
questões médico-farmacológicas 

A EPIDEMIA DE 
A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



DOENÇA MENTAL 
Por que cresce 
assombrosamente o número 
de pessoas com transtornos 
mentais e de pacientes 
tratados com antidepressives 
e outros medicamentos 
psicoativos 

MARCIA ANGELL 

P arece que os americanos estão em 
meio a uma violenta epidemia de 
doenças mentais. A quantidade 

de pessoas incapacitadas por transtor
nos mentais, e com direito a receber a 
renda de seguridade suplementar ou o 
seguro por incapacidade, aumentou 
quase duas vezes e meia entre 1987 e 
2007 - de 1 em cada 184 americanos 
passou para 1 em 76. 

No que se refere às crianças, o núme
ro é ainda mais espantoso: um aumento 
de 35 vezes nas mesmas duas décadas. 
A doença mental é hoje a principal causa 
de incapacitação de crianças, bem à fren
te de deficiências físicas como a paralisia 
cerebral ou a síndrome de D o w n . 

Um grande estudo de adultos (sele
cionados aleatoriamente), patrocinado 
pelo Instituto Nacional de Saúde M e n 
tal, realizado entre 2001 e 2003, desco
briu que um percentual assombroso de 
46% se encaixava nos critérios estabele
cidos pela Associação Americana de Psi
quiatria, por ter tido em algum momen
to de suas vidas pelo menos uma doença 
mental, entre quatro categorias. 

As categorias seriam "transtornos de 
ansiedade", que incluem fobias e estresse 
pós-traumático; "transtornos de humor", 
como depressão e transtorno bipolar; 
"transtornos de controle dos impulsos", 
que abrangem problemas de comporta
mento e de déficit de atenção/hiperativi-
dade; e "transtornos causados pelo uso 
de substâncias", como o abuso de álcool 
e drogas. A maioria dos pesquisados se 
encaixava em mais de um diagnóstico. 

O tratamento médico desses trans
tornos quase sempre implica o uso de 
drogas psicoativas, os medicamentos 
que afetam o estado mental. Na verda
de, a maioria dos psiquiatras usa ape
nas remédios no tratamento e encami
nha os pacientes para psicólogos ou 
terapeutas se acha que uma psicotera
pia é igualmente necessária. 

A substituição da "terapia de conver
sa" pela das drogas como tratamento 
majoritário coincide com o surgimento, 
nas últimas quatro décadas, da teoria de 
que as doenças mentais são causadas 
por desequilíbrios químicos no cérebro, 
que podem ser corrigidos pelo uso de 
medicamentos. Essa teoria passou a ser 

amplamente aceita pela mídia e pelo 
público, bem como pelos médicos, de
pois que o Prozac chegou ao mercado, 
em 1987, e foi intensamente divulgado 
como um corretivo para a deficiência 
de serotonina no cérebro. 

O número de pessoas depressivas tra
tadas triplicou nos dez anos seguintes e, 
hoje, cerca de 10% dos americanos com 
mais de 6 anos de idade tomam antide-
pressivos. O aumento do uso de drogas 
para tratar a psicose é ainda mais i m 
pressionante. A nova geração de antipsi-
cóticos, como o Risperdal, o Zyprexa e 
o Seroquel, ultrapassou os redutores do 
colesterol no topo da lista de remédios 
mais vendidos nos Estados Unidos. 

O que está acontecendo? A prepon
derância das doenças mentais so
bre as físicas é de fato tão alta, e 

continua a crescer? Se os transtornos 
mentais são biologicamente determina
dos e não um produto de influências 
ambientais, é plausível supor que o seu 
crescimento seja real? Ou será que es
tamos aprendendo a diagnosticar trans
tornos mentais que sempre existiram? 
O u , por outro lado, será que simples
mente ampliamos os critérios para defi
n i r as doenças mentais, de modo que 
quase todo mundo agora sofre de uma 
delas? E o que dizer dos medicamentos 
que viraram a base dos tratamentos? 
Eles funcionam? E, se funcionam, não 
deveríamos esperar que o número de 
doentes mentais estivesse em declínio e 
não em ascensão? 

Essas são as questões que preocupam 
os autores de três livros provocativos, 
aqui analisados. Eles vêm de diferentes 
formações: I rv ing Kirsch é psicólogo da 
Universidade de H u l l , no Reino Unido ; 
Robert Whitaker é jornalista; e Daniel 
Carlat é um psiquiatra que clinica n u m 
subúrbio de Boston. 

Os autores enfatizam diferentes aspec
tos da epidemia de doença mental. Kirsch 
está preocupado em saber se os antide-
pressivos funcionam. Whitaker pergunta 
se as drogas psicoativas não criam proble
mas piores do que aqueles que resolvem. 
Carlat examina como a sua profissão se 
aliou à indústria farmacêutica e é mani
pulada por ela. Mas, apesar de suas dife

renças, os três estão de acordo sobre algu
mas questões importantes. 

Em primeiro lugar, concordam que é 
preocupante a extensão com a qual as 
empresas que vendem drogas psicoativas 
- por meio de várias formas de marke
ting, tanto legal como ilegal, e usando o 
que muita gente chamaria de suborno -
passaram a determinar o que constitui 
uma doença mental e como os distúrbios 
devem ser diagnosticados e tratados. 

Em segundo lugar, nenhum dos três 
aceita a teoria de que a doença mental 
é provocada por um desequilíbrio quí
mico no cérebro. Whitaker conta que 
essa teoria surgiu pouco depois que os 
remédios psicotrópicos foram introduzi
dos no mercado, na década de 50. O pr i 
meiro foi o A m p l i c t i l (clorpromazina), 
lançado em 1954, que rapidamente 
passou a ser muito usado em hospitais 
psiquiátricos, para acalmar pacientes 
psicóticos, sobretudo os com esquizofre
nia. No ano seguinte, chegou o M i l t o w n 
(meprobamato), vendido para tratar a 
ansiedade em pacientes ambulatoriais. 
Em 1957, o Marsi l id (iproniazid) entrou 
no mercado como um "energizador psí
quico" para tratar a depressão. 

Desse modo, no curto espaço de três 
anos, tornaram-se disponíveis medica
mentos para tratar aquelas que, na época, 
eram consideradas as três principais cate
gorias de doença mental - ansiedade, 
psicose e depressão - e a psiquiatria 
transformou-se totalmente. Essas drogas, 
no entanto, não haviam sido desenvolvi
das para tratar doenças mentais. Elas fo
ram derivadas de remédios destinados ao 
combate de infecções, e se descobriu por 
acaso que alteravam o estado mental. 

No início, ninguém t inha ideia de 
como funcionavam. Elas simplesmen
te embotavam sintomas mentais per
turbadores. Durante a década seguin
te, pesquisadores descobr iram que 
essas drogas afetavam os níveis de cer
tas substâncias químicas no cérebro. 

U m pouco de pano de fundo, e ne
cessariamente muito simplificado: 
o cérebro contém bilhões de célu

las nervosas, os neurônios, distribuídos 
em redes complexas, que se comunicam 
uns com os outros constantemente. 
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O neurônio típico tem múltiplas exten
sões filamentosas (uma chamada axônio 
e as outras chamadas dendritos), por 
meio das quais ele envia e recebe sinais 
de outros neurônios. Para um neurônio 
se comunicar com outro, no entanto, o 
sinal deve ser transmitido através do m i 
núsculo espaço que os separa, a sinapse. 
Para conseguir isso, o axônio do neurô
nio libera na sinapse uma substância 
química chamada neurotransmissor. 

O neurotransmissor atravessa a si
napse e liga-se a receptores no segundo 
neurônio, muitas vezes um dendrito, 
ativando ou inibindo a célula receptora. 
Os axônios têm vários terminais e, desse 
modo, cada neurônio tem múltiplas si
napses. Depois, o neurotransmissor é 
reabsorvido pelo primeiro neurônio ou 
metabolizado pelas enzimas, de tal modo 
que o status quo anterior é restaurado. 

Quando se descobriu que as drogas 
psicoativas afetam os níveis de neu-
rotransmissores, surgiu a teoria de 

que a causa da doença mental é uma 
anormalidade na concentração cerebral 
desses elementos químicos, a qual é com
batida pelo medicamento apropriado. 

Por exemplo: como o Thorazine d i m i 
nui os níveis de dopamina no cérebro, 
postulou-se que psicoses como a esquizo
frenia são causadas por excesso de dopa
mina. Ou então: tendo em vista que al
guns antidepressivos aumentam os níveis 
do neurotransmissor chamado serotonina, 
defendeu-se que a depressão é causada 
pela escassez de serotonina. Antidepressi
vos como o Prozac ou o Celexa impedem 
a reabsorção de serotonina pelos neurô
nios que a liberam, e assim ela permanece 
mais nas sinapses e ativa outros neurônios. 
Desse modo, em vez de desenvolver um 
medicamento para tratar uma anormali
dade, uma anormalidade foi postulada 
para se adequar a um medicamento. 

Trata-se de uma grande pirueta lógi
ca, como apontam os três autores. Era 

perfeitamente possível que as drogas 
que afetam os níveis dos neurotransmis-
sores pudessem aliviar os sintomas, mes
mo que os neurotransmissores não tives
sem nada a ver com a doença. C o m o 
escreve Carlat: "Por essa mesma lógica, 
se poderia argumentar que a causa de 
todos os estados de dor é uma deficiên
cia de opiáceos, uma vez que analgési
cos narcóticos ativam os receptores de 
opiáceos do cérebro." O u , do mesmo 
modo, se poderia dizer que as febres são 
causadas pela escassez de aspirina. 

Mas o principal problema com essa 
teoria é que, após décadas tentando prová-
la, os pesquisadores ainda estão de mãos 
vazias. Os três autores documentam o fra
casso dos cientistas para encontrar boas 
provas a seu favor. Antes do tratamento, a 
função dos neurotransmissores parece ser 
normal nas pessoas com doença mental. 
Nas palavras de Whitaker: 

Antes do tratamento, os pacientes 
diagnosticados com depressão, esquizo
frenia e outros transtornos psiquiátricos 
não sofrem nenhum "desequilíbrio quí
mico". No entanto, depois que uma pes
soa passa a tomar medicação psiquiátri
ca, que perturba a mecânica normal de 
uma via neuronal, seu cérebro começa a 
funcionar... anormalmente. 

Carlat refere-se à teoria do desequilí
brio químico como um " m i t o " (que ele 
chama de "conveniente" porque reduzi
ria o estigma da doença mental). E Kirsch, 
cujo l ivro centra-se na depressão, resu
me a questão assim: "Parece fora de dú
vida que o conceito tradicional de consi
derar a depressão como um desequilíbrio 
químico no cérebro está simplesmente 
errado." (O motivo da persistência dessa 
teoria, apesar da falta de provas, é um 
tema que tratarei adiante.) 

Os remédios funcionam? A f i n a l de 
contas, independentemente da teoria, 
essa é a questão prática. E m seu l ivro 
seco e extremamente cativante, The 
Emperors New Drugs [As Novas Drogas 

do Imperador], Kirsch descreve os seus 
quinze anos de pesquisa científica para 
responder a essa pergunta, no que diz 
respeito aos antidepressivos. 

Q u a n d o começou o trabalho em 
1995, seu principal interesse eram os 
efeitos de placebos. Para estudá-los, ele 
e um colega revisaram 38 ensaios clíni
cos que comparavam vários tratamen
tos da depressão com placebos, ou com
paravam a psicoterapia com n e n h u m 
tratamento. A maioria dessas experiên
cias durava de seis a oito semanas, e 
durante esse período os pacientes ten
diam a melhorar um pouco, mesmo se 
não tivessem n e n h u m tratamento. 

Mas Kirsch descobriu que os place
bos eram três vezes mais eficazes do que 
a ausência de tratamento. Isso não o sur
preendeu. O que o surpreendeu mesmo 
foi que os antidepressivos foram apenas 
marginalmente mais úteis do que os pla
cebos: 75% dos placebos foram tão efi
cazes quanto os antidepressivos. Kirsch 
resolveu então repetir o estudo, dessa 
vez com a análise de um conjunto de 
dados mais completo e padronizado. 

Os dados que ele usou foram obtidos 
da Food and D r u g Adminis t ra t ion , a 
FDA [ ó r g ã o público americano encarre
gado do licenciamento e controle de medi
camentos] . Quando buscam a aprovação 
da F D A para comercializar um novo re
médio, os laboratórios farmacêuticos 
devem apresentar à agência todos os tes
tes clínicos que patrocinaram. Os testes 
são geralmente duplo-cego e controla
dos com placebo. Ou seja: os pacientes 
participantes recebem aleatoriamente a 
droga ou o placebo, e nem eles nem os 
seus médicos sabem o que receberam. 

Os pacientes são informados de que 
receberão ou um medicamento ativo 
ou um placebo. E também são avisados 
dos efeitos colaterais que podem ocor
rer. Se dois testes comprovam que 
o medicamento é mais eficaz do que o 
placebo, ele é geralmente aprovado. 

Mas os laboratórios podem patrocinar 
quantos testes quiserem, e a maioria 
deles pode dar negativo - isto é, não 
mostrar a eficácia do remédio. Tudo o 
que eles precisam é de dois testes com 
resultados positivos. (Os resultados dos 
testes de um mesmo medicamento po
dem variar por muitas razões, entre elas 
a forma como o ensaio foi concebido e 
realizado, seu tamanho e os tipos de 
pacientes pesquisados.) 

Por razões óbvias, as indústrias far
macêuticas fazem questão de que seus 
testes positivos sejam publicados em 
revistas médicas, e os médicos f iquem 
sabendo deles. Já os testes negativos f i 
cam nas gavetas da F D A , que os consi
dera propriedade privada e, portanto, 
confidenciais. Essa prática distorce a 
literatura médica, o ensino da medic i 
na e as decisões de tratamento. 

K irsch e seus colegas usaram a Lei de 
Liberdade de Informação para obter 
as revisões da FDA de todos os testes 

clínicos controlados por placebo, positivos 
ou negativos, submetidos para a aprovação 
dos seis antidepressivos mais utilizados, 
aprovados entre 1987 e 1999: Prozac, 
Paxil, Zoloft, Celexa, Serzone e Effexor. 

Ao todo, havia 42 testes das seis dro
gas. A maioria deles era negativo. No 
total, os placebos eram 82% tão eficazes 
quanto os medicamentos, tal como me
dido pela Escala de Depressão de Ha
m i l t o n , uma classificação dos sintomas 
de depressão amplamente ut i l izada. 
A diferença média entre remédio e pla
cebo era de apenas 1,8 ponto na Escala, 
uma diferença que, embora estatistica
mente significativa, era insignificante 
do ponto de vista clínico. Os resultados 
foram quase os mesmos para as seis dro
gas: todos igualmente inexpressivos. No 
entanto, como os estudos positivos fo
ram amplamente divulgados, enquanto 
os negativos eram escondidos, o públi
co e os médicos passaram a acreditar 
que esses medicamentos antidepressi
vos eram altamente eficazes. 

Kirsch ficou impressionado com ou
tro achado inesperado. Em seu estudo 
anterior, e em trabalhos de outros, obser
vara que até mesmo tratamentos com 
substâncias que não eram consideradas 
antidepressivas - como hormônio sinté
t ico da t ireoide, opiáceos, sedativos, 
estimulantes e algumas ervas medicinais 
- eram tão eficazes quanto os antide
pressivos para aliviar os sintomas da de
pressão. Kirsch escreve: "Quando admi
nistrados como antidepressivos, remédios 
que aumentam, d i m i n u e m ou não têm 
nenhuma influência sobre a serotonina 
aliviam a depressão mais ou menos no 
mesmo grau." 

O que todos esses medicamentos "efi
cazes" t inham em comum era que 
produziam efeitos colaterais, sobre os 

quais os pacientes participantes haviam 
sido informados de que poderiam ocorrer. 

Diante da descoberta de que quase 
qualquer comprimido com efeitos cola
terais era ligeiramente mais eficaz no 
tratamento da depressão do que um pla
cebo, Kirsch especulou que a presença 
de efeitos colaterais em indivíduos que 
recebem medicamentos lhes permitia 
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adivinhar que recebiam tratamento ati
vo - e isso foi corroborado por entrevis
tas com pacientes e médicos -, o que os 
tornava mais propensos a relatar uma 
melhora. Ele sugere que a razão pela 
qual os antidepressivos parecem funcio
nar melhor no alívio de depressão grave 
do que em casos menos graves é que os 
pacientes com sintomas graves provavel
mente tomam doses mais elevadas e, 
portanto, sofrem mais efeitos colaterais. 

P ara investigar melhor se os efeitos 
colaterais distorciam as respostas, 
Kirsch analisou alguns ensaios que 

utilizaram placebos "ativos", em vez de 
inertes. Um placebo ativo é aquele que 
produz efeitos colaterais, como a atropi
na - droga que bloqueia a ação de certos 
tipos de fibras nervosas. Apesar de não 
ser um antidepressivo, a atropina causa, 
entre outras coisas, secura da boca. Em 
testes utilizando atropina como placebo, 
não houve diferença entre os antidepres
sivos e o placebo ativo. Todos t i n h a m 
efeitos colaterais, e todos relataram o 
mesmo nível de melhora. 

Kirsch registrou outras descobertas 
estranhas em testes clínicos de antide
pressivos, entre elas o fato de que não há 
nenhuma curva de dose-resposta, ou seja, 
altas doses não funcionavam melhor do 
que as baixas, o que é extremamente i m 
provável para medicamentos eficazes. 

"Ao se juntar tudo isso", escreve Kirsch, 
"chega-se à conclusão de que a diferença 
relativamente pequena entre medica
mentos e placebos pode não ser um efei
to verdadeiro do remédio. Em vez disso, 
pode ser um efeito placebo acentuado, 
produzido pelo fato de que alguns pa
cientes passaram a perceber que rece
biam medicamentos ou placebos. Se este 
for o caso, então não há nenhum efeito 
antidepressivo dos medicamentos. Em 
vez de compararmos placebo com remé
dio, estávamos comparando placebos 
'normais' com placebos 'extrafortes'." 

Trata-se de uma conclusão surpreen
dente, que desafia a opinião médica, mas 
Kirsch chega a ela de uma forma cuida
dosa e lógica. Psiquiatras que usam anti
depressivos - e isso significa a maioria 
deles - e pacientes que os tomam talvez 
insistam que sabem por experiência clí
nica que os medicamentos funcionam. 

Mas casos individuais são uma forma 
traiçoeira de avaliar tratamentos médi
cos, pois estão sujeitos a distorções. Eles 
podem sugerir hipóteses a serem estuda
das, mas não podem prová-las. É por isso 
que o desenvolvimento do teste clínico 
duplo-cego, aleatório e controlado com 
placebo, foi um avanço tão importante 
na ciência médica, em meados do século 
passado. Histórias sobre sanguessugas, 
megadoses de vitamina C ou vários ou
tros tratamentos populares não suporta
riam o escrutínio de testes bem planeja
dos. Kirsch é um defensor devotado do 
método científico e sua voz, portanto, 
traz objetividade a um tema muitas vezes 
influenciado por subjetividade, emoções 
ou, como veremos, interesse pessoal. 

0 l ivro de Whitaker, Anatomy of an 
Epidemic [Anatomia de uma Epide
mia], é mais amplo e polêmico. 

Ele leva em conta todas as doenças men

tais, não apenas a depressão. Enquanto 
Kirsch conclui que os antidepressivos 
não são provavelmente mais eficazes do 
que placebos, Whitaker conclui que eles 
e a maioria das drogas psicoativas não são 
apenas ineficazes, mas prejudiciais. W h i 
taker começa por observar que, se o tra
tamento de doenças mentais por meio de 
medicamentos disparou, o mesmo acon
teceu com as patologias tratadas: 

O número de doentes mentais incapaci
tados aumentou imensamente desde 1955 
e durante as duas últimas décadas, período 
em que a prescrição de medicamentos psi
quiátricos explodiu e o número de adultos 
e crianças incapacitados por doença men
tal aumentou numa taxa alucinante. As
sim, chegamos a uma pergunta óbvia, em
bora herética: o paradigma de tratamento 
baseado em drogas poderia estar alimen
tando, de alguma maneira imprevista, essa 
praga dos tempos modernos? 

Além disso, Whitaker sustenta que a 
história natural da doença mental m u 
dou. Enquanto transtornos como esqui
zofrenia e depressão eram outrora episó
dicos, e cada episódio durava não mais 
de seis meses, sendo intercalado por lon
gos períodos de normalidade, os distúr
bios agora são crônicos e duram a vida 
inteira. Whitaker acredita que isso talvez 
aconteça porque os medicamentos, mes
mo aqueles que aliviam os sintomas em 
curto prazo, causam em longo prazo da
nos mentais que continuam depois que a 
doença teria naturalmente se resolvido. 

As provas que ele apresenta para essa 
teoria variam em qualidade. Whitaker 
não reconhece suficientemente a dificul
dade de estudar a história natural de qual
quer doença durante um período de cin
quenta anos, no qual muitas circunstâncias 
mudaram, além do uso de medicamentos. 
É ainda mais difícil comparar resultados 
de longo prazo de pacientes tratados e não 
tratados. No entanto, os indícios de W h i 
taker são sugestivos, se não conclusivos. 

Se as drogas psicoativas causam da
nos, como afirma Whitaker, qual é 
o seu mecanismo? A resposta, ele 

acredita, encontra-se em seus efeitos so
bre os neurotransmissores. É bem sabido 
que as drogas psicoativas perturbam os 
neurotransmissores, mesmo que essa 
não seja a causa primeira da doença. 

Whitaker descreve uma cadeia de 
efeitos. Quando, por exemplo, um anti
depressivo como o Celexa aumenta os 
níveis de serotonina nas sinapses, ele es
t imula mudanças compensatórias por 
meio de um processo chamado feedback 
negativo. Em reação aos altos níveis de 
serotonina, os neurônios que a secretam 
liberam menos dela, e os neurônios pós-
sinápticos tornam-se insensíveis a ela. 
Na verdade, o cérebro está tentando anu
lar os efeitos da droga. O mesmo vale para 
os medicamentos que bloqueiam neuro
transmissores, exceto no sentido inverso. 

A maioria dos antipsicóticos, por 
exemplo, bloqueia a dopamina, mas os 
neurônios pré-sinápticos compensam 
isso liberando mais dopamina, e os neu
rônios pós-sinápticos a aceitam com 
mais avidez. 

As consequências do uso prolongado 
de drogas psicoativas, nas palavras de 
Steve H y m a n , até recentemente reitor 

da Universidade de Harvard, são "alte
rações substanciais e de longa duração 
na função neural". 

Depois de várias semanas de drogas 
psicoativas, os esforços de compensação 
do cérebro começam a falhar e surgem 
efeitos colaterais que refletem o meca
nismo de ação dos medicamentos. A n 
tipsicóticos causam efeitos secundários 
que se assemelham ao mal de Parkin
son, por causa do esgotamento de dopa
mina (que também se esgota no Parkin
son). À medida que surgem efeitos 
colaterais, eles são tratados por outros 
medicamentos, e muitos pacientes aca
bam tomando um coquetel de drogas 
psicoativas, prescrito para um coquetel 
de diagnósticos. Os episódios de mania 
causada por antidepressivos podem le
var a um novo diagnóstico de "transtor
no bipolar" e ao tratamento com um 
"estabilizador de humor" , como De-
pokote (anticonvulsivo), acompanhado 
de uma das novas drogas antipsicóticas. 
E assim por diante. 

A respeitada pesquisadora Nancy A n -
dreasen e seus colegas publicaram indí
cios de que o uso de antipsicóticos está 
associado ao encolhimento do cérebro, e 
que o efeito está diretamente relaciona
do à dose e à duração do tratamento. 
Como Andreasen explicou ao New York 
Times: "O córtex pré-frontal não obtém 
o que precisa e vai sendo fechado pelos 
medicamentos. Isso reduz os sintomas 
psicóticos. E faz também com que o cór
tex pré-frontal se atrofie lentamente." 

Largar os remédios é extremamente 
difícil, segundo Whitaker, porque quan
do eles são retirados, os mecanismos 
compensatórios f i cam sem oposição. 
Quando se retira o Celexa, os níveis de 
serotonina caem bruscamente porque 
os neurônios pré-sinápticos não estão 
l iberando quantidades normais . Da 
mesma forma, quando se suspende um 
antipsicótico, os níveis de dopamina po
dem disparar. Os sintomas produzidos 

pela retirada de drogas psicoativas são 
confundidos com recaídas da doença 
original , o que pode levar psiquiatras a 
retomar o tratamento com remédios, 
talvez em doses mais elevadas. 

Whitaker está indignado com o que 
considera uma epidemia iatrogênica 
(isto é, introduzida inadvertidamente 
pelos médicos) de disfunção cerebral, 
especialmente a causada pelo uso gene
ralizado dos novos antipsicóticos, como 
o Zyprexa, que provoca graves efeitos 
colaterais. Eis o que ele chama de "ex
perimento de pensamento rápido": 

Imagine que aparece de repente um 
vírus que faz com que as pessoas dur
mam doze, catorze horas por dia. 
As pessoas infectadas se movimentam 
devagar e parecem emocionalmente des
ligadas. Muitas ganham quantidades 
imensas de peso - 10,20 e até 50 quilos. 
Os seus níveis de açúcar no sangue dis
param, assim como os de colesterol. 

Vários dos atingidos pela doença 
misteriosa - entre eles, crianças e ado
lescentes - se tornam diabéticos. O go
verno federal dá centenas de milhões de 
dólares aos cientistas para decifrar o 
funcionamento do vírus, e eles relatam 
que ele bloqueia uma multidão de re
ceptores no cérebro. Enquanto isso, exa
mes de ressonância magnética desco
brem que, ao longo de vários anos, o 
vírus encolhe o córtex cerebral, e esta 
diminuição está ligada ao declínio cog
nitivo. O público aterrorizado clama 
por uma cura. 

Ora, essa doença está, de fato, atin
gindo milhões de crianças e adultos. 
Acabamos de descrever os efeitos do an
tipsicótico Zyprexa, um dos mais vendi
dos do laboratório Eli Lilly. 

Leon Eisenberg, professor da Univer
sidade Johns Hopkins e da Escola 
de Medicina de Harvard, escreveu 

que a psiquiatria americana passou, no 
final do século xx, de uma fase "descere-
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brada" para uma "desmentalizada". Ele 
quis dizer que, antes das drogas psicoati-
vas, os psiquiatras t inham pouco interes
se por neurotransmissores ou outros as
pectos físicos do cérebro. Em vez disso, 
aceitavam a visão freudiana de que a do
ença mental tinha suas raízes em confl i 
tos inconscientes, geralmente com ori 
gem na infância, que afetavam a mente 
como se ela fosse separada do cérebro. 

C om a entrada em cena dessas 
drogas, na década de 50 - pro
cesso que se acelerou na década 

de 80 -, o foco mudou para o cérebro. 
Os psiquiatras começaram a se referir a 
si mesmos como psicofarmacologistas, 
e se interessaram cada vez menos pelas 
histórias de vida dos pacientes. 

A preocupação deles era eliminar ou 
reduzir os sintomas, tratando os pacientes 
com medicamentos que alterariam a fun
ção cerebral. Tendo sido um dos primei
ros defensores do modelo biológico de 
doença mental, Eisenberg veio a se tornar 
um crítico do uso indiscriminado de dro
gas psicoativas, impulsionado pelas ma
quinações da indústria farmacêutica. 

Quando as drogas psicoativas surgi
ram, houve um período de otimismo na 
profissão psiquiátrica, mas na década 
de 70 o ot imismo deu lugar a uma sen
sação de ameaça. Ficaram claros os gra
ves efeitos colaterais dos medicamentos 
e um movimento de antipsiquiatria lan
çou raízes, como exemplificam os escri
tos de Thomas Szasz e o f i lme Um Es
tranho no Ninho. 

Havia também a concorrência cres
cente de psicólogos e terapeutas. Além 
disso, os psiquiatras sofreram divisões 
internas: alguns abraçaram o modelo 
biológico, outros se agarraram ao mode
lo freudiano, e uns poucos viam a doen
ça mental como uma resposta sadia a 
um mundo insano. Ademais, dentro da 
medicina, os psiquiatras eram conside
rados uma espécie de parentes pobres: 

mesmo com suas novas drogas, eram 
vistos como menos científicos do que os 
outros especialistas, e sua renda era ge
ralmente mais baixa. 

No final da década de 70, os psiquia
tras contra-atacaram, e com força. Como 
conta Robert Whitaker em Anatomy of 
an Epidemic, o diretor médico da Asso
ciação Americana de Psiquiatria, Melvin 
Sabshin, declarou, em 1977: "Devemos 
apoiar fortemente um esforço vigoroso 
para remedicalizar a psiquiatria." E lan
çou uma campanha maciça de relações 
públicas para fazer exatamente isso. 

A ps iquiatr ia de t inha u m a arma 
poderosa, que seus concorrentes não 
podiam ter. C o m o cursaram medicina, 
os psiquiatras têm autoridade legal para 
escrever receitas. Ao abraçar o modelo 
biológico de doença mental, e o uso de 
drogas psicoativas para tratá-la, a psi
quiatr ia conseguiu relegar os outros 
prestadores de serviços de saúde mental 
para cargos secundários. E se apresen
tou também como uma disciplina cien
tífica. E, o que é mais importante, ao 
enfatizar o tratamento medicamentoso, 
a psiquiatria tornou-se a queridinha da 
indústria farmacêutica, que logo tornou 
tangível sua gratidão. 

AAssociação Americana de Psiquia
tria, a APA, estava preparando então 
a terceira edição do Manual Diag

nóstico e Estatístico de Transtornos Men
tais, o D S M , que estabelece os critérios 
de diagnóstico para todos os transtornos 
mentais. O presidente da Associação 
havia indicado Robert Spitzer, eminen
te professor de psiquiatria da Universi
dade de Columbia, para chefiar a força-
tarefa que supervisionaria o Manual . 

As duas primeiras edições, publica
das em 1952 e 1968, refletiam a visão 
freudiana da doença mental , e eram 
pouco conhecidas fora da profissão. 
Spitzer decidiu fazer da terceira edição, 
o D S M - I I I , algo bem diferente. Ele pro

meteu que o M a n u a l seria "uma defesa 
do modelo médico aplicado a proble
mas psiquiátricos", e o presidente da 
Associação, Jack Weinberg, disse que 
ele "deixaria claro para quem tivesse 
dúvidas que consideramos a psiquiatria 
uma especialidade da medicina". 

Q u a n d o foi publicado, em 1980, o 
D S M - I I I c o n t i n h a 265 diagnóst icos 
(acima dos 182 da edição anterior) e 
logo teve um uso quase universal: não 
apenas por parte de psiquiatras, mas 
também por companhias de seguros, 
hospitais , tr ibunais, prisões, escolas, 
pesquisadores, agências governamentais 
e médicos de todas as especialidades. 
Seu principal objetivo era trazer coerên
cia (normalmente chamada de "confia
bilidade") ao diagnóstico psiquiátrico. 
Ou seja, garantir que os psiquiatras que 
viam o mesmo paciente concordassem 
com o diagnóstico. Para isso, cada diag
nóstico era definido por uma lista de 
sintomas, com limites numéricos. Por 
exemplo, ter pelo menos cinco de nove 
sintomas determinados garantia ao pa
ciente um diagnóstico definitivo de epi
sódio depressivo dentro da ampla cate
goria de "transtornos do humor". 

Mas havia outro objetivo: justificar o 
uso de drogas psicoativas. C o m efeito, 
Carol Bernstein, a presidente da APA, 
reconheceu isso ao escrever: "Na déca
da de 70, foi preciso facilitar um acordo 
sobre diagnósticos entre clínicos, cien
tistas e autoridades reguladoras, dada a 
necessidade de ligar os pacientes aos 
novos tratamentos farmacológicos." 

A terceira edição do Manual era tal
vez mais "confiável" do que as versões 
anteriores, mas confiabilidade não é a 
mesma coisa que validade. O termo 
confiabilidade é usado como sinônimo 
de "coerência"; validade refere-se à cor
reção ou solidez. Se todos os médicos 
concordassem que as sardas são um si
nal de câncer, o diagnóstico seria "con
fiável", mas não válido. 

O problema com o M a n u a l é que, 
em todas as suas edições, ele simples
mente refletia as opiniões de seus auto
res. E, no caso do D S M - I I I , sobretudo as 
opiniões do próprio Spitzer, que foi 
apontado com justiça como um dos psi
quiatras mais influentes do século xx. 
Em suas palavras, ele "pegou todo m u n 
do com quem se sentia à vontade" para 
part icipar da força-tarefa de quinze 
membros, e houve queixas de que ele 
convocou poucas reuniões e conduziu 
o processo de uma maneira desordena
da, mas ditatorial. 

N u m artigo de 1984 int i tulado "As 
desvantagens do D S M - I I I superam suas 
vantagens", George Vai l lant , professor 
de psiquiatria de Harvard, a f i rmou que 
o D S M - I I I representou "uma audaciosa 
série de escolhas baseadas em palpite, 
gosto, preconceito e esperança", o que 
parece ser uma boa descrição. 

O D S M se tornou a bíblia da psiquia
tria e, tal como a Bíblia cristã, de
pendia m u i t o de algo parecido 

com a fé: não há nele citações de estu
dos científicos para sustentar suas deci
sões. É uma omissão espantosa, porque 
em todas as publicações médicas, sejam 
revistas ou livros didáticos, as declara
ções de fatos devem estar apoiadas em 
referências comprováveis. (Há quatro 
"l ivros de consulta" separados para a 
edição atual do D S M , que apresentam 
a razão para algumas decisões, junto 
com referências, mas isso não é a mes
ma coisa que referências específicas.) 

Pode ser de muito interesse para um 
grupo de especialistas se reunir e dar 
suas opiniões, mas a menos que essas 
opiniões possam ser sustentadas por pro
vas, elas não autorizam a deferência ex
traordinária dedicada ao D S M . "A cada 
edição subsequente", escreve Danie l 
Carlat, "o número de categorias de diag
nósticos se multiplicava, e os livros se 
tornaram maiores e mais caros. Cada 
um deles se tornou um best-seller, e o 
DSM é hoje uma das principais fontes de 
renda da Associação Americana de Psi
quiatria." O Manual atual, o DSM-IV , ven
deu mais de 1 milhão de exemplares. 

Os laboratórios farmacêuticos passa
ram a dar toda a atenção e generosidade 
aos psiquiatras, tanto individual como 
coletivamente, direta e indiretamente. 
Choveram presentes e amostras grátis, 
contratos de consultores e palestrantes, 
refeições, ajuda para participar de con
ferências. Quando os estados de M i n 
nesota e Vermont implantaram "leis de 
transparência", que exigem que os labo
ratórios informem todos os pagamentos 
a médicos, descobriu-se que os psiquia
tras recebiam mais dinheiro do que os 
médicos de qualquer outra especialida
de. A indústria farmacêutica também 
subsidia as reuniões da APA e outras con
ferências psiquiátricas. Cerca de um 
quinto do f inanciamento da APA vem 
agora da indústria farmacêutica. 

Os laboratórios buscam conquistar 
psiquiatras de centros médicos universi
tários de prestígio. Chamados pela indús
tria de "líderes-chave de opinião", eles 
são os profissionais que, por meio do que 
escrevem e ensinam, influenciam o tra
tamento das doenças mentais. Eles tam-
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bém publicam grande parte da pesquisa 
clínica sobre medicamentos e, o que é 
fundamental , determinam o conteúdo 
do DSM. Em certo sentido, eles são a me
lhor equipe de vendas que a indústria 
poderia ter e valem cada centavo gasto 
com eles. Dos 170 colaboradores da ver
são atual do D S M , dos quais quase todos 
poderiam ser descritos como líderes-cha-
ve, 95 t inham vínculos financeiros com 
laboratórios farmacêuticos, inclusive to
dos os colaboradores das seções sobre 
transtornos de humor e esquizofrenia. 

Carlat pergunta: "Por que os psiquia
tras estão na frente de todos os outros 
especialistas quando se trata de tomar 
dinheiro de laboratórios?" Sua resposta: 
"Nossos diagnósticos são subjetivos e ex
pansíveis, e temos poucas razões racio
nais para a escolha de um tratamento em 
relação a outro." Ao contrário das enfer
midades tratadas pela maioria dos outros 
ramos da medicina, não há sinais ou exa
mes objetivos para as doenças mentais -
nenhum dado de laboratório ou desco
berta por ressonância magnética - e as 
fronteiras entre o normal e o anormal são 
muitas vezes pouco claras. Isso torna pos
sível expandir as fronteiras do diagnósti
co ou até mesmo criar novas diagnoses, 
de uma forma que seria impossível, por 
exemplo, em um campo como a cardio
logia. E as empresas farmacêuticas têm 
todo o interesse em induzir os psiquiatras 
a fazer exatamente isso. 

Além do dinheiro gasto com os psi
quiatras, os laboratórios apoiam muitos 
grupos de defesa de pacientes e organi
zações educacionais. Whitaker informa 
que, somente no primeiro trimestre de 
2009, o " E l i L i l l y deu 551 m i l dólares à 
Aliança Nacional para Doenças M e n 
tais, 465 m i l dólares para a Associação 
Nacional de Saúde Mental , 130 m i l dó
lares para um grupo de defesa dos pa
cientes de déficit de atenção/hiperativi-
dade, e 69 250 dólares para a Fundação 
Americana de Prevenção ao Suicídio". 

E isso foi o que apenas um laborató
rio gastou em três meses; pode-se ima
ginar qual deve ser o total anual de to
das as empresas que produzem drogas 
psicoativas. Esses grupos aparentemen
te existem para conscientizar a opinião 
pública sobre transtornos psiquiátricos, 
mas também têm o efeito de promover 
o uso de drogas psicoativas e i n f l u e n 
ciar os planos de saúde para cobri-los. 

C omo a maioria dos psiquiatras, 
Carlat trata seus pacientes apenas 
com medicamentos, sem terapia 

de conversa, e é sincero a respeito das 
vantagens de fazer isso. Ele calcula que, 
se atender três pacientes por hora com 
psicofarmacologia, ganha cerca de 180 
dólares por hora dos planos de saúde. 
Em contrapartida, poderia atender ape
nas um paciente por hora com terapia 
de conversa, pela qual os planos lhe pa
gariam menos de 100 dólares. Carlat 
não acredita que a psicofarmacologia 
seja particularmente complicada, m u i 
to menos precisa, embora o público seja 
levado a acreditar que é. 

Seu trabalho consiste em fazer aos 
pacientes uma série de perguntas sobre 
seus sintomas, para ver se eles combi
nam com algum dos transtornos catalo

gados no DSM. Esse exercício de corres
pondência, diz ele, propicia "a ilusão de 
que compreendemos os nossos pacien
tes, quando tudo o que estamos fazendo 
é atribuir-lhes rótulos". Muitas vezes os 
pacientes preenchem critérios para 
mais de um diagnóstico, porque há so
breposição de sintomas. 

Um dos pacientes de Carlat acabou 
com sete diagnósticos distintos. "Nós 
miramos sintomas distintos com os trata
mentos, e outros medicamentos são adi
cionados para tratar os efeitos colaterais." 
Um paciente típico, diz ele, pode estar 
tomando Celexa para depressão, Ativan 
para ansiedade, A m b i e n para insônia, 
Provigil para fadiga (um efeito colateral 
do Celexa) e Viagra para impotência 
(outro efeito colateral do Celexa). 

Quanto aos próprios medicamentos, 
Carlat escreve que "há apenas um punha
do de categorias guarda-chuva de drogas 
psicotrópicas", sob as quais os medica
mentos não são muito diferentes uns dos 
outros. Ele não acredita que exista muita 
base para escolher entre eles. E resume: 

Assim é a moderna psicofarmacologia. 
Guiados apenas por sintomas, tentamos 
diferentes medicamentos, sem nenhuma 
concepção verdadeira do que estamos ten
tando corrigir, ou de como as drogas estão 
funcionando. Espanto-me que sejamos 
tão eficazes para tantos pacientes. 

Carlat passa então a especular, como 
Kirsch em The Emperors New Drugs, 
que os pacientes talvez estejam respon
dendo a um efeito placebo ativado. Se 
as drogas psicoativas não são tudo o que 
é alardeado - e os indícios indicam 
que não são -, o que acontece com os 
próprios diagnósticos? C o m o eles se 
mult ip l icam a cada edição do D S M ? 

Em 1999, a APA começou a trabalhar 
em sua quinta revisão do DSM , pro
gramado para ser publicado em 

2013. A força-tarefa de 27 membros é che
fiada por David Kupfer, professor de psi
quiatria da Universidade de Pittsburgh. 
Tal como nas edições anteriores, a for
ça-tarefa é assessorada por vários g r u 
pos de trabalho, que agora totalizam cer
ca de 140 membros, correspondentes às 
categorias principais de diagnóstico. 
As deliberações e propostas em curso 
foram amplamente divulgadas, e parece 
que a constelação de transtornos men
tais vai crescer ainda mais. 

Em particular, os limites dos diag
nósticos serão ampliados para incluir os 
precursores dos transtornos, tais como 
"síndrome do risco de psicose" e "trans
torno cognitivo leve" (possível início do 
mal de Alzheimer). O termo "espectro" 
é usado para ampliar categorias, e temos, 
por exemplo, "espectro de transtorno 
obsessivo-compulsivo", "transtorno do 
espectro da esquizofrenia" e "transtorno 
do espectro do autismo". E há propostas 
para a inclusão de distúrbios totalmente 
novos, como "transtorno hipersexual", 
"síndrome das pernas inquietas" e "com
pulsão alimentar". Até mesmo A l l e n 
Frances, presidente da força-tarefa do 
DSM-IV, escreveu que a próxima edição 
do M a n u a l será uma " m i n a de ouro 
para a indústria farmacêutica". 

A indústria farmacêutica influencia 
psiquiatras a receitar drogas psicoativas 

até mesmo a pacientes para os quais os 
medicamentos não foram considerados 
seguros e eficazes. O que deveria preocu
par enormemente é o aumento espanto
so do diagnóstico e tratamento de doen
ças mentais em crianças, algumas com 
apenas 2 anos de idade. Essas crianças 
são tratadas muitas vezes com medica
mentos que nunca foram aprovados pela 
F D A para uso nessa faixa etária, e têm 
efeitos colaterais graves. A prevalência de 
"transtorno bipolar juveni l " aumentou 
quarenta vezes entre 1993 e 2004, e a de 
"autismo" aumentou de 1 em 500 crian
ças para 1 em 90 ao longo da mesma 
década. Dez por cento dos meninos de 
10 anos de idade tomam agora estimu
lantes diários para o transtorno de déficit 
de atenção/hiperatividade. 

Seria muito difícil achar uma criança 
de 2 anos que não seja às vezes irritante, 
um menino de 5a série que não seja oca
sionalmente desatento, ou uma menina 
no ensino médio que não seja ansiosa. 
Rotular essas crianças como tendo um 
transtorno mental e tratá-las com medica
mentos depende muito de quem elas são 
e das pressões que seus pais enfrentam. 

C o m o as famílias de baixa renda es
tão passando por dificuldades econômi
cas crescentes, muitas descobriram que 
o pedido de renda de seguridade suple
mentar com base na invalidez mental é 
a única maneira de sobreviver. Segun
do um estudo da Universidade Rutgers, 
descobriu-se que crianças de famílias 
de baixa renda têm quatro vezes mais 
probabilidade de receber medicamen
tos antipsicóticos do que crianças com 
plano de saúde privado. 

Os livros de Irving Kirsch, Robert W h i 
taker e Daniel Carlat são acusações enér
gicas ao modo como a psiquiatria é prati
cada hoje em dia. Eles documentam o 
"frenesi" do diagnóstico, o uso excessivo 
de medicamentos com efeitos colaterais 
devastadores e os conflitos de interesse ge
neralizados. Os críticos podem argumen

tar, como Nancy Andreasen o faz em seu 
artigo sobre a perda de tecido cerebral no 
tratamento antipsicótico de longo prazo, 
que os efeitos colaterais são o preço que se 
deve pagar para aliviar o sofrimento causa
do pela doença mental. Se soubéssemos 
que os benefícios das drogas psicoativas 
superam seus danos, isso seria um argu
mento forte, uma vez que não há dúvida 
de que muitas pessoas sofrem gravemente 
com doenças mentais. Mas como Kirsch, 
Whitaker e Carlat argumentam, essa ex
pectativa pode estar errada. 

N o mínimo, precisamos parar de 
pensar que as drogas psicoativas 
são o melhor e, muitas vezes, o 

único tratamento para as doenças men
tais. Tanto a psicoterapia como os exercí
cios físicos têm se mostrado tão eficazes 
quanto os medicamentos para a depres
são, e seus efeitos são mais duradouros. 
Mas, infelizmente, não existe indústria 
que promova essas alternativas. Mais 
pesquisas são necessárias para estudar 
alternativas às drogas psicoativas. 

Em particular, precisamos repensar 
o tratamento de crianças. Nesse pon
to, o problema é muitas vezes uma fa
mília perturbada em circunstâncias 
conturbadas. Tratamentos voltados 
para essas condições ambientais -
como auxílio i n d i v i d u a l para pais ou 
centros pós-escola para as crianças -
devem ser estudados e comparados 
com o tratamento farmacológico. 

No longo prazo, essas alternativas 
seriam provavelmente mais baratas. 
Nossa confiança nas drogas psicoativas, 
receitadas para todos os descontentes 
com a vida, tende a excluir as outras 
opções. Em vista dos riscos, e da eficá
cia questionável dos medicamentos em 
longo prazo, precisamos fazer melhor 
do que isso. Ac ima de tudo, devemos 
lembrar o consagrado ditado médico: 
em pr imeiro lugar, não causar dano 
(primum non nocere). 
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Text Box
Fonte: Piauí, São Paulo, n. 59, p. 44-49, ago. 2011.




