 

O século atual presencia a segunda transição apontada pelos debatedores da pu
blicação OPS/OMS (1988a, 1988b). Situada no período 1935/1943, apresenta o sentido 
de um retorno às preocupações sociais. 

A Medicina Científica substituiu o fetiche das abstrações metafísicas, disciplina¬ 
res, morais, pelo fetiche da Estatística, porém o sentido desta é dado pela realidade que 
ela mede, pela lógica sociocultural que ela recorta artificialmente. Tecnologização, espe
cialização, altos custos, privatização da assistência, competição monopolista das indús
trias farmacêutica e de equipamentos, contração do alcance social, aumento da pressão 
política de novas populações que atingem o estatuto de cidadania, possibilitam a eclosão 
de uma crise grave na Medicina Científica. A partir dos anos 30, o retorno ao social bus
ca na Epidemiologia um instrumento tático. Mas que social? Que Epidemiologia? 

O social que a Epidemiologia do início do século XX concebe, embutido na ru
brica de 'ambiente', reafirma a alienação produtor/produto que atravessa a vida econô
mica. O social passa a ser elemento da tríade ecológica agente-hospedeiro-ambiente, ex¬ 
propriando o homem do que ele faz, repositório estanque de variáveis intervenientes ou 
desencadeantes, estranhas, resistentes a mensuração, quase não reconhecidas como cien
tíficas. O homem e o trabalho que gera sua condição de existência, por exemplo, são se
parados: o homem é remetido para a rubrica hospedeiro; o trabalho, para a rubrica am
biente. A criação da Society for the Study of Social Problems, em Chicago, 1941, ex
pressa o momento. Ganha-se muito em técnica, mas perde-se em compreensão. A Epide
miologia torna-se capaz de identificar, colher, mensurar e associar dados, mas, abismada 
pelo jogo de aparências, toma como conseqüência a premissa. Entretanto, " o que é uma 
complicação separada daquilo que ela complica? O que é um sintoma sem seu contex
to?" (Canguilhem, 1982). 

Embora o social seja assim encarado, é inegável que acontece aí uma conversão 
do microbiológico ao social. A carreira de Jon Ryle (1889-1950) é paradigmática desta 
conversão, logo ele o sistematizador da concepção de História Natural da Doença. 

Gordon (1988) considera envelhecimento da população e encolhimento do mun
do (crescente interdependência e interpenetração das populações) como determinantes 
principais da nova postura. Ainda que as doenças infecciosas continuem a ser as mais 
bem conhecidas, cresce o interesse pelas doenças funcionais, nelas se incluindo as men
tais: reconhecimento difícil, etiologia complexa e imprecisa, menor disponibilidade téc
nica para coleta de dados e menor operacionalidade. 

Parece que a institucionalização da saúde pública como política de Estado e como 
disciplina acadêmica, a organização dos trabalhadores exigindo sindicatos e socialismo, 
a redução da incidência de doenças e processos de trabalho mais diretamente traumáticos 
sobre o corpo, as próprias conquistas da tecnologia médica, podem ser acrescentadas a 
estes determinantes. 

Se em 1977 Fletcher publica estudo sobre o declínio do interesse dos clínicos pe
los fatores socioeconômicos (a proporção de publicações que consideravam fator socioe¬ 
conômico caiu de 10% para 0,3%, nos trinta anos anteriores, nos principais periódicos 
médicos da Inglaterra e dos Estados Unidos), o estudo de Vincent publicado logo em se
guida, em 1979, demonstra que este interesse cresce nas publicações epidemiológicas. 



Major Greenwood (1888-1949) sistematiza a estatística epidemiológica e publica, 
em 1935, o Epidemics and Crowd Diseases, no qual destaca a relação entre estado psico
lógico e adoecer, além de afirmar que os conceitos epidemiológicos podem ser transferi
dos da análise de um tipo de doença para a de outro. Jerome Cornfield (1912-1979) cria 
a análise de risco e a regressão logística. Staleybrass publica, em 1931, The Principles of 
Epidemiology, em que demonstra as possibilidades de expansão do campo de objetos 
para a Epidemiologia e aponta várias saídas conceituais para impasses teóricos da Medi
cina Científica. John Cassei (1915-1977) afirma que diversas doenças podem ter causa 
comum e estabelece, para a Epidemiologia, um modelo investigativo que busca integrar 
os modelos biológico e sociológico. Daí em diante, os caminhos se bifurcam mais ainda: 
Epidemiologia Multicausal Ecológica (Pavlovsky, MacMahon, Leavell & Clark), Epide
miologia Clínica (John Paul), Epidemiologia Crítica (Breilh, Laurell, Tambellini). 

Almeida Filho (1984), rastreando as principais teorias epidemiológicas do século 
XX, identifica: 

• Teoria do stress - pesquisa em animais; inclusão de processo social como estresse 
inespecífico, agindo na esfera simbólica e aumentando susceptibilidade; determinação cons
titucional de morbidade desencadeada por fatores ambientais. 

• Teoria do papel de doente - doença é entendida como processo físiopatológico so
mada a papel social, e este resulta de expectativas do indivíduo (irresponsabilidade, de
pendência e obrigação de buscar saída para o papel) em conflito com expectativas do siste
ma social (mecanismo funcional de canalização dos desvios por meio de controle social); 
concepção de sistema social como mecanismo homeostático, tendente ao equilíbrio, ameaça
do nesta sua vocação pela expressão da doença como fenômeno social (a doença é um pro
cesso social secundário, não um processo socialmente determinado). 

• Teoria da modernização - dependendo da velocidade de transição social, dife
rentes graus de ajustamento com maior ou menor incongruência cultural, donde facilita¬ 
ções patogênicas. 

Atualmente observa-se um resgate do potencial crítico das teorias do stress, do 
papel e da modernização, na perspectiva da formação econômico-social do capitalismo 
dependente, superando o culturalismo, rompendo com o funcionalismo sistêmico, ado
tando marco teórico histórico-estrutural. Ou se busca superar radicalmente estas três teo
rias, questionando causalidade e lógica formal. 

Durante os anos 70, na América Latina, em torno de nomes como Laurell (Méxi
co), Breilh (Equador), Tambellini (Brasil) e Garcia (Argentina), começa a consolidar-se 
uma crítica e vital corrente de Epidemiologia Social, que objetiva superar a orientação 
pragmático-positivista. Em Breilh & Granda (1986), pode-se depreender a missão desta 
nova abordagem epidemiológica: 

• Passar do nível sensorial do conhecimento (sensopercepção e representação) 
para o lógico (conceito e raciocínio). 

• Elaborar o conceito de determinação complexa, aplicado à Epidemiologia, e 
desdobrar os níveis de mediação, visando ao desvendamento do processo saúde/doença. 

• Integrai- a análise estatística (distribuição, equivalências, inferência lógica, tes
tes de significação, multivariância) com a análise histórica (modo de produção, estrutura, 
processo, contexto, níveis de significado). 



• Redefinir universo e unidade de observação: quando e em qual população? 
Tempo e população não mais tomados como naturais, aleatórios ou agregado espontâneo 
de elementos homogêneos. 

Ainda tomando Breilh & Granda (1986) como guia, podemos destacar alguns 
princípios básicos desta nova corrente: 

• A realidade objetiva das populações, da saúde e da doença encontra-se em pro
cesso de mudança permanente. 

• A investigação epidemiológica precisa reconhecer e acompanhar essa dinâmica. 
• O processo aparente não pode ser desconectado de suas determinações gerais. 
• O objeto de estudo deve ser construído logicamente, não apenas descrito. 

A nova corrente ainda não tem aplicação em Psiquiatria, apesar dos esforços de 
Campana (1988) ao tentar desdobrar uma epidemiologia do objeto personalidade. Esta 
falha é incompreensível, até porque o estudo da produção e da distribuição dos fenôme
nos ligados ao processo saúde/doença mental pode tornar-se exemplar para a aplicação 
de uma epidemiologia baseada na dialética e para os desafios que os novos perfis sanitá
rios oferecem à Epidemiologia. 

Com relação à epidemiologia dos processos mentais, parecem bastante atuais as 
reclamações de Weir Mitchell (1829-1919). Ele condenava o isolamento da Psiquiatria, a 
ausência de pesquisa, principalmente as que envolvessem populações e determinações 
mais abrangentes. 

Aquela Psiquiatria, clínica, asilar e biologizante, continuava crescendo. Emil 
Kraepelin (1856-1926) consolidou o modelo monocausal em Psicopatologia, reali
zando esforço classificatório, ainda hoje aceito, por etiologia suposta e evolução dos 
quadros. O Código Internacional de Doenças (CID), os inventários de personalidade 
e os questionários epidemiológicos de morbidade psiquiátrica mais usados, todos são 
herdeiros diretos das concepções kraepelinianas. Kurt Schneider (1887-1967), discí
pulo dos fenomenologistas, propõe em sua Psicopatologia Clínica uma classificação 
das doenças mentais em dois eixos: por base etiológica somática suposta e por qua
dro de sintomas. Henri Ey (1900-1977), tentando escapar do determinismo mecani¬ 
cista biológico, desenvolve a teoria do organodinamismo, concebendo o organismo 
como um todo hierarquizado e a doença mental representando alterações, prejuízos, 
anomalias, dissoluções da hierarquização. 

No outro pólo destas preocupações, estavam aqueles que afirmavam a autonomia 
do psíquico, suas dinâmicas próprias, mas permanecendo na clínica, na percepção do in
divíduo idiossincrático. William McDougall (1871-1938) cria uma teoria neodarwiniana 
do desenvolvimento humano que supõe o propósito assumindo o lugar do instinto no de¬ 
sencadeamento das condutas. Sigmund Freud (1856-1939) revela o continente do in
consciente, o que é irracionalizável e está oculto sob condutas saudáveis ou patológicas; 
revela o abismo que separa o psiquismo do corpo e da sociedade que o determinam, en
volvem-no e limitam-no; revela os padrões de expressão das personalidades e dos sinto
mas por intermédio da concepção de mecanismos de defesa do ego. 

Santana (1982) apresenta a Epidemiologia Psiquiátrica surgindo a partir das apli
cações da saúde pública à Psiquiatria, mantendo depois importância relativa de 1940 a 



1970, principalmente naquela vertente vinculada à Psiquiatria Comunitária; por fim, a 
partir dos anos 70, praticamente desaparece imersa em trabalhos de aprimoramento ins
trumental. A questão posta é como colher o fenômeno, mesmo que não se saiba o que ele 
representa. 

Entre 1922 e 1931, Faris & Dunham realizam trabalho, posteriormente publicado, 
o Mental Disorder in Urban Area, que é paradigmático da abordagem ecológica das 
doenças mentais. Srole et al., em 1962, testam implicação de fatores biossociais e socio-
culturais na doença mental. Cooper & Morgan, em 1973, publicam Psychiatric 
Epidemiology, propondo que a investigação epidemiológica em Psiquiatria tenha sempre 
duas fases: uma de massa, geral, para screening de tendências; outra amostrai, para apro
fundamento crítico e qualificação. 

UMA EPIDEMIOLOGIA RETARDATÁRIA 

Entre o conceito de epidemia por miasmas deletérios do Patriarca Anastácio e 
a interpretação de Johan Weyer separando loucura de possessão, quase 12 séculos se 
passaram. 

Entre a absorção das doenças físicas no natural que a Microbiologia e a Ecologia 
vão proporcionar e a absorção do psíquico no moral, observamos conseqüências diver
gentes do mesmo individualismo iluminista. 

Entre a série de experiências da epidemiologia dos processos físicos e o irregular, tí
mido, abismado nos instrumentos, avanço da epidemiologia dos processos psíquicos, encon
tramos o homem moderno senhor de sua veterinária, mas alheio a sua hominidade. 

É com a consolidação dos elementos estruturantes, no correr do século XIX, que 
a Epidemiologia constitui-se disciplina científica, como hoje concebemos ciência. Mas 
algo anterior possibilitou os elementos estruturantes: as transformações da realidade eco
nômica e social oferecendo novos problemas e objetos que pressionam por compreensão 
e solução no plano do conhecimento; as transformações no conhecimento destas realida
des, quando o teológico, ou o teológico travestido de disciplina moral, cede. Os 12 sécu
los entre a fratura exposta por Anastácio e a exposta por Weyer definem rupturas na cul
tura, no modo de produção de verdades, permitindo possibilidades que se tornam realida
des futuras e determinando o retardo entre os dois desenvolvimentos. 

UMA EPIDEMIOLOGIA DERIVADA 

A derivação é conseqüência direta do retardamento. Há sempre mais segurança 
sobre o que se conhece primeiro. Há sempre mais segurança sobre o que se experimenta, 
testa, adquirindo-se estoque de consensos mínimos e legando-se procedimentos respalda
dos pela tradição. 

Com Benjamim Rush, a Psiquiatria traduz o modelo epidemiológico de estudo 
das epidemias, aquele que toma forma no correr do século XVIII, e, para adequar-se à 
nova natureza de fenômenos, propõe o conceito de 'epidemia moral', permanecendo as 
noções de contágio, de isolamento e de confusão entre doença e doente. 



Pelas psiquiatrias francesa e alemã de fins do século XIX, aquelas que ficarão 
marcadas pelo nome de Kraepelin, é literalmente traduzido, sem nenhuma indenização 
na 'alfândega científica', o modelo da unicausalidade microbiana, e todos os transtornos 
mentais viram caudatários da sífilis, mais tarde da epilepsia. Antoine Bayle propõe o 
'pensar sifilítico' para a Psiquiatria, até ser descoberto que apenas a Paralisia Geral Pro
gressiva poderia ser associada à sífilis. Wilhelm Griesinger e Hughlings Jackson pro
põem o 'pensar neuropatológico' para a Psiquiatria, até ser descoberto que a conduta flu
tua sem relação direta com as ocorrências materiais do cérebro, associando-se diretamen
te apenas em seus limites. É também neste período que Philippe Pinei desdobra e especi
fica a classificação de Boissier de Sauvage, enquanto Theodure Ribot traduz os postula
dos de Claude Bernard para a Psiquiatria: para entender a saúde é necessário estudar a 
doença; entre saúde e doença existe um continuum que pode ser medido, a quantificação 
é o método geral e ideal da ciência, portanto da patologia, seja fisio ou psicológica. 

Apesar da revolução representada pela revelação da autonomia do psíquico e da 
existência do inconsciente, Sigmund Freud mantém um dos princípios mais caros a 
Broussais, Comte, Bichat e Pinei: o de que a doença é um laboratório natural. 

Em Kaplan & Sadock (1984), a Psiquiatria traduz o modelo epidemiológico da 
tríade ecológica, aquele desenvolvido por Leavell & Clark, nos anos 50 do século XX. 
Isso autorizado pela proposição metodológica de Major Greenwood: qualquer conceito 
epidemiológico pode ser transferido de uma investigação para outra, independente da na
tureza do objeto. 

Asfixiada entre a moralidade, a causalidade biológica e a história natural, a Epi
demiologia Psiquiátrica engatinha. Que fatores objetivos permitiram este atraso? 

• A baixa esperança de vida, o não-controle das doenças infecto-contagiosas, as 
agressões grosseiramente mecânicas que o corpo enfrentava e a facilidade em colher e 
mensurar evento único destacavam mortalidade como indicador privilegiado. Exceto no 
caso de alguns suicídios, não se morre de doença mental. 

• Os processos de trabalho exigindo músculos, suor, pedaços de membros, san
gue e a extensão da jornada tanto hipertrofiavam o trabalho concreto, que o fazia emergir 
como sinônimo de trabalho, subsumindo as formas de assalariamento e exploração. Aci
dentes, intoxicações e fadiga física danificavam o trabalhador antes de a fadiga mental 
expressar-se. Não é possível colher e mensurar uma virtualidade. 

• A experiência de Durkheim (1978), realizando o primeiro inquérito nacional de 
suicídios, buscou superar os dados colhidos em serviços de saúde, indo ao campo social 
com um conceito do fenômeno por investigar. No entanto, esta saída dos serviços para a 
sociedade é experiência que permaneceu isolada, pois as pesquisas continuaram centra
das nos primeiros, acatando como diagnóstico o mecanismo de autodenúncia ou de de
núncia oriunda do grupo de suporte social do denunciado: doente mental é aquele que é 
atendido em locais para atender doentes mentais. 

A Epidemiologia evolui de doutrina médica das epidemias para a consideração de 
fases endêmicas das doenças epidêmicas; em seguida, passa a contemplar as doenças in
fecciosas não epidêmicas, as doenças não transmissíveis, por fim qualquer fenômeno vi
tal, rigorosamente acompanhando a natureza dos problemas que pressionavam por solu
ção a cada momento histórico. Pela metade do século XX, as doenças crônico-degenera¬ 



tivas, as doenças mentais e os acidentes de trânsito surgem como demanda social, pres
sionando por solução no campo da ciência. A natureza destes novos problemas exige 
nova compreensão da relação saúde/doença e força expansão dos objetos e dos objetivos 
da Epidemiologia. 

No Brasil, a trajetória é simétrica, a única diferença é o acúmulo maior de atrasos. 
Os cem anos da morte de Benjamim Rush já haviam sido comemorados quando Rodri
guez (1939) lança mão do conceito de 'epidemia moral' para explicar o contágio mental 
de Antônio Conselheiro sobre Canudos, e Lucena (1940) aplica o conceito a um episódio 
de fanatismo messiânico em Panelas, Pernambuco. 

O cinqüentenário de morte de Durkheim já foi comemorado e a Epidemiologia 
Psiquiátrica brasileira ainda não descobriu os estudos de campo, exceto por alguns casos 
isolados e bem recentes, como o estudo multicêntrico Salvador/Brasília/São Paulo, pa
trocinado pela Divisão Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde. A pesquisa 
em Epidemiologia Psiquiátrica no Brasil é 

incipiente (...) carecendo de um tratamento metodológico e analítico mais cuida
doso, aprofundado (...) O impacto da Epidemiologia psiquiátrica brasileira, tanto 
na comunidade científica como nas esferas de planejamento e definição das políti
cas de saúde mental, tem sido, até o momento, mínimo. (Santana, Almeida Filho & 
Mari, 1988a) 

Tomando como referência Santana (1982), observa-se o parco número de levanta
mentos epidemiológicos realizados no Brasil, na área das doenças mentais, e uma distri
buição geracional que pode assim ser caracterizada: 

Primeira geração: décadas de 20 a 40. Conceito de epidemia moral, preocupações 
culturalistas e biotipológicas. 

Segunda geração: décadas de 50 a 70. Preocupação estatística, mensuração de 
prevalências e incidências, projeção de estudos realizados em razão da demanda a servi
ços, conceito de multicausalidade. Ausência de questionamento teórico, mera aplicabili
dade de modelos desenvolvidos fora. 

Terceira geração: década de 80. Construção de novos modelos de investigação, 
conceito de determinação social, refinamento de instrumentos de coleta e interpretação, 
predomínio de textos teóricos; hegemonia do modelo analítico norte-americano de Epi
demiologia, entendida como identificadora e comprovadora de associações lógicas. 

UMA EPIDEMIOLOGIA MALTRATADA 

A análise de seis periódicos, nacionais e internacionais, de publicação siste
mática e estatuto científico reconhecido, permite observar o espaço dado à Epidemio
logia Psiquiátrica e à discussão metodológica (tanto teórica, como técnica), no qüin
qüênio 1984/1989. Levantamentos atualizadores não indicam mudanças substantivas 
no panorama. 

• Journal of Epidemiology and Community Health, Londres. Trimestral, publica
ção rigorosamente regular. Os 24 números esperados, editados e analisados registram 



374 artigos, dos quais apenas dez (2,7%) foram destinados à Epidemiologia Psiquiátrica 
e nenhum deles tem por tema algum elemento metodológico (teórico ou técnico). 

Todos aplicam técnicas desenvolvidas por outros autores, em outros países, em 
campos específicos. Muda a situação de investigação, mudam determinadas característi
cas de população, mas não são discutidas as questões referentes à teoria que instrumenta 
a investigação e à natureza do objeto. 

• Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Berlim. Bimensal, publicação 
rigorosamente regular. Nos 36 números esperados, publicados e analisados, localizamos 
207 artigos, dos quais 95 epidemiológicos (45,8%). 

Domina a falta de discussão metodológica ou questionamento conceitual-instru¬ 
mental. Suicídio é o campeão do interesse: tem o estudo de Durkheim como antecedente 
nobre; refere-se a evento único, mais facilmente mensurável, beneficiando-se das técni
cas desenvolvidas para estudos de mortalidade; atrai investimento político e financeiro 
do Estado, de imediato, pois este não quer perder cidadãos. Apenas oito artigos se apro
ximam da idéia de debate teórico, sendo, porém, centrados na construção, validação ou 
comparação de instrumentos de coleta de dados. 

• Revista de Saúde Pública, São Paulo. Bimensal, publicação rigorosamente re
gular. Nos 36 números esperados, editados e analisados, localizamos 275 artigos, dos 
quais nove de Epidemiologia Psiquiátrica, nenhum de discussão metodológica. 

Há prevalência de interesse pela magnitude e distribuição simples (faixa etária, 
sexo, ocupação, região) do alcoolismo, provavelmente por causa de suas urgências práti
cas: espetáculo moral de degradação a ser inibido, altos custos previdenciários, altos cus
tos assistenciais, causa maior de absenteísmo, queda da produtividade econômica. 

• Revista ABP/APAL - Revista da Associação Brasileira de Psiquiatria/Revista 
da Associação de Psiquiatria da América Latina, São Paulo. Trimestral, tendo havido 
descontinuidades de publicação nos últimos seis anos. Dos esperados 24 números, foram 
publicados 20, nos quais, após análise, localizamos 130 artigos, sendo 19 epidemiológi
cos (14,6%), nenhum metodológico. 

O interesse se expressa em grandeza residual. As urgências práticas dominam e o 
interesse por alcoolismo se estende a outras dependências químicas: tabagismo, maconha 
e cocaína. 

• Jornal de Neurobiologia, Recife. Trimestral, com alguma irregularidade de cir
culação. Dedica-se a Neurologia e Psiquiatria, preferindo clínica, semiologia, farmacote¬ 
rapêutica e fisiopatologia. Dos 24 números previstos, 22 foram publicados e analisados, 
nos quais localizamos 138 artigos, sendo 13 de Epidemiologia Psiquiátrica (9,6%), ne
nhum metodológico. 

Pela leitura dos sumários, percebe-se que até a pequena proporção de estudos 
epidemiológicos é ilusória, pois os seis artigos sobre suicídio são, na verdade, desdo
bramentos de uma única pesquisa. Portanto, não existem 13 epidemiológicos, e sim 
oito (6,6%). 

• Jornal Brasileiro de Psiquiatria, Rio de Janeiro. Bimensal, publicação rigo
rosamente regular. Nos 36 números esperados, editados e analisados, localizamos 
375 artigos, sendo 40 de Epidemiologia psiquiátrica (10,7%), dos quais quatro são 
teórico-metodológicos. 



O principal interesse no campo teórico é técnico, revelando o objetivo de aprimo
rar instrumentos para a coleta de dados, a coleta fina de sintomas e o recorte preciso dos 
elementos do fenômeno. Os estudos aplicados prevalentemente dedicam-se a pesquisar 
suicídio e alcoolismo. 

A proporção de estudos sobre o campo da Epidemiologia Psiquiátrica é irrisória, 
sobretudo se intentarmos buscar aqueles mais críticos, cujo tema sejam questões de fun
do teórico-metodológico. Tudo é pouco e maltratado. 

CONCLUSÃO 

A possibilidade de esta ciência poder revelar a relação entre os fenômenos do 
campo da saúde e a heterogeneidade histórico-estrutural das populações humanas, a pos
sibilidade de o fenômeno psíquico ser visualizado na plenitude de sua autonomia e de 
sua complexidade, estão esboçadas em linhas gerais, especificando os ritmos diver
sos de desenvolvimento. 

O grande corte histórico autoriza algumas conclusões, com a certeza da proviso¬ 
riedade: 

• Sem a separação entre loucura e possessão, realizada logo após a Renascença, a 
constituição de uma epidemiologia dos eventos não físicos do campo da saúde teria por 
objeto a alma. Era uma epidemiologia da alma que pulsava no Malleus Malleficarum. 

• As fraturas que permitiram as futuras epidemiologias de fenômenos físicos e 
não físicos do campo da saúde estão separadas por, pelo menos, 12 séculos. O modo de 
produção de verdades (categoria foucaultiana) não é homogêneo e apresenta ritmo com
plementar/contraditório com o ritmo do modo de produção das condições de existência 
(categoria marxiana, inspiradora daquela). 

• A baixa esperança de vida, o não-controle dos arrasadores ciclos de doenças in¬ 
fecto-contagiosas, as agressões grosseiramente mecânicas que o corpo enfrentava, os 
processos de trabalho exigindo músculos, sangue, suor, pedaços de membros e extensão 
da jornada, somente quando superados permitiram que as novas formas de sofrer a con
dição humana obrigassem o conhecimento a enfrentar novos objetos. 

• O conhecimento mais antigo leva a sedimentar procedimentos e instrumentos, 
lega estoque de consensos mínimos e revoluções naturalizadas, vividos ideologicamente. 
Se o paradigma da época postula que há unidade metodológica, que o método não de
pende do objeto, que o objeto não tem história, que o significado e a coisa significada 
mantêm inflexível relação biunívoca, então o processo de sedimentação e naturalização 
se agiganta. A entrada tardia do psiquismo na área das investigações sobre saúde subor
dinou-o aos estudos mais antigos, à completa derivação de concepções e técnicas. 

• Os psiquiatras, abismados na clínica, ocupados no refinamento de instrumentos que 
permitissem recortar sintomas e tomá-los pelas doenças, confundidos pela natureza impreci
sa, evanescente, do objeto, têm dedicado pouco interesse em elucidar a totalidade complexa 
do processo saúde/doença mental como fenômeno coletivo. A proporção de publicações con
temporâneas dedicadas ao enfrentamento destes problemas é diminuta. 

Os desafios colocados ao correr da história passam pela discussão do que seja 
processo científico de conhecimento da produção e distribuição dos fenômenos do cam¬ 



po da saúde, pela caracterização do que seja processo saúde/doença mental, pelo reco
nhecimento daquilo que possa estruturar as populações humanas e remetê-las para dife
rentes possibilidades de sofrer a condição humana, adoecer e morrer. 

Os estudos sobre o processo saúde/doença mental - discriminando o que for da 
ordem da ideologia e da alienação interiorizadas na organização da identidade e na per
sonalidade, o que for da ordem das reações agudas do tipo 'ensaio-e-erro' utilizada para 
enfrentar sustos, perdas e adaptações - podem constituir paradigma daquilo que a Epi
demiologia Crítica latino-americana, baseada na dialética, vem propondo como alternati
va de conhecimento para superarmos os impasses do positivismo epidemiológico. 

Se as investigações sobre doenças infecto-contagiosas instrumentalizaram o gi
gantesco desenvolvimento da Epidemiologia desde o século XVIII, somente as investi
gações sobre os transtornos mentais, psíquicos, psicossomáticos e somatopsíquicos po
derão fazer o mesmo para a retomada do desenvolvimento para além dos impasses teóri¬ 
co-metodológicos experimentados no presente. 


