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No oceano de possibilidades que o mundo do trabalho e do 
conhecimento nos apresenta, quem sabe, não tenhamos que ser um pouco 
daquele pai do Livro dos Abraços de Eduardo Galeano? Ao mostrar ao filho 
o mar pela primeira vez, o filho, maravilhado com o mistério e 
grandiosidade do oceano, pede: “Pai, me ajuda a olhar!”  

Pensando desta forma, parece que a intervenção da “orientação 
profissional” poderia configurar um acolhimento da diferença. Diferente 
daquilo que orientou identidades, onde os personagens transitavam num 
restrito espaço que acabava por restringir movimentos e cristalizar 
contornos de nossa subjetividade.  

Cartografar uma intervenção, ajudando a compor os devires deste 
novo trabalhador. Uma prática, portanto, também inventada e 
suficientemente fluída para que possa acolher este homem contemporâneo 
na sua radical plural idade desta “crise do absoluto, abrindo a escuta para 
profusão de diferença” (Rolnik, 1995, p.103).  
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Os médicos e os monstros: um estudo sobre o uso de neurolépticos  

Marcos Eduardo Rocha Lima *  

Para começar, o que é um monstro? Já a 
etimologia da palavra nos reserva uma surpresa 
um tanto quanto assustadora: monstro vem de 
mostrar. O monstro é o que se mostra, o que se 
aponta com o dedo, o que se mostra nas feiras, 
etc. (...) Para não se ser um monstro há que se 
ser semelhante aos seus semelhantes, há que se 
ser conforme à espécie, há que se ser à imagem 
dos pais.  

(Tournier, 1986, p.15) 

Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de 
sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama 
metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava 
deitado sobre suas costas duras como couraça e, 
ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre 
abaulado, marrom, dividido por nervuras 
arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a 
deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas 
inúmeras pernas, lastimavelmente finas em 
comparação com o volume do resto do corpo, 
tremulavam desamparadas diante dos seus 
olhos.  
– O que aconteceu comigo? – Pensou. 

(Kafka, 1985, p.7) 

Assim como Gregor Samsa muitos seres humanos descobrem 
estupefatos, em certo momento de suas vidas, que já não são como os 
outros, tornaram-se uma espécie de monstros: estão – para a sociedade e/ou 
para si mesmos – loucos. Isso não acontece do dia para a noite: à diferença 
de Samsa que dormiu humano e acordou barata, em geral é preciso muito 
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tempo até que se chegue a considerar alguém como psicótico, ou para que 
esse alguém se perceba como tal.  

A partir dos anos 50 deste nosso acelerado e atormentado século XX, 
as descobertas da psicofarmacologia possibilitaram uma enorme 
transformação no modo como se governa esses seres que foram além da 
neurose e, de alguma forma, saíram de si, entraram em surto, perderam a 
razão.1 

Hoje em dia, “ficar louco” é sinônimo de tomar remédio: não se 
concebe alguém que já deu mostras irrefutáveis de loucura (através dos 
famosos surtos) sem estar devidamente controlado pela ação de substâncias 
como a clorpromazina, o haloperidol, o lítio, etc. A certeza de que o 
medicamento é absolutamente necessário para o controle da psicose é 
compartilhada pela grande (talvez esmagadora) maioria dos especialistas e 
técnicos que trabalham com pacientes psicóticos, mas também pelos parentes 
próximos destes últimos, que vêem no remédio a garantia contra o que mais 
temem (os tais surtos). Os próprios usuários, muitas vezes, acreditam que só 
as pílulas que tomam todos os dias os salvam – de novo – dos surtos.  

O que são, afinal, os tão temidos surtos psicóticos?  

Alerta geral: lá vem o surto descendo a ladeira!  

O termo “surto” (que nasceu do latim “surgere”, surgir), quando 
aplicado aos transtornos mentais graves, se refere ao momento em que a 
loucura irrompe, mostra-se, derrama de forma incontrolável até tornar-se 
evidente para os outros.  

Tomemos como exemplo a chamada – desde Bleuler, em 1911 – 
esquizofrenia. Seus sintomas característicos são enquadrados em duas 
grandes categorias: positivos e negativos. Segundo a “bíblia” da psiquiatria 

                                                 
1 Diderot, em sua “Enciclopédia” (1751), assim define o que é “ser louco”: “Afastar-se da 
razão sem o saber, por estar privado de ideias, é ser imbecil; afastar-se da razão, sabendo-o, 
porque se é escravo de uma paixão violenta, é ser fraco; mas afastar-se da razão com 
confiança, e com a firme persuasão de estar obedecendo à razão, é o que constitui, a meu 
ver, o que chamam de ser louco” (Denis Diderot, Enciclopédia, apud Foucault, 1978, p. 
186). 
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(o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, atualmente em 
sua 4ª edição: DSM-IV, publicado pela American Psychiatric Association)  

os sintomas positivos parecem refletir um excesso ou distorção de 
funções normais, enquanto os sintomas negativos parecem refletir 
uma diminuição ou perda de funções normais (DSM-IV, 1995, 
p.264). 

Ou seja, são positivos: os delírios, as alucinações, o discurso 
desorganizado e o comportamento amplamente desorganizado ou 
catatônico;2 são negativos: o embotamento afetivo, a alogia (pobreza do 
discurso) e a avolição (incapacidade de iniciar e persistir em atividades 
dirigidas a um objetivo) (DSM-IV, 1995, p.274).  

Detenhamo-nos um pouco nos sintomas ditos positivos. Eles não 
caracterizam apenas os transtornos esquizofrênicos. Todos os outros tipos 
de psicose podem apresentar esses sinais visíveis de que há “um excesso ou 
distorção das funções normais”. Todas elas mostram sua face monstruosa 
na forma de sintomas escandalosos, incontroláveis, inconvenientes. São 
essas manifestações “positivas” que marcam o surgimento do surto, da cena 
psicótica. Muitas vezes essas “passagens ao ato” se assemelham muito, o 
que torna bastante difícil a definição dos diagnósticos diferenciais. Como 
distinguir, por exemplo, uma excitação maníaca (característica da psicose 
maníaco-depressiva) de uma excitação catatônica (característica da 
esquizofrenia)? Ou um delírio esquizofrênico de uma crença delirante 
vivida por um paranóico ou um maníaco-depressivo?  

Se, por um lado, essas semelhanças causam sérios problemas para os 
psiquiatras, por outro lado, facilitam a sua ação nos momentos de surto: as 
alucinações, os delírios, os comportamentos inaceitáveis serão combatidos 
com igual eficiência pelos neurolépticos,3 não importando o tipo de psicose 
em questão.  

                                                 
2 Os comportamentos motores catatônicos: a) estupor catatônico: completa falta de 
consciência; b) rigidez catatônica: manutenção de uma postura rígida e resistência aos 
esforços de mobilização; c) negativismo catatônico: resistência ativa a instruções ou 
tentativas de mobilização; d) excitação catatônica: excessiva atividade motora sem propósito 
e não estimulada (DSM-IV, 1995, p. 266). 
3 Segundo o DSM-IV: “O termo neuroléptico é usado em sentido amplo neste manual, com 
referência a medicamentos com propriedades de antagonistas dopamínicos... (DSM-IV, 
1995, p.694)”. Os neurolépticos bloqueiam os receptores pré e pós-sinápticos do 



411 
 

Os neurolépticos conseguem o que (até os anos 50) parecia impossível: 
tirar o sujeito do surto psicótico, possibilitando o restabelecimento da 
comunicação com o mundo normal. Este poder do neuroléptico (de cortar o 
surto) é incontestável. As pessoas que trabalham na área de saúde mental, 
ocupando os mais diferentes lugares – do psiquiatra ao atendente de hospital 
psiquiátrico, passando pelo psicólogo, o assistente social, o enfermeiro, o 
terapeuta ocupacional, etc. – são unânimes em reconhecer a “mágica” 
produzida pelos medicamentos antipsicóticos que atuam como antagonistas 
dopamínicos (cf. nota 3). Quando perguntei, por exemplo, a uma médica e 
acupunturista sobre a possibilidade de se tratar o surto psicótico com 
acupuntura, eis a sua resposta: “Em casos de surto, só o santo Haldol”. 

Santo Haldol!  

Entre os neurolépticos, a substância haloperidol, comercializada pelo 
laboratório Janssen com o nome de Haldol, é sem dúvida a principal arma 
dos médicos no combate ao surto psicótico. O Haldol é um medicamento 
chamado “incisivo”, ou seja, atua diretamente na atenuação (ou mesmo 
eliminação) dos sintomas positivos não só da esquizofrenia, como também 
de outras formas de psicose.  

Junto ao Haldol, em geral se administra também um neuroléptico dito 
“hipnótico” ou “sedativo”, que atua no combate à angústia, inquietação, 
insônia. O neuroléptico sedativo mais usado é o Amplictil, nome comercial 
(laboratório Rhodia) da primeira grande descoberta da Revolução 
Farmacológica da Psiquiatria (Graeff, 1989, p.21): a clorpromazina, em 
1952. É bastante usada também a levomepromazina, droga mais conhecida 
por seu nome batizado pela Rhodia: Neozine. Estas armas químicas são 
eficazes até mesmo – segundo o Dr. R., um psiquiatra extremamente 
cuidadoso na prescrição de neurolépticos, como veremos mais adiante – na 
luta contra as “paranoias tóxicas” (transtornos psicóticos induzidos por 
substâncias como a cocaína, a anfetamina, etc.) ou as “psicoses das 
encefalites por HIV”.  
                                                                                                                 
neurotransmissor chamado dopamina, inibindo assim sua liberação no cérebro. A falta de 
dopamina leva ao parkisonismo e o excesso, à psicose. Por isso, substâncias que promovem 
uma intensa liberação de dopamina (como a anfetamina ou a cocaína) podem levar aos surtos 
psicóticos. Já as drogas que antagonizam com a dopamina (os neurolépticos) induzem ao 
parkisonismo. 
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No interior de um hospital psiquiátrico, tais aliados produzidos pela 
psicofarmacologia têm um valor inestimável. O Df. Z., que trabalha no 
serviço psiquiátrico do Hospital de Caridade e no Hospital Colônia Santana 
(ambos situados na grande Florianópolis), nos fala do papel crucial 
desempenhado pelos neurolépticos na reversão dos surtos psicóticos:  

Entrevistador4: Quando o Sr. atende alguém que passa por um surto 
psicótico, como procede? Caso use medicamento, qual (quais) e em 
que dosagem?  

Dr. Z.: Bom, o surto psicótico é uma situação psiquiátrica de 
emergência. Depois do risco de suicídio, o surto psicótico é a mais 
grave; e além do risco de suicídio o paciente pode ameaçar a vida de 
outras pessoas ou se machucar, etc. Então a única abordagem que se 
tem, no momento, com o psicótico é a abordagem medicamentosa. 
Você pode tentar conversar um pouquinho com o paciente, tentar 
compreender as ansiedades que ele está vivendo, mas a característica 
normal do paciente é não se convencer de nenhuma argumentação 
racional; simplesmente ele vai agir pelo modo delirante que ele está 
tendo no momento. Então se ele está dizendo que ele está se sentindo 
perseguido não adianta você dizer para ele que ele não está. Então 
existem medicações que são chamadas neurolépticas, que são 
medicações psiquiátricas que atuam a nível central de forma muito 
rápida que revertem este surto completamente em torno de 15-21 dias 
mais ou menos. Mas a partir do segundo ou terceiro dia já está bem 
mais tranquilo, o surto já diminui, ele continua delirando, mas a 
produção delirante já diminui bastante. Os mais conhecidos 
neurolépticos usados nestas condições são o Haldol, Amplictil ou 
Neozine. São todos medicamentos da classe dos neurolépticos, têm 
muitos efeitos colaterais, são muito potentes, mas nessas horas são os 
únicos que resolvem.  

                                                 
4 A entrevista foi realizada por Marta Cristina Souza da Silva e Valquiria Silveira Porro, 
alunas do curso de Psicologia da UFSC. Agradeço sua colaboração, assim como a das 
seguintes alunas do mesmo curso, que participaram da primeira fase da pesquisa ‘Psicose e 
Medicamento’, iniciada no primeiro semestre deste ano (1996) e com término previsto para o 
final de 97: Ariane Hiserto; Cristina Tournier Brognoli; Dayse Rodrigues Neto; Edna 
Bittelbrunn; Eduarda Tolentino de Souza; Fernanda Philippi de Negreiros; Luciano Noceti E. 
Vieira; Luiz Carlos Mello da Silva; Melissa Maria Fernandes; Michelle Domit Gugik; Sonia 
Emelinda Soares. Uma boa parte dos dados levantados por estes pesquisadores não está 
presente de forma explícita neste artigo, mas formaram uma base etnográfica essencial para 
que as reflexões que foram apresentadas pudessem constituir-se. 
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É preciso lembrar que o Df. Z. está habituado a deparar-se com 
sujeitos que, por haverem entrado em surto psicótico, foram levados – 
quase sempre à força – para uma prisão. O hospital psiquiátrico, na 
perspectiva do “louco”, não é um local de tratamento, mas um presídio de 
onde só poderá sair quando o carcereiro (ou seja, o médico) decidir que ele 
já não constitui um perigo para si mesmo ou para a sociedade. Quando 
alguém, em plena crise psicótica, percebe que será levado para um 
“hospício”, em geral acontece um agravamento do surto, um sentimento 
explosivo de revolta muito difícil de ser contido. É muito comum, 
sobretudo se o enfermo provém das classes populares, a polícia se 
encarregar de levá-lo ao hospital, utilizando em tal tarefa uma violência 
inversamente proporcional à importância social do cidadão enlouquecido: 
quanto mais pobre ele for, mais desrespeitado será. Se resistir furiosamente 
à prisão pode não só apanhar muito, como ser “gentilmente” enfiado no 
porta-malas e, assim, transportado ao seu destino involuntário.5 

Este destino, em se tratando de Florianópolis, é sempre (para os que 
não podem pagar os caríssimos atendimentos particulares) o Instituto São 
José ou, principalmente, a Colônia Santana.6 

No “Loucódromo”  

Ao chegar na “Colônia” ou no “Instituto”, o ser em surto receberá 
uma dose cavalar (proporcional ao seu grau de fúria) de um neuroléptico 
                                                 
5 Para os miseráveis, o sadismo em nome da Lei (depoimento de uma ex-funcionária da 
Colônia Santana, colhido por Luciano Vieira): “Qualquer andarilho que vinha procurar 
emprego no centro, na cidade, que estivesse dormindo na praça, na rua, mal vestido, mal 
trajado, era encaminhado pro Hospital Colônia Santana. Os policiais, ao levarem os 
pacientes pro hospital tratavam-nos abaixo da dignidade humana, com muita rispidez, com 
chutes, pontapés, e carregavam-nos socados nos porta-malas dos Fiats e, algemados, eram 
jogados no corredor para primeiro atendimento (...). Ao serem questionados a respeito de 
porque os pacientes estavam com hematomas pelo corpo, os policiais se defendiam dizendo 
que eles tinham se debatido muito no porta-malas do carro e aí então tinham se ferido, o que 
nós não acreditávamos, logicamente”. 
6 O Instituto São José, que dispõe de 180 leitos, é um hospital psiquiátrico particular, mas 
atende também pelo SUS. Hoje em dia, os usuários do SUS que são levados para lá são em 
geral tratados ambulatoriamente, sendo muito difícil que sejam aceitos para internação: não 
há vagas. O Hospital Colônia Santana é o grande hospital psiquiátrico público de Santa 
Catarina. Atualmente, com a política de desospitalização, conta aproximadamente com 700 
internos. 
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incisivo (Haldol, provavelmente) e de um sedativo (Amplictil ou Neozine). 
Se a injeção “sossega-leão” contém totalmente o surto é possível, 
dependendo do caso, devolvê-lo em seguida à família, que se encarregará 
de medicá-lo em casa. Esta é a tendência atual nos hospitais psiquiátricos: 
tratar os enfermos ambulatorialmente, evitando ao máximo o internamento 
ou, caso este seja inevitável, fazendo-o durar o menor tempo possível.  

Assim, só os casos considerados mais graves serão internados (ou no 
caso do “Instituto”, em geral encaminhados para a “Colônia”). Os recém-
internados que insistirem em ter seus ataques, mesmo após levarem a 
bordoada química, serão amarrados na cama até os remédios fazerem efeito 
e os tornarem dóceis, manejáveis. Com a política de uma redução drástica 
no tempo de internamento, a partir do momento em que o paciente está 
controlado pelos neurolépticos, em geral já se começa a prepará-lo para a 
saída, para a volta ao lar. Todo um trabalho com o paciente e com seus 
familiares é desenvolvido no sentido de levarem a sério o tratamento, que 
continuará em casa através desse aliado fundamental: o medicamento. Sem 
os remédios não seria possível esta tendência para manter os psicóticos aos 
cuidados de sua família. 

Se o neuroléptico é fundamental para abreviar a passagem do suposto 
louco pelo manicômio, no interior deste tem um importantíssimo papel no 
controle da situação, ao substituir pela “camisa-de-força química” método 
antigos, explicitamente violentos como a ducha, a solitária, a lobotomia, a 
própria camisa-de-força, etc. O eletrochoque, tão usado em outros tempos, 
agora só é indicado para casos de depressão grave, onde há risco de 
suicídio. E, assim mesmo, apenas nos deprimidos “resistentes à 
farmacoterapia” (Kolb, [19--], p.354).  

De novo, os remédios: assim como os neurolépticos são as armas 
químicas contra o surto psicótico (em geral) e a esquizofrenia, os 
antidepressivos cumprem a mesma função no combate às depressões 
graves, os ansiolíticos atacam as depressões leves e o lítio enfrenta com 
sucesso a psicose maníaco-depressiva (hoje chamada de transtorno bipolar).  

É por isso que apesar deste trabalho estar centrado no uso de 
neurolépticos, não há como não pensar em outros tipos de drogas, criadas 
para combater as mais diferentes formas de transtornos mentais. Só para dar 
um exemplo: se alguém chega ao hospital vivendo o que parece ser um 
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surto maníaco, será medicado com neurolépticos. Mais tarde, porém, se for 
diagnosticado como maníaco-depressivo, o remédio adequado passará a ser 
o lítio, um estabilizador de humor. Daí a grande importância dada pelos 
psiquiatras ao diagnóstico correto: cada doente deve tomar a(s) droga(s) 
certa(s) para o seu caso. Todo o trabalho feito com este e sua família 
caminha neste sentido. Formam-se grupos de pacientes e de familiares para 
conscientizá-los de que se não houver uma “adesão ao tratamento” os surtos 
psicóticos voltarão a ocorrer. Para convencê-los, compara-se a psicose a 
doenças como a diabete: disfunção cerebral na primeira, do pâncreas na 
segunda; medicamentos antipsicóticos para uma, insulina para a outra.  

Conquistar a adesão dos familiares ao tratamento medicamentoso é 
uma tarefa facilitada pelo pavor que vivem quando o parente enlouquecido 
entra em surto psicótico. Basta se lembrarem da experiência terrível, para se 
sentirem bem menos preocupados com os efeitos colaterais evidentes 
provocados pelos neurolépticos.7 O incontrolável surto só é contido por tais 
drogas. Esta certeza faz com que todos os sintomas negativos produzidos 
por elas sejam vistos como um preço inevitável a se pagar para a “salvação” 
do pobre doente mental. Eis o que nos diz a respeito o Dr. Z.: 

                                                 
7 Segundo o DSM-IV, os neurolépticos podem induzir a: 

a) Parkisonismo: tremor, rigidez muscular, acinesia (redução das expressões faciais 
espontâneas, gestos, fala ou movimentos corporais); 

b) Síndrome Neuroléptica Maligna: rigidez muscular severa e hipertermia, que podem ser 
acompanhadas por diaforese (transpiração abundante), disfagia (dificuldade na 
deglutinação), tremor, mutismo, taquicardia, incontinência, pressão sanguínea elevada 
ou instável, leucocitose, evidências laboratoriais de lesão muscular; 

c) Distonia Aguda: posturas anormais ou espasmos musculares prolongados, incluindo 
posicionamento anormal da cabeça e músculos em relação ao corpo (por ex., torcicolo); 
espasmos dos músculos da mandíbula (trismo, caretas), da deglutinação (disfagia), da 
fala ou da respiração; fala inarticulada ou indistinta devido à língua hipertônica 
(disartria, macroglossia); olhos desviados para cima, para baixo, ou para o lado; etc.; 

d) Acatisia Aguda: queixas subjetivas de inquietação, e observação de pelo menos um dos 
seguintes sintomas: movimentos inquietos ou balançar as pernas; oscilar de um pé para 
outro, quando está de pé; caminhar a esmo para aliviar a inquietação; incapacidade de 
ficar sentado ou permanecer quieto de pé por pelo menos alguns minutos; 

e) Discinesia Tardia: movimentos involuntários da língua, mandíbula, tronco ou 
extremidades. Pode ser movimentos coreiformes (rápidos, espasmódicos e não-
repetitivos), aletóides (lentos, sinuosos e contínuos ou rítmicos – estereotipias). (DSM-
IV, 1995, p.693 ss.). 

416 
 

Entrevistador: O que o Sr. pensa sobre os medicamentos 
antipsicóticos em geral?  

Dr. Z.: Eu acho que são um terror para os pacientes, mas são a 
salvação deles, ao mesmo tempo. Eu não gostaria de tomar Haldol de 
jeito nenhum, porque tem muitos efeitos colaterais: deixa a boca 
seca, uma certa rigidez muscular, efeitos parkinsonianos parecidos, 
simulam a doença de Parkinson; porque a esquizofrenia se 
caracteriza por um aumento de neurotransmissores, que são 
hormônios presentes no cérebro, sendo que o principal deles que é 
aumentado é a dopamina. Então o remédio baixa os níveis de 
dopamina; ele bloqueia o local, o sítio receptor central de dopamina; 
então, a dopamina bloqueada pelos medicamentos não consegue agir, 
e a pessoa fica como se estivesse produzindo pouca dopamina, que é 
o caso do parkinsonismo, que tem morte das células que produzem 
dopamina. Ele fica com tremores de repouso ou em movimento, 
agora eu não sei direito. É uma doença neurológica, não me lembro 
bem. Mas ele tem a rigidez muscular, tem a face em máscara, pouca 
expressão facial, anda devagar e durante o uso do Haldol a pessoa 
pode ter uma reação aguda, fica todo paralisado, pode ter contorções 
múltiplas, que são reações extrapiramidais ou neurolépticas. Este é o 
grande problema do Haldol, se não fosse isso (...) e mesmo com 
todos esses problemas, ele é o mais eficaz. Se não fosse isso, poderia 
ser aplicado para todo mundo em ansiedade, outra série de coisas.  

Todo esse terror vivido pelo paciente é compensado pela ação eficaz 
de Haldol e cia. Por isso, na emergência de um hospital como a Colônia 
Santana, toma-se cuidado não com um possível excesso na dose de 
neurolépticos, mas com o perigo de uma subdosagem. Voltemos à 
entrevista com o Dr. Z.:  

Entrevistador: Em função da necessidade de controle absoluto da 
situação, nos hospitais psiquiátricos as doses tendem a ser maiores do 
que o “correto”?  

Dr. Z.: Depende do hospital e da habilitação do médico que está no 
plantão, que é o médico quem prescreve, normalmente eles têm uma 
orientação boa; mas às vezes o médico é meio desesperado frente ao 
surto, e dá uma dose além da que deveria dar. Porém, não se conhece 
casos em que o paciente tenha ido a óbito ou ficado com sequelas de 
neuroléptico. Pode até ter uma impregnação, mas se reverte. Na 
emergência, quando o paciente chega, a situação é crítica. O mais 
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perigoso é o médico dar uma subdosagem; às vezes o médico fica 
com medo e dá uma dosagem mais baixa e depois o paciente estoura 
o surto. A preocupação maior no surto é com a subdosagem e não 
com a superdosagem. Eu não conheço exageros nesse quadro e na 
hora do surto você não conhece o paciente: quando você já conhece 
fica mais fácil, você já sabe o que receitar para reverter o quadro. 

Esta adesão incondicional do psiquiatra aos neurolépticos, mesmo 
reconhecendo seu efeito arrasador no corpo-e-alma do usuário, pode ser 
amplamente compartilhada por este último. Ou não. Já encontramos muitos 
que odeiam profundamente as injeções e pílulas que são obrigados a tomar. 
Fazem o que podem para deixar de usá-las, mas essa rejeição ao remédio é 
lida como um sintoma, um delírio persecutório; pois, como definiu Diderot 
(cf. nota 1), ser louco é afastar-se da razão com a firme convicção de estar 
obedecendo à razão. Ou seja, se ele disser: “Não estou louco, esse remédio 
está acabando comigo”, todos que governam a sua vida se sentirão 
totalmente à vontade, justos e razoáveis, para contestarem: “você (por 
definição) não tem razão, está enganado”.  

Ouçamos, pois, a voz dos sem-razão. 

Os monstros têm razão?  

B. tem 20 anos e é uma jovem bem bonita, apesar de gorda (para os 
padrões estéticos atuais), o que é um problema sério na sua vida, sendo um 
fator importante na irrupção das tormentas emocionais que acabaram por 
colocá-la no lugar de louca. Conheço-a desde que se mudou para 
Florianópolis, aos 16 anos. Veio com a mãe e a irmã; o pai abandonou a 
família quando ela tinha 11 anos, o que se constituiu em outra lenha na 
fogueira da futura loucura.  

A irmã também é linda, mais nova (18) e... magra, o que a faz 
adequar-se perfeitamente ao estereótipo da mulher bela hoje, ou seja: um 
corpo de candidata a “Top Model”. Seu sucesso com os homens no jogo do 
amor é tão grande quanto o fracasso de B. em encontrar um jovem que a 
deseje, a ame: outra lenha na fogueira.  

Como sempre foi muito inteligente, criativa, dotada de aguçado 
espírito crítico, esperava-se muito dela em termos de realização 
profissional. Essa enorme expectativa se chocou com a realidade de um 

418 
 

mercado de trabalho onde as possibilidades se restringem crescentemente: 
mais lenha! 

A partir dos 14 anos, ela começou a experimentar substâncias 
embriagadoras como cocaína, maconha, LSD, etc. e só parou quando foi 
obrigada a trocá-las por drogas lícitas como o Haldol ou o Carbopax 
(lítio): lenha! 

Exponho aqui estes detalhes de sua vida pessoal apenas para mostrar 
que não é difícil encontrar fatores na história familiar e social que atuam na 
produção de uma “loucura”, ou, para sermos “psiquiatricamente corretos”, 
de um “transtorno mental grave”. A própria B. reconhece que os 
ingredientes etiológicos apontados acima ajudaram bastante para que 
começassem a brotar os surtos psicóticos. O problema é que esse saber não 
basta para contê-los: desde janeiro de 95 foram várias explosões seguidas 
de internações em hospitais públicos e clínicas privadas. Em um de seus 
surtos, definido por ela (7 meses depois) como um “ritual de libertação”, 
jogou pela janela várias coisas de valor (aparelho de som, p.ex.) e as 
queimou. Em seguida, escreveu com tinta preta na parede de seu quarto, em 
grandes letras, o nome do amado que a abandonou. A cena seguinte é óbvia: 
volta ao hospício.  

O depoimento de B. foi registrado em março de 96, quando ela estava 
tomando apenas o medicamento considerado adequado para o seu caso: o 
carbonato de lítio, um estabilizador de humor específico para o chamado 
distúrbio bipolar (ex-psicose maníaco-depressiva). Eis algumas de suas 
considerações sobre sua experiência no uso de neurolépticos e do lítio8:  

                                                 
8 Entre os medicamentos antipsicóticos, os sais de lítio formam uma categoria à parte. Ao 
contrário dos neurolépticos, não são antagonistas da dopamina; atuam sobretudo reduzindo a 
noradrenalina e aumentando o nível de serotonina.  
O lítio é um medicamento específico para o distúrbio maníaco-depressivo, sendo 
considerado um estabilizador do humor. Eis o que o poeta Robert Lowell diz sobre sua 
experiência no uso do lítio: “De certa forma, sinto-me muito ‘melhor’, mais calmo, estável – 
mas minha poesia perdeu muito da sua força (R. Lowell, apud Sacks, 1995, p. 280)”.  
Segundo Kolb, o lítio pode causar os seguintes sintomas tóxicos: náuseas, cãibras 
abdominais, vômitos, diarreia, sede e poliúria (urina excessiva). Se o remédio for mantido, 
seguem-se sintomas como “letargia intensa, tremores e fasciculações musculares, ataxia, fala 
arrastada e convulsões. Vômitos e diarreias são também comuns. O paciente pode chegar ao 
coma (Kolb, 19--, p. 644)”. Graeff aponta também para o perigo de lesão renal. (Graeff, 
1989, p.58). 
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Quero deixar isto muito claro, bem claro e alto. Todos os remédios 
da psiquiatria, seja a Risperidona, Neozine, Haldol... O Haldol é um 
caso à parte, porque o Haldol te faz cair numa depressão. Uma 
depressão de cama, pelo tempo que está tomando. Eu tomei durante 
40 dias.  

O Carbolítio (...) descontrole hormonal e em consequência engordar. 
É um engordar hormonal. (...) Não precisa comer muito. Só tomar, 
independente da comida.  

Todos os remédios psiquiátricos mexem com hormônio, atrasa a 
menstruação, desregula tudo, fudeu.  

Uma vez que você entra (no hospital psiquiátrico) você demora no 
mínimo 3 semanas para desenvolver um quadro legal, satisfatório, 
para eles começarem a pensar no teu caso, para te liberarem. A 
primeira semana você orienta, a segunda é tratada, ficam te 
observando e na terceira, se você vencer todo mundo (...) porque é 
outro mundo, o sanatório, sabe? É uma bosta, cara! Você não faz 
nada! Eles só te dão remédio que te engorda, te deixa feio, te deixam 
um cocô. É diferente, entendeu? Não sei. Você ficar feio ou mal é 
uma coisa; agora, você ficar um cocô (...) e você fica um cocô 
mesmo. É muito louco. E não tem como, né? Porque a polícia te leva; 
por exemplo, a segunda vez foi com camisa de força.  

Eu já tomei lítio, Tegretol, Neozine, Risperidona, Haldol.  

Acho que a psiquiatria está errada, acho que a psiquiatria não tinha 
que existir no planeta Terra.  

O remédio não tem o que curar, ele é super zen. Assim, você fica 
dormindo 24 horas. Completamente chapado com os remédios, 
entendeu? Faz mal porque você não vive, só vegeta. Você acorda, 
toma um banho muito fracamente, isto no caso do lítio. O Neozine só 
chapa. Você acorda, come e deita e dorme. Por isso que você engorda 
também, entendeu? Porque você não faz nada, entendeu? Você não 
tem pique.  

Com o Haldol eu entrava em depressão, só chorava. O Haldol 
deprime demais. Deprime e deixa uma inhaca assim na cama, uma 
inhaca forte, viu? Você fica uma bosta, largada, mal. Pra sair do 
banzo tive que tomar Prozac, cara.  

Eu tô querendo tirar o lítio (...) aos poucos, espero que em 15, 20 
dias.  
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B. deixou mesmo de tomar o carbonato de lítio alguns dias depois. O 
lítio provocava, segundo ela, um descontrole hormonal que a levava a 
engordar. E, para ela, sair da loucura significava antes de tudo emagrecer, 
sentir-se bonita. Para lograr seu objetivo, fazia uma dieta naturista e 
passeava bastante de bicicleta. Ia muito bem, cada vez mais confiante, 
vencendo lentamente a depressão onipresente; chegou a entrar num 
cursinho para o vestibular. Porém, na sua luta contra a gordura (e a 
depressão), não resistiu à tentação de retomar a uma prática antiga: o uso de 
moderadores de apetite. Estes, como se sabe, têm bastante anfetamina em 
suas fórmulas. A anfetamina, assim como a cocaína, faz crescer perigosamente 
o nível de dopamina no cérebro; ou seja, propicia a volta do surto. Tentamos 
convencê-la a abandonar as “bombas” anfetamínicas, mas foi em vão. Como 
era de se esperar, em pouco tempo estava longe dos humanos, delirante, 
inalcançável. A irrupção do surto, provocada por ela mesma, a levou de novo 
ao “loucódromo” e aos medicamentos antipsicóticos.  

Esta breve passagem pela história de B. nos dá uma ideia da 
complexidade da questão do uso das drogas que combatem as psicoses. B. 
odeia todas elas, todas a fazem “ficar um cocô”. No entanto, age de uma 
forma que a leva de volta ao surto e, consequentemente, aos odiados 
remédios.  

Seu desejo de ficar louca, de fugir para sua loucura, aponta, entre 
outras coisas, para a dificuldade de ser “normal” nos dias de hoje. Uma ex-
usuária de neurolépticos, S., nos fala um pouco disso: 

A falta de grana é um problema que às vezes me deixa muito 
depressiva. 

S. foi internada duas vezes: 25 dias no Hospital Espírita de Porto 
Alegre (há 2 anos atrás) e 7 dias na Colônia Santana (há 8 meses). Desde que 
saiu desta última nunca mais tomou neurolépticos e não pretende de forma 
alguma voltar a usá-las. Eis como se sentiu sob o efeito dos remédios: 

S.: Tu sabe que me tirou toda a coordenação motora? Eu andava 
assim, parecia um robô, sabe? Ia pegar coisa pra comer, tudo em 
câmera lenta (...) Eu queria caminhar rápido e não conseguia, o teu 
reflexo não corresponde ao que tu pensa. E é horrível isso, né? Chega 
uma hora que o cara acha que tá pirado mesmo.  
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O dito de S. nos remete a uma questão séria: os medicamentos 
antipsicóticos, supostamente destinados a curar as psicoses, contribuem 
para agravá-las, ou mesmo, produzi-las (como S. insinua)? Quanto a 
agravá-las, os próprios psiquiatras dizem sim, pois há um consenso de que 
os neurolépticos acentuam os sintomas negativos, ou seja, deprimem, 
robotizam, impregnam o corpo-e-alma, encolhem o ser numa lenta letargia. 
Um exemplo de como essas drogas lícitas podem piorar um transtorno 
mental: um dia em junho deste ano, ao entrar num posto de saúde da 
prefeitura de Florianópolis (o PS-II – Centro, onde atendo – como 
psicólogo – usuários do Núcleo de Atenção Psicossocial), percebo um 
adolescente alto, visivelmente impregnado, andando como um robô, 
inquieto. Ao atendê-lo, logo fica evidente que ele é constantemente 
invadido por ideias de perseguição. Sente-se vigiado, fica o tempo todo 
achando que as pessoas estão rindo dele, criticando-o. O problema é que, 
com a impregnação causada pelo neuroléptico (Orap, laboratório Janssen), 
ele fica mesmo muito esquisito, como um zumbi angustiado; muito loiro, 
parece uma espiga de milho que anda. Por isso, as pessoas realmente o 
olham de forma estranha e, talvez, não consigam conter um sorriso ou uma 
risada. Isso, é claro, atualiza e alimenta a todo momento sua paranoia. Seu 
sentimento de que as pessoas o estão observando e achando-o estranho 
torna-se, com a rigidez provocada pelo medicamento, real e não delirante.  

A mãe o havia levado ao posto de saúde porque ficou sabendo que lá 
havia um psiquiatra que trabalhava com a retirada progressiva dos 
medicamentos antipsicóticos. Tanto ela quanto seu filho J. estavam 
apavorados com a robotização provocada pelo neuroléptico. O psiquiatra do 
posto, Dr. R. (já citado anteriormente) passou a atendê-lo e, hoje, 2 meses 
depois, J. toma apenas uma dose mínima de Haldol (10 gotas, à noite), 
estando portanto a um passo de seu sonho: deixar de vez os neurolépticos. 
Há duas semanas conversei com ele: estava interessado em começar a fazer 
capoeira e, apesar de ser ainda muito desconfiado, perdera bastante aquele 
jeito de robocop loiro. Enfim, estava muito mais vivo.  

Há também os usuários de neurolépticos que não querem deixar de 
tomá-los. No Instituto São José, a estagiária Juliana Passos (estudante de 
psicologia – UFSC) constatou que há uma adesão bastante significativa ao 
medicamento por parte dos usuários. Em geral, ela diz, sentem-se aliviados 
por já não terem os delírios e alucinações. Os remédios, para dar um 
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exemplo típico, os livram das vozes que os perseguiam sem dar-lhes trégua. 
Acreditam que os efeitos negativos são amplamente compensados pelo 
desaparecimento da torturante paranoia. Como próximo passo de nossa 
pesquisa sobre o uso de neurolépticos, trataremos de nos aprofundarmos nas 
razões que levam os usuários a aderirem ao tratamento medicamentoso.  

Quanto aos que odeiam os medicamentos antipsicóticos, poderíamos 
citar vários outros depoimentos. São seres que resistem como podem a 
aceitar o lugar de aleijados cerebrais e de alijados da sociedade, que lhes foi 
imposto. São seres que, muitas vezes, anunciam com entusiasmo que já não 
tomam os tais remédios, sem saber que seus familiares os misturam na 
comida. Ou seja, são seres que podem ser enganados à vontade, pois 
formam parte da caótica legião dos sem-razão; daqueles que, por serem 
“loucos”, são condenados à exclusão:  

O julgamento dos outros é o julgamento derradeiro; e a exclusão 
social, a forma concreta do inferno e da danação. (Bourdieu, 1988, 
p.58)  
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