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RESUMO 

 

O propósito desta tese é analisar como o sistema de marketing de saúde é desequilibrado pela 

influência dos fenômenos da medicalização e da farmaceuticalização, buscando uma alternativa 

para restaurar o equilíbrio do sistema em prol, especialmente, do consumidor. Inicialmente 

conceituamos os fenômenos da medicalização e da farmaceuticalização com vistas a entender 

como se configuram e influenciam os processos de troca no sistema de marketing de saúde. 

Sequencialmente, o sistema de marketing de saúde foi caracterizado em principais agentes, 

ações e fluxos, e saídas. Para tanto, aplicamos o conceito de equilíbrio e analisamos de que 

maneira os processos de medicalização e farmaceuticalização se colocam como potenciais 

fatores de desequilíbrio desse sistema. Observamos que os desequilíbrios recaem diretamente 

e indiretamente sobretudo no consumidor, mesmo que esse seja considerado um agente ativo 

nos processos de medicalização e farmaceuticalização. Nesse sentido, argumentamos que a 

atuação de uma organização social pode ser compreendida como alternativa de equilíbrio para 

o sistema de marketing de saúde, na medida em que esse tipo de organização pode ter como 

objetivo defender os interesses dos stakeholders menos beneficiados de um sistema de 

marketing. Para ilustrar empiricamente essa proposição, caracterizamos a atuação do 

“Despatologiza: movimento de despatologização da vida”, por meio de um estudo de caso 

qualitativo e do tipo descritivo. Complementarmente, entrevistamos nove profissionais médicos 

com vistas a analisar a sua visão acerca do funcionamento de organizações sociais no setor da 

saúde, bem como sobre possíveis ações que o Despatologiza pode implementar para consolidar 

sua atuação no sistema de marketing de saúde. Como resultados, destacamos que a formação 

de profissionais e a educação do consumidor foram as principais ações consideradas com 

possíveis meios de organizações como o Despatologiza promoverem mudanças no sistema de 

marketing de saúde sob a influência dos fenômenos socioculturais da medicalização e da 

farmaceuticalização. Desse modo, este estudo contribui de maneira teórica e prática para a 

discussão sobre os fenômenos de medicalização e farmaceuticalização pelo viés do 

macromarketing, apresentando uma alternativa de atuação em prol do equilíbrio do sistema de 

marketing, nas ações de organizações sociais quando bem estruturadas em direção a objetivos 

de melhoria social. 

 

Palavras-chave: Sistema de marketing de saúde; equilíbrio do sistema; medicalização; 

farmaceuticalização 



   
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to analyze how the health marketing system is unbalanced by the 

influence of the medicalization and pharmaceuticalization phenomena, seeking an alternative 

to restore the the equilibrium of the system especially in favor of the consumer. Inicially, we 

conceptualized the medicalizaition and pharmaceuticalization phenomena to understand how 

they are configured and how they influence the exchange processes in the health marketing 

system. Sequentially, the health marketing system was Characterized in main agents, actions 

and flows and outcomes. For this, we aplied the equilibrium concept and we analysed how the 

processes of medicalization and pharmaceuticalization can be potencial factors of 

desequilibrium of this system. We observe that imbalances directly and indirectly fall mainly 

on the consumer, even if this is considered an active agent in the processes of medicalization 

and pharmaceuticalization. In this sense, we argue that the performance of a social organization 

can be understood as an alternative of equilibrium for the health marketing system, insofar as 

this type of organization can aim to defend the interests of the less beneficiaries of a marketing 

system. To empirically illustrate this proposition, we characterize the performance of 

‘Despatologiza: the despatologization of life movement’, through a qualitative and exploratory 

study of case. The Despatologiza operates seeking to sensitize professionals, particularly health 

and education, and empower society about the phenomena of medicalization and 

pharmaceuticalization. In addition, we interviewed nine medical professionals to analyze their 

vision about the functioning of social organizations in the health sector, as well as possible 

actions that Despatologiza can implement to consolidate its performance in the marketing 

system of health. As results, we highlight that the training of professionals and consumer 

education were the main actions considered with possible means of organizations such as 

Despatologiza to promote changes in the health marketing system under the influence of the 

sociocultural phenomena of medicalization and pharmaceuticalization. Thus, this study 

contributes in a theoretical and practical way to the discussion about the phenomena of 

medicalization and pharmaceuticalization through the bias of macromarketing, presenting an 

alternative of acting in favor of the balance of the marketing system, in the actions of social 

organizations, especially when well structured, towards social improvement goals. 

 

Keywords: Health marketing system; equilibrium of the system; medicalization; 

pharmaceuticalization. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Nesta tese, argumentamos que o sistema de marketing de saúde é potencialmente 

desequilibrado pelos fenômenos da medicalização e da farmaceuticalização, em desfavor, 

sobretudo, do consumidor, de modo que alternativas capazes de instaurar um melhor equilíbrio 

de trocas são necessárias. Com intuito de apresentar uma construção teórica que fundamente 

essa proposição, no Capítulo 1, inicialmente, são expostos os recortes temáticos relativos ao 

problema em questão. A primeira seção contextualiza os fenômenos da medicalização e da 

farmaceuticalização e apresenta o conceito de sistemas agregados de marketing como escopo 

de análise desses fenômenos, com foco no agente consumidor, e sugere que a atuação da 

sociedade civil, por meio de organizações sociais, pode estabelecer um melhor equilíbrio ao 

sistema. A segunda seção indica a inovação e a proposição geral da tese e a terceira exibe o 

problema de pesquisa e os objetivos que direcionam esse trabalho. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

A ascensão da medicina ocidental moderna, fundamentada na ciência e na 

tecnologia, trouxe diversos benefícios para as sociedades, tendo em vista que permitiu a cura 

de males antes não tratáveis e a perspectiva de bem-estar e longevidade humanos. Ao mesmo 

tempo, a partir do século XVII, começou a se definir quais comportamentos seriam 

considerados normais e anormais, abrangendo seu escopo para além do campo da medicina. 

Nesse sentido, o uso de intervenções médicas não mais se delimitava apenas a tratar de doenças, 

e mais recentemente a preveni-las, mas também a ajustar condutas que eram tidas como 

inadequadas socialmente.  

Com isso, a medicina ocidental ganha status de grande instituição de controle social 

sobre o comportamento humano, por meio da autoridade de definir certos comportamentos e 

status a pessoas e coisas (ZOLA, 1972; CONRAD, 2007). Ou seja, por meio de definições 

médicas se determina quais comportamentos ou tipos de pessoas são doentes ou saudáveis. Isso 

ocorre porque, como afirma Foucault (2010), ao indivíduo, doente ou não, a medicina ocidental 

pode se apresentar como um ato de autoridade, na medida em que o campo de intervenção 

médica já não se destina exclusivamente ao tratamento de doenças. 

Com isso, outras dimensões da vida humana passam a ser compreendidas dentro do 

escopo da medicina ocidental, mediante seus bens e serviços de saúde, independentemente de 

fatores sociodemográficos. Por exemplo, a medicina ocidental é meio de definição sobre quem 
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está apto ao trabalho e qual o comportamento adequado para os alunos escolares, mediante 

conformidade que se coloca como médica. 

Foucault (2010) reconhece que o fato de a medicina ‘se apossar’ de outros campos 

que não os das doenças, apropriando-se de um sistema de relações que não é definido pela 

demanda do doente, é um fenômeno antigo, já inclusive entendido como uma das características 

fundamentais da medicina ocidental moderna. Nessa perspectiva, por décadas diversos 

estudiosos descrevem o processo de medicalização, e como um crescente número de condições 

foram submetidas à jurisdição médica (ZOLA, 1972; CONRAD; SCHNEIDER, 1980; 

CONRAD et al., 2010), como é o caso de condições naturais da vida humana, como nascimento 

e envelhecimento, que passaram a ocorrer com a intervenção médica. 

O processo que transforma problemas não médicos em problemas médicos, 

transformando as variações humanas, biológicas ou comportamentais em patologias, é chamado 

de medicalização (CONRAD, 1992; 2007). Nesse sentido, questões que são coletivas se 

tornam individualizadas e alguns ‘sintomas’ são determinados como classificatórios de uma 

doença que precisa ser tratada, na maioria das vezes, com intervenções médicas. 

No contexto escolar, por exemplo, questões que deveriam ser do domínio das 

práticas pedagógicas passam a ser entendidas como problemas médicos, e crianças com 

dificuldades de aprendizagem são diagnosticadas com distúrbios do tipo TDAH (Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade) e TDO (Transtorno Desafiador Opositivo), entre outros, 

e tratadas por profissionais de saúde. Desse modo, individualiza-se um problema que tem 

caráter social, excluindo questões relativas ao entorno dessas crianças dentro e fora da sala de 

aula, e transfere-se a autoridade sobre o seu aprendizado para o campo médico. 

Para Conrad (2007), um dos principais estudiosos do tema, o termo medicalização 

tem valor neutro, o que implica dizer que descreve um processo social, o qual não é 

necessariamente bom ou ruim (CONRAD et al., 2010), mas que impõe consequências que 

devem ser avaliadas caso a caso. Com efeito, a medicalização não diz respeito a doenças 

decorrentes de problemas fisiológicos como câncer, diabetes ou hepatite, por exemplo, mas 

condições que são, em geral, relacionadas a comportamentos, estilo de vida ou questões 

psicossociais, e classificadas como doenças ou condições a serem tratadas por intervenções 

médicas. 

Um exemplo é a nomofobia, que define o medo de ficar sem celular como uma 

doença, categorizando o que seria um comportamento social contemporâneo como médico. Ao 

mesmo tempo, é preciso reconhecer que há condições que estão no escopo da medicalização 

que submetem o indivíduo a sofrimento psíquico, físico ou social, o que pode solicitar que 



15 

 

intervenções médicas sejam aplicadas.  

No entanto, quando bens, serviços ou tratamentos são promovidos para que os 

consumidores melhorem sua saúde, aparência ou bem-estar, vemos o desenvolvimento de 

mercados médicos e um sistema de saúde cada vez mais corporativo, tornando crescente a 

cultura do consumo em termos de bens e serviços relacionados à saúde (CONRAD; LEITER, 

2004; CONRAD, 2007). Nesse contexto, há uma expansão na medicina ocidental, que passa a 

se associar com uma indústria ampla, uma vez que a saúde se constitui como objeto de consumo, 

produzido por laboratórios farmacêuticos, por clínicas, pela atividade médica etc, e é desejada 

por doentes factuais e potenciais (FOUCAULT, 2010). 

De acordo com Conrad (2007), na década de 1990 ocorreram grandes 

transformações nas organizações de saúde, no conhecimento médico e nos esforços de 

marketing, o que gerou um mundo da medicina diferente, no qual a medicalização de quase 

todos os tipos de problemas da vida tornou-se uma parte comum das ações dos profissionais, 

dos consumidores e da cultura de mercado. Ou seja, se nos primeiros estudos sobre 

medicalização, esse processo era atribuído sobretudo aos profissionais da medicina, Conrad 

(2007; 2013) entende que os consumidores, a gestão do cuidado com a saúde e a biotecnologia 

(indústria farmacêutica e genética e aprimoramento) passaram a ser os novos agentes da 

medicalização, conforme será abordado mais detalhadamente no Capítulo 2.  

Além da medicalização, as sociedades estão vivenciando a farmaceuticalização, 

que diz respeito ao uso de fármacos fora do domínio da autoridade médica, por razões de estilo 

de vida ou aprimoramento (WILLIAMS et al. 2011; ABRAHAM, 2010), fenômeno ainda 

relacionado ao aumento do uso de medicamentos quando há alternativas de tratamento. 

Farmaceuticalização é definida como o processo pelo qual condições sociais, comportamentais 

e corporais são transformadas em questões farmacêuticas de tratamento ou aprimoramento 

(WILLIAMS et al., 2011; ABRAHAM, 2010). O uso da substância chamada metilfenidato, 

para fins de melhor performance acadêmica e profissional é um exemplo do conceito de 

farmaceuticalização.  

Embora existam distinções entre os conceitos de medicalização e 

farmaceuticalização, esses fenômenos estão obviamente associados. Abraham (2010) 

reconhece que a medicalização parece ser um fator significativo de explicação do aumento da 

farmaceuticalização. Interesses da indústria de saúde em geral, e da farmacêutica em particular, 

são, em parte, motivadores da medicalização (CONRAD, 2005). Essa causalidade é, por outro 

lado, bidirecional e se reforça mutuamente, o que é referido como ‘o complexo medicalização-

farmaceuticalização’ (ABRAHAM, 2010). De fato, a mesma substância usada para melhorar a 
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performance acadêmica e profissional, o metilfenidato, é amplamente administrada em crianças 

e adolescentes diagnosticados com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), 

condição que muitos entendem ser medicalizada. 

Nesse contexto, como recorte dessa tese, analisamos a medicalização e 

farmaceuticalização como fenômenos capazes de potencializar os desequilíbrios do chamado 

sistema de marketing de saúde, uma vez que se colocam como incentivadores de relações de 

troca que podem gerar diversas externalidades ao indivíduo e à sociedade, tanto negativas 

quanto positivas. A decisão por abordar os dois fenômenos se explica pelo fato de a literatura 

sobre farmaceuticalização ser acompanhada pelo conceito de medicalização, entendido como 

um dos motivadores da expansão do uso de medicamentos.  

De fato, Conrad (2013) compreende a farmaceuticalização como um subconjunto 

da medicalização e não como um conceito rival, de modo que o primeiro é motivador do 

segundo. Vale salientar, contudo, que processos de farmaceuticalização podem ocorrer sem que 

necessariamente digam respeito a condições medicalizadas (ABRAHAM, 2010). Desse modo, 

reconhecemos a complementariedade dos fenômenos sociais, buscando analisar o sistema de 

marketing de saúde considerando ambos. 

Isso porque entendemos que a medicalização influencia relações de troca dentro de 

uma perspectiva mais conceitual, uma vez que diz respeito sobretudo à definição em termos 

médicos acerca de determinada condição, que pode resultar processos de farmaceuticalização, 

os quais se materializam pelo consumo de medicamentos farmacêuticos. Além disso, ambos os 

fenômenos destacam o uso de bens e serviços médicos e farmacêuticos com a finalidade de 

aprimoramento e estilo de vida como um aspecto crescente e que gera diversos efeitos.   

Ao mesmo tempo, é preciso esclarecer que a medicalização e a farmaceuticalização, 

entendidas como termos de valor neutro (na sua essência não são considerados processos bons 

ou ruins)  (CONRAD, 2007; CONRAD et al., 2010; WILLIAM et al., 2011), não condenam o 

uso de intervenções médicas ou o consumo de medicamentos. O conceito de processo de 

medicalização simplesmente descreve que algo se tornou médico (CONRAD, 1992). Da mesma 

forma, a farmaceuticalização deve também ser compreendida como um conceito descritivo, 

pelo meio do qual podem ser observados casos específicos (WILLIAM et al., 2011). No 

entanto, ambos podem resultar diversos efeitos sociais que interferem nas relações de troca 

dentro do sistema de marketing de saúde, e que podem ser tanto positivos quanto negativos. 

Antes de avançar no capítulo, optamos por expor rapidamente alguns elementos 

teóricos do conceito de ‘sistema de marketing’. Entendemos que os sistemas de marketing são 

estruturas de troca econômica e social, o que significa que, geralmente, repercutem aspectos 
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para além da mera troca econômica entre um agente e um ofertante (LAYTON; GROSSART, 

2006). Com efeito, em um nível ampliado, o sistema de marketing é constituído por meio de 

uma rede de indivíduos, grupos e entidades, de maneira integrada, e a oferta criada e entregue 

pelo sistema tem uma relação direta com os padrões de vida da sociedade, o que, 

consequentemente, gera uma ampla gama de externalidades que podem desafiar sua própria 

existência (LAYTON, 2007), quando se colocam como desequilíbrios dentro desse sistema. 

Os sistemas de marketing, portanto, abarcam todos os elementos relativos à troca, 

incluindo demandantes, ofertantes, produtos, demais agentes intervenientes, e as consequências 

geradas, dentro de um contexto institucional (COSTA, 2015). A Figura 1 sumariza esses 

elementos e relações de troca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Costa (2015, p. 37) 

 

Conforme visualizado na Figura 1, as relações empreendidas durante um processo 

de troca, em um contexto institucional, podem ser entendidas da seguinte maneira: as empresas, 

o Estado e as pessoas, ao mesmo tempo em que são demandantes, atuam como ofertantes, seja 

de produtos, ideias ou pessoas, que empreendem dinheiro, fidelidade ou esforço durante o ato 

da troca. Como consequência das trocas, surgem diversas externalidades negativas ou positivas, 

na forma de impactos no ambiente, nas instituições sociais, na vida e bem-estar social, na 

política e no poder, e em valores religiosos ou em outros valores (LAYTON, 2009).  

Desse modo, a proposição dessa tese adota como modelo a perspectiva de 

macromarketing, que se embasa na análise dos sistemas de marketing, por meio de uma 

construção teórica que considera, de maneira ampla, todos os agentes envolvidos nas relações 
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Figura 1 - Contexto institucional da troca 
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de troca, bem como seus impactos resultantes na sociedade e nas próprias atividades de troca 

dentro de um sistema. Estudos nessa perspectiva (e.g., BARBOZA, 2014; PATSIAOURAS et 

al., 2014; MITTELSTAEDT et al., 2009) entendem que os sistemas de marketing devem ser 

equilibrados, buscando atender aos interesses de todos os seus stakeholders, de forma que sejam 

diminuídos os impactos negativos e otimizados os impactos positivos oriundos dos processos 

de troca. 

Especificamente no que se refere às trocas no sistema de marketing de saúde, 

podemos identificar algumas questões problemáticas, que representam desequilíbrios visíveis, 

e que são amplamente discutidas. Como exemplos de problemas que ilustram algumas das 

questões que podem ser debatidas dentro do escopo do macromarketing, podemos citar os 

efeitos dos sistemas de marketing em termos de fornecimento ou restrição de acesso e de ofertas 

relativos à saúde (MITTELSTAEDT et al., 2009) e os desvios éticos nas práticas das empresas 

farmacêuticas que afetam a relação médico-paciente, na medida em que os interesses dessas 

empresas são legitimados pela conduta médica (BRENNAN et al., 2010). 

A premissa de um sistema de marketing equilibrado é de que todos os atores 

consigam ocupar de forma justa os seus espaços. Todavia, externalidades decorrentes deste 

processo impactam, em geral, mais profundamente em determinados sujeitos da troca, o que 

determina um contexto desequilibrado desse sistema. Nesse sentido, as atividades de um 

marketplace geram consequências que atingem stakeholders além dos seus demandantes e 

ofertantes, e que se tornam antecedentes de futuras trocas (MITTELSTAEDT et al., 2006). 

No âmbito do fenômeno da medicalização, Conrad (2007) evidencia consequências 

dentro de um contexto social mais abrangente. Como exemplos estão (1) a patologização de 

todas as diferenças orgânicas dos sujeitos, na medida em que comportamentos ou formas 

físicas diversas são entendidos como patologia, como é o caso da timidez tida como fobia social 

ou da altura que pode ser aumentada caso o indivíduo tenha a predisposição genética de ser de 

baixa estatura. Com isso, há (2) uma imposição do que seja normal, a exemplo do luto, que, 

pelo DSM-5 pode ser considerado depressão se o indivíduo estiver enlutado por pelo menos 

duas semanas, de modo que parece ser anormal que a pessoa sofra por uma perda um tempo 

mais extenso do que esse. 

 Outra consequência é (3) a expansão do controle social médico, pois há uma 

maior vigilância médica sobre o corpo e o comportamento, o que não é essencialmente ruim, 

mas resulta em maior controle social médico, quando o indivíduo passa a se preocupar mais 

com aspectos relativos à saúde e doença. Há, ainda, (4) o surgimento de novos tipos de 

consumo médico ou terapêutico, ampliando as alternativas de diagnósticos e intervenções 
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médicas, assim como de promoções farmacêuticas ou cirúrgicas.  

Vale salientar que essas consequências são elencadas no que diz respeito a 

processos de medicalização, ou seja, considerando que algo se tornou médico, embora antes 

não fosse, como é o caso da menopausa, que passou a ser tratada com intervenções médicas, 

quando antes era entendida como uma fase natural do envelhecimento feminino. Acreditamos 

que esses processos de medicalização podem resultar consequências positivas ou negativas. 

Essas consequências são recebidas pelos consumidores, que parecem ter 

incorporado a abrangência do domínio médico para as demais esferas da sua vida cotidiana, 

podendo ser identificados indícios de uma naturalização nas práticas de consumo de 

intervenções médicas e de medicamentos para qualquer condição que não esteja dentro de um 

padrão de normalidade definido socialmente. O crescente consumo de medicamentos (que 

evidencia a farmaceuticalização) é ainda uma das consequências diretas da medicalização, 

embora esse consumo ocorra mesmo diante da ausência de condições medicalizadas 

(ABRAHAM, 2010).   

Portanto, é nosso entendimento que as externalidades do sistema de marketing da 

saúde são potencializadas pelo fenômeno da medicalização, de maneira que são impostas 

relações de troca que se originam de classificações patologizantes na forma de normalização 

social. E consideramos ainda os impactos da farmaceuticalização como resultado de um 

consumo de medicamentos para quaisquer incômodos que possam afetar a existência humana. 

Desse modo, a proposição central dessa tese é de que há evidências de que o sistema de 

marketing de saúde se configura de maneira desequilibrada, o que tem sido radicalizado 

pelos fenômenos da medicalização e da farmaceuticalização, representando, em geral, 

maior prejuízo para o consumidor. 

Dentre as externalidades que geram desequilíbrio, podemos elencar, a priori, a 

estigmatização social  como ocorre em relação a algumas condições como obesidade. A 

estimatização dessa condição pode se materializar por meio de pressuposições sobre a saúde do 

indivíduo, mesmo que este não possua qualquer doença fisiológica relacionada, ou por meio de 

marginalização e imposição para que pessoas obesas se encaixem em um padrão físico 

socialmente aceito.  

Outros exemplos de externalidades são os possíveis gastos desnecessários com 

intervenções médicas e o prejuízo à saúde pelo consumo medicamentoso, que pode causar 

iatrogenia (doença que tem efeitos e complicações causados mediante resultado de um tratamento 

médico) e dependência química. Essas consequências têm diversas implicações para a 

sociedade, inclusive por que esses fenômenos sociais têm imposto novas formas de consumo, 
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que se materializam em relações de troca, nas quais o agente consumidor pode ter seus 

interesses desconsiderados. 

Diante desse contexto, portanto, argumentamos que o consumidor precisa de 

mecanismos para entender de que maneira a medicalização sugere relações de troca relativas à 

saúde, mas que são do âmbito psicossocial ou pertinentes a estilos de vida, o que representa 

riscos que poderiam ser evitados. O mesmo ocorre diante da farmaceuticalização, na medida 

em que a escolha pelo consumo de medicamentos, inclusive por pessoas consideradas 

saudáveis, pode acarretar diversas consequências negativas, de modo que consumos 

alternativos ao farmacológico deveriam ser incentivados.  

Nesse sentido, essa tese se propõe a analisar o sistema de marketing da saúde, com 

foco no consumidor, partindo do entendimento de que esse agente pode ser o maior prejudicado 

diante dos desequilíbrios resultantes das relações de troca que se pautam em práticas 

medicalizantes e de farmaceuticalização. Ao mesmo tempo, como ressalta Conrad (2007), a 

medicalização é uma forma de ação coletiva, o que solicita o entendimento do papel do 

consumidor dentro desse fenômeno. Isso porque o próprio consumidor atua como um dos 

maiores promotores da medicalização, pois, na medida em que bens e serviços relativos à saúde 

se tornaram objetos de mercado, esse agente adere ao consumo do que legitima a medicalização 

e a farmaceuticalização, como as cirurgias estéticas e as terapias hormonais.  

Contrariamente, ao tentar reagir aos efeitos da medicalização e da 

farmaceuticalização durante as suas relações de troca, o indivíduo gera um impacto pontual, 

que não repercute de forma mais ampla no sistema de marketing de saúde. No nosso 

entendimento, mesmo que o consumidor procure profissionais médicos que tenham um 

atendimento mais desmedicalizante ou sofra pouca influência de propagandas farmacêuticas ou 

indicação de terceiros; ou ainda que os profissionais médicos busquem desconstruir o 

comportamento medicalizante dos consumidores durante suas consultas ou farmacêuticos não 

incentivem o consumo de medicamentos, isso ocorre por meio de uma ação que não gera uma 

mudança mais abrangente no sistema, pois ela é individualizada.  

Portanto, se a medicalização é uma forma de ação coletiva, acreditamos que a 

desmedicalização igualmente só será possivel mediante esse tipo de esforço coletivo que trate 

dos aspectos relativos à medicalização e farmaceuticalização e que possa servir como um 

aparato de mudança social, de modo que impacte positivamente nos sistemas de marketing. 

Nesse sentido, argumentamos que, dentre algumas alternativas de equilíbrio em um sistema de 

marketing, em particular no de saúde, temos a atuação bem estruturada das organizações de 

grupos da sociedade civil, na contenção de desequilíbrios que recaem diretamente e 
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indiretamente sobretudo no consumidor, por meio de ações de empoderamento social que 

busquem proteger os interesses desse sujeito. 

De fato, acreditamos que grupos sociais organizados possuem maior força social 

para gerar ações que busquem um melhor equilíbrio dentro do sistema de marketing de saúde, 

sem esperar apenas por ações governamentais, considerando que a atuação desses grupos é  um 

dos elementos que promovem desequilíbrio no sistema em favor do consumidor (COSTA, 

2015). Isso porque, estando a noção de equilíbrio amparada no conceito de justiça, conforme 

afirmam Santos e Laczniak (2009), o domínio de justiça se estende para além de leis e 

regulamentações. Os autores consideram que os conceitos de justiça e equidade que são centrais 

à justiça, em grande parte, fluem da natureza social das pessoas, como resultado de sua 

interconexão pessoal com o outro e com a grande comunidade. 

Neste sentido, organizações sem fins lucrativos formadas pela sociedade civil têm, 

tradicionalmente, atuado no sentido de garantir que os menos favorecidos tenham voz e sejam 

ouvidos, o que destaca o papel de grupos da sociedade civil na formação de mercados mais 

justos (SUD; VANSANDT, 2011). Nosso entendimento encontra fundamentação na ideia de 

que políticas governamentais dificilmente se direcionam às causas fundamentais das 

consequências não intencionais, ou externalidades, atuando de maneira, muitas vezes, limitada 

(FRY; POLONSKY, 2004), o que ressaltamos que ocorre diante de fenômenos sociais como os 

da medicalização e da farmaceuticalização.  

Assim, organizações da sociedade civil que buscam atuação de enfrentamento à 

medicalização e farmaceuticalização podem gerar resultados importantes na contenção de 

desequilíbrios entre encargos e benefícios oriundos das relações de troca, por meio de ações 

que considerem os interesses dos que se encontram em desfavor dentro dessas relações. 

Tomamos como embasamento o fato de que organizações da sociedade civil, sobretudo ONGs, 

têm o potencial de executar projetos de empoderamento (PINTO, 2006), atuando como 

ofertantes de bens, serviços, experiências e ideias que se pautam em uma lógica emancipatória. 

Dito isso, anunciamos que nessa tese abordaremos o caso do Despatologiza, um 

grupo formado por profissionais da Medicina, Psicologia e Educação, que atua contra a 

patologização da vida de maneira científica, política e ética, que vem crescendo em termos de 

atuação. Muitos desses profissionais trabalham com práticas contrárias à medicalização há mais 

de trinta anos, apesar de terem formado o Despatologiza apenas em 2014. O grupo atua 

buscando sensibilizar profissionais, particularmente da saúde e da educação, e empoderar a 

sociedade acerca dos fenômenos da medicalização e da farmaceuticalização, enfocando em 
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discussões e ações sobre condições que são contestadamente classificadas como medicalizantes 

e suas consequências. A seguir, apresentamos a inovação e proposição geral da tese. 

 

1.2 INOVAÇÃO E PROPOSIÇÃO GERAL DA TESE 

 

O estudo da medicalização pelo viés do macromarketing foi prosposto por Brennan 

et al. (2010), com foco nas práticas de marketing da indústria farmacêutica e suas 

consequências. Sobre o sistema de marketing de saúde, Mittelstaedt et al. (2009) chamam 

atenção para as restrições de acesso e oferta no contexto norte-americano, ao passo que Samli 

(2010) analisa o sistema de saúde americano, sugerindo mudanças para um melhor desempenho 

de oferta que seja mais compatível com seus custos. 

A proposição da nossa tese aborda o sistema de maketing de saúde analisado sobre 

a perspectiva dos fenômenos da medicalização e da farmaceuticalização. Assim, a inovação 

desse trabalho está no entendimento de que as relações de troca pertinentes ao sistema de 

marketing da saúde têm sido motivadas por esses fenômenos, na medida em que se propõem a 

satisfazer indicações de tratamento para condições medicalizadas (as quais se questionam se 

podem ser consideradas doenças) ou ao consumo medicamentoso também para propósitos de 

estilo de vida ou aprimoramento, por pessoas saudáveis.  

De fato, a medicalização pode transformar aspectos do cotidiano em patologias, 

ampliando o que é considerado aceitável socialmente, e solicitando intervenções médicas como 

forma de enquadramento social. A farmaceuticalização, por sua vez, pode contribuir para 

aumentar o uso de medicamentos a fim de solucionar males físicos, mentais ou sociais. No 

entanto, não é nossa intenção questionar se uma condição medicalizada pertence ou não ao 

domínio médico, nem tampouco condenar a atuação dos ofertantes de bens e serviços médicos 

ou farmacêuticos. 

Mesmo assim, diante desses fenômenos são evidenciados diversos desequilíbrios 

que podem gerar prejuízo, primordialmente, para o consumidor, mesmo que ele seja agente 

ativo no processo de medicalização ou farmaceuticalização. Nesse contexto, há uma 

considerável mudança nos processos de troca relativos ao sistema de marketing da saúde, o que 

torna pertinente a análise do que isso tem representado em uma perspectiva de macromarketing, 

que tem como objetivo que os sistemas se configurem de maneira equilibrada, de modo que 

beneficie todos os agentes envolvidos mutuamente (CRUL; ZINKHAN, 2008). Isso porque, as 

atividades e os atores de um marketplace não podem ser entendidos sem que se compreenda a 

interdependência entre os sistemas de marketing e as demais dimensões sociais 
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(MITTELSTAEDT et al., 2006).   

 Desse modo, pelo pressuposto de equilíbrio dos sistemas de marketing, é preciso 

que alternativas de enfrentamento a esses fenômenos sejam incentivadas, o que pode gerar uma 

reconfiguração no entendimento sobre questões medicalizadas ou farmaceuticalizadas, e, 

consequentemente, nas relações de troca que legitimam tais fenômenos. Dito isso, sintetizamos 

a proposta de tese na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria (2016) 

 

A Figura 2 expõe os principais elementos que dão suporte à construção 

argumentativa desta tese. Dentro dessa configuração, defendemos a importância de se estudar 

o sistema de marketing de saúde considerando os fenômenos da medicalização e da 

farmaceuticalização como influenciadores das atividades de troca relativas ao domínio 

biomédico e ao propósito de saúde. Ainda, é necessário que, diante dos desequilíbrios que 

podem resultar dessas trocas, alternativas para tornar esse sistema mais equilibrado em favor 

do agente consumidor sejam refletidas e aplicadas. Nesta tese, propomos a atuação de 

organizações sociais como meio de enfrentamento dos fenômenos de medicalização e 

farmaceuticalização que influenciam as relações de trocas dentro do sistema de marketing de 

saúde, de modo que produza ações em prol de melhor equilíbrio do sistema. A seguir, 

apresentamos o problema e objetivos que direcionam essa tese. 
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1.3 PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

Como argumentado na seção anterior, os fenômenos da medicalização e da 

farmaceuticalização podem ser entendidos como potencializadores de possíveis desequilíbrios 

dentro do sistema de marketing da saúde, em desfavor, especialmente, do agente consumidor.  

Por entendermos que, dentro do sistema, a atuação indivual do consumidor tem pouca 

repercussão em nível macro, defendemos que a atuação de organizações da sociedade civil 

como agentes de enfrentamento aos riscos da medicalização e da farmaceuticalização pode 

promover melhor equilíbrio às relações de troca dentro do sistema de marketing de saúde.  

Desse modo, a questão de pesquisa que direciona essa tese é: Como o sistema de 

marketing pode ser melhor equilibrado diante da influência dos fenômenos da 

medicalização e da farmaceuticalização? 

A fim de responder a esse questionamento, definimos os objetivos de pesquisa. 

Primeiramente, intencionamos conceituar os fenômenos da medicalização e da 

farmaceuticalização, compreendendo de que maneira se configuram e influenciam as relações 

de troca do sistema de marketing de saúde. O alcance desse objetivo permite entender como 

esses fenômenos influenciam normas sociais na definição de comportamentos, afetando 

relações de troca, realizado mediante uma construção teórica apresentada no Capítulo 2. 

Ainda no Capítulo 2, pretendemos caracterizar o sistema de marketing de saúde, 

aplicando o conceito de equilíbrio e analisando de que maneira os processos de medicalização 

e farmaceuticalização se colocam como potenciais fatores de desequilíbrio desse sistema. Ao 

impetrarmos esse objetivo identificamos desequilíbrios resultantes das trocas que são 

incentivadas pelos fenômenos de medicalização e farmaceuticalização. A Figura 3 ilustra o 

delineamento teórico do Capítulo 2. 
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Fonte: elaboração própria (2016) 

 

Conforme sumarizado na Figura 3, o Capítulo 2 apresenta uma interlocução entre 

os fenômenos sociológicos da medicalização e farmaceuticalização e o conceito de equilíbrio 

no sistema de marketing de saúde. Para tanto, esses fenômenos são conceituados, de modo que 

seja entendido como influenciam as relações de troca relativas à saúde. Seguimos com a 

caracterização do sistema de marketing de saúde, sob o pressuposto de equilíbrio e com a 

análise da medicalização e da farmaceuticalização como fenômenos que potencializam os 

desequilíbrios que ocorrem nesse sistema, principalmente em desfavor do consumidor, mesmo 

que ele seja agente ativo nesse processo.  

No Capítulo 3, temos o propósito de caracterizar a atuação de organizações sociais, 

em especial ONGs, como alternativa de equilíbrio para o sistema de marketing de saúde sob 

influências dos fenômenos de medicalização e farmaceuticalização. Entendemos que esse 

objetivo admite que fundamentemos teoricamente e empiricamente a proposição de que 

organizações sociais podem atuar como agentes de promoção de equilíbrio dos sistemas de 

marketing, na medida em que buscam atender aos interesses dos stakeholders que são menos 

beneficiados. Na Figura 4 expomos a construção do Capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria (2016) 
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Conforme visualização da Figura 4, estando o sistema de marketing de saúde 

desequilibrado pelos efeitos da medicalização e da farmaceuticalização, são necessárias 

alternativas que possam resultar em melhor equilíbrio desse sistema, o que sugerimos que pode 

ocorrer mediante ação coletiva de organizações sociais. Para ilustrar empiricamente essa 

proposição, realizamos um estudo de caso do Despatologiza, que atua com objetivo de gerar 

mudança social sobre a medicalização e seus efeitos.  

Especificamente, ainda defendemos que o esse grupo social, que se baseia em redes 

informais, elucida a potencialidade para alcançar resultados mais consistentes para o sistema se 

for institucionalizado no formato de uma ONG, podendo obter mais recursos e estruturando 

melhor suas ações. Assim, consideramos que o entendimento de Scherer-Warren (1995) de que, 

além de realizar ações de caráter educacional, político, técnico, de prestação de serviços e apoio 

material a segmentos da sociedade civil, as ONGs tem como objetivo último desencadear 

transformações social em nível micro (cotidiano e/ou local) e macro (sistêmico e/ou global). 

Complementarmente, analisamos a visão de profissionais médicos sobre a atuação 

de ONGs no sistema de marketing de saúde, e em especial, sobre a do Despatologiza, 

confrontando o desempenho e ações realizadas pelo grupo social com a percepção desses 

stakeholders. Por fim, no Capítulo 4, apresentamos as considerações finais desta tese. 
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CAPÍTULO 2 – UMA ANÁLISE DO SISTEMA DE MARKETING DA SAÚDE SOB A 

INFLUÊNCIA DOS FENÔMENOS DA MEDICALIZAÇÃO E DA 

FARMACEUTICALIZAÇÃO 

 

Neste capítulo, construímos teoricamente a fundamentação argumentativa que 

embasa esta tese. Inicialmente, apresentamos os conceitos de medicalização e 

farmaceuticalização, de modo que seja elucidado como esses fenômenos influenciam os 

processos de troca relativos à saúde. Em seguida, com apoio da teoria sobre sistemas agregados 

de marketing e da conceituação de equilíbrio dos sistemas, caracterizamos o sistema de 

marketing da saúde, identificando os agentes, o funcionamento e as externalidades que 

representam desequilíbrios em desfavor, principalmente, do consumidor.  

 

2.1 Os fenômenos sociais da medicalização e da farmaceuticalização 

 

Nesse tópico são abordados os conceitos que perpassam os fenômenos da 

medicalização e da farmaceuticalização. Inicialmente, apresentamos uma breve discussão sobre 

o surgimento dos primeiros estudos sobre medicalização, seguida de uma caracterização mais 

aprofundada do fenômeno. Posteriormente, expomos o conceito de farmaceuticalização, 

evidenciando as diferenças que esse fenômeno apresenta no que diz respeito à medicalização. 

Por fim, os fenômenos de medicalização e farmaceuticalização são retratados em uma dinâmica 

de mercados médicos. 

 

2.1.1 Medicalização: surgimento e primeiros estudos 

 

O debate sobre a medicalização reconhece esse fenômeno como mecanismo de 

controle social, mesmo que sob perspectivas distintas de análise. Isso ocorre a partir do século 

XX, por meio de normas que passam a distinguir o normal do anormal, de forma que se instaura 

uma busca permanente para se restituir o sistema de normalidade (FOUCAULT, 2010). Já no 

século XVIII, a medicina ocidental começou a abranger seu domínio para além dos aspectos 

diferentes dos doentes e das doenças, atingindo o que Foucault (2010) chama de ‘desbloqueio 

epistemológico’, e deixando de ser essencialmente clínica para se tornar social. A medicina 

ocidental alcança um status de ciência. 

Foi nesse período que, quantitativamente, ocorreram a multiplicação de médicos, a 

fundação de novos hospitais, a abertura de clínicas de saúde gratuitas, e, de modo geral, um 

maior consumo de tratamentos em todas as classes sociais. Qualitativamente, a formação dos 
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médicos se tornou mais padronizada, a relação entre as práticas médicas e o desenvolvimento 

do conhecimento médico passou a ser melhor definida, houve maior confiança relacionada ao 

conhecimento dos médicos e à efetividade, e também uma diminuição no valor atribuído às 

‘curas’ tradicionais; o médico passou a ocupar um lugar mais extensivo e valorizado dentro da 

sociedade (FOUCAULT, 2014).  

Parcialmente, por meio da medicina ocidental, o ser humano se tornou um possível 

objeto de estudo do conhecimento positivo, com seu corpo e sua mente passíveis de serem 

entendidos por meio de razões científicas (ROSE, 2007). A partir do século XVII, a existência, 

o comportamento e o corpo humano são colocados em uma crescente rede de medicalização 

densa e importante, dentro da qual cada vez menos aspectos da vida humana escapam. Apesar 

disso, no século XIX, ainda existiam condições que permaneciam não médicas e pareciam não 

‘medicalizáveis’, sem que fossem codificadas pela medicina (FOUCAULT, 2010), como era o 

caso da menopausa. 

Embora o fenômeno da medicalização possa ser identificado desde meados do 

século XVII, Conrad (1992) destaca que esse termo emergiu na literatura científica social 

durante a década de 1970, por meio de estudos que examinavam a relação entre medicalização 

e controle social médico. A maioria desses primeiros estudos conceituava a medicalização em 

uma perspectiva construtivista social, sugerindo que as definições do que seria ‘saúde’ e 

‘doença’ não poderiam ser objetivas, uma vez que algumas são consideradas construções 

sociais. Nesse contexto, a medicina ocidental é classificada como uma grande instituição de 

controle social, na medida em que ‘saúde’ e ‘doença’ se tornam rótulos cada vez mais relevantes 

para a existência humana, o que resulta na medicalização da vida diária (ZOLA, 1972) e 

expande o controle social médico sobre o comportamento humano.  

Consequentemente, o termo, que literalmente significa ‘tornar médico’, passou a 

ter significados mais amplos e sutis, e a ser usado, em geral, em um sentido negativo da 

medicalização, mais do que como um termo neutro que simplesmente descreve que algo se 

tornou médico (CONRAD, 1992). Embora essa perspectiva crítica seja a dominante, de acordo 

com Brennan et al. (2010), outras conceituações têm se tornado mais neutras e descritivas (e.g., 

CONRAD, 1992; 2007; NYE, 2003).  

Para Nye (2003), medicalização não é mais entendida como uma colaboração 

nefasta entre especialistas e autoridades estatais, imposta de cima para baixo, mas como um 

processo no qual preceitos médicos e de saúde têm sido incorporados por indivíduos que 

assumem essa responsabilidade para si. 

Na visão de Conrad (1992; 2007), o poder de controle social, em termos de 
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medicalização, está na autoridade que se tem de definir certos comportamentos, pessoas e 

coisas, o que faz a definição ser o principal aspecto da medicalização. Isso quer dizer que um 

problema é definido em termos médicos, descrito por meio de linguagem médica e 

compreendido pela adoção de um modelo médico, ou ‘tratado’ com intervenção médica. 

O ponto central ao se analisar a medicalização diz respeito ao fato de que uma condição deve 

ser ou é classificada como doença, quando, na verdade, não é um problema médico, mas um 

evento natural da existência humana (como menstruação) ou um comportamento fora de um 

padrão estabelecido socialmente (como alcoolismo), por exemplo. 

Contudo, a crescente autoridade da medicina ocidental não é o mais preocupante 

problema da medicalização, e sim o fato de que esse processo pode obscurecer questões ou 

conflitos sociais (VERWEIJ, 1999), uma vez que trata um problema social de forma 

individualizada. Portanto, a crítica sociológica da medicalização se pauta na noção de que esse 

fenômeno descontextualiza problemas sociais, colocando-os sob controle médico (CONRAD, 

1992). Logo, os problemas sociais são individualizados, na medida em que apenas o indivíduo 

passa a ser tratado, sendo o problema classificado como de domínio médico e não social.  

Um exemplo é a crescente medicalização da educação, posto que problemas no 

processo ensino-aprendizagem passam a ser entendidos como disfunções neurológicas, de 

modo que a deficiência se apresenta no aluno e não no tipo de aprendizagem oferecido (e.g. 

COLLARES; MOYSÉS, 2015).  Com isso, o problema não é visto como uma questão social 

coletiva, mas individual e biológica. Para um melhor esclarecimento do conceito de 

medicalização, no próximo apresentamos algumas acepções que mais se destacam na literatura 

da sociologia médica, assim como definimos o conceito de medicalização adotado como central 

nesta tese, suas características e fatores de motivação. 

 

2.1.2. Medicalização: conceito, características e fatores de motivação 

 

O conceito de medicalização vem sendo apresentado desde a década de 1950 (NYE, 

2003), por diversos estudiosos. A partir da década de 1970, críticos sociais como Ivan Illich, 

Michel Foucault, Thomas Szasz e outros suscitaram preocupações sobre conceitos, 

procedimentos e poderes médicos que tendem a suplantar outras maneiras de explicar ou 

descrever problemas humanos, de maneira a presumir que a medicalização é algo ‘ruim’, ou 

seja, um fenômeno socialmente indesejado (SADLER et al., 2009). 

Illich (1975), em seu livro ‘Nêmesis da Medicina’, utiliza o termo ‘imperialismo 

médico’, que diz respeito à medicalização como resultado da supervisão médica de todos os 
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aspectos da vida, de modo que o profissional médico é o maior responsável por colonizar 

problemas do cotidiano, situando-os sob a jurisdição da medicina (GAUDENZI; ORTEGA, 

2012; CONRAD, 2015). Foucault (e.g. 2010; 2014), embora não se refira sistematicamente ao 

termo medicalização, argumenta acerca de uma medicalização social na medida em que a 

medicina moderna se coloca como prática social que transforma o corpo do indivíduo em 

instrumento e força de trabalho, de maneira que controle a sociedade (GAUDENZI; ORTEGA, 

2012). Por sua vez, Szasz (2007) coloca que as classificações medidas, no que diz respeito aos 

conceitos linguísticos que determinam os fenômenos chamados ‘doenças’ e as intervenções 

denominadas ‘tratamentos’, são uma atividade humana, direcionadas pelos interesses humanos.  

Além de se utilizarem de forte crítica moral à medicina moderna, os autores 

supracitados creditam à figura do médico o papel de grande promotor da medicalização. 

Todavia, como ressaltam Conrad e Schneider (1980), a medicalização é um fenômeno 

complexo, e suas manifestações não são limitadas às interações entre médicos e pacientes. A 

atuação do profissional médico é apenas um dos fatores de incentivo à medicalização.  

Em outra vertente, para Moynihan e Cassels (2005), algumas formas de 

medicalização podem ser melhor descritas por meio do termo ‘mercantilização da doença’, que 

possui uma conotação pejorativa, e que tem por base o entendimento de que a indústria 

farmacêutica cria e promove doenças que são tratadas com seus produtos. Da mesma forma, os 

termos ‘imperialismo médico’ e ‘mercantilização da saúde’ limitam o escopo da medicalização 

ao tirar a ênfase de outros agentes, como os consumidores, de modo que é necessário que a 

medicalização seja examinada em um contexto mais abrangente e de forma mais descritiva 

(CONRAD, 2013). 

Partindo dessa perspectiva, nesta tese, adotamos o conceito apresentado por Conrad 

(1992; 2005; 2007), que entende a medicalização como um processo de transformação de 

problemas não necessariamente médicos em problemas médicos, os quais são tratados, 

geralmente, como transtornos ou doenças. Assim, a medicalização descreve um processo que 

tanto pode se referir à medicalização de um distúrbio ‘realmente’ médico, como epilepsia, como 

pode examinar a medicalização de condições como alcoolismo, menopausa e disfunção erétil, 

por exemplo. 

O conceito proposto por Conrad (1992; 2005; 2007) entende que a medicalização 

depende de cada caso, posto que os efeitos produzidos podem ser tanto positivos quanto 

negativos, posicionando o fenômeno da medicalização como de valor neutro em termos 

descritivos, podendo incluir tanto perdas quanto ganhos para a sociedade (WILLIAM et al., 

2011). A medicalização, portanto, não é um processo normativo, tampouco somente ruim ou 
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bom (CONRAD, 2013). Desse modo, entendemos que essa conceituação se apresenta como 

adequada à noção de equilíbrio de sistemas de marketing, uma vez que se examina as 

consequências da medicalização buscando compreender de maneira neutra seus efeitos sociais. 

Em termos de efeitos sociais positivos, a medicalização, ao permitir uma extensão 

do papel do doente, abrangendo crescentemente uma gama de males, pode reduzir a 

culpabilidade individual por um problema, como alcoolismo e hiperatividade. Quando o 

indivíduo é diagnosticado com determinada condição, principalmente relacionada ao 

comportamento ou a eventos naturais como envelhecer, é possível que haja redução de estigmas 

ou mesmo a probabilidade do indivíduo funcionar melhor dentro da sociedade, ao se reconhecer 

com um problema médico. Os efeitos positivos médicos também são evidentes, podendo ser 

destacados os tratamentos para obesidade, anorexia e outras condições para as quais as 

intervenções médicas diminuem os riscos de vida ou mesmo a autoestima (CONRAD, 2007).  

No entanto, embora benefícios particulares não possam ser ignorados, não são 

suficientes para justificar as consequências sociais da difusão da medicalização que podem ser 

consideradas problemáticas (CONRAD, 2007). Conrad (2007) descreve o caso do Transtorno 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em adultos para ilustrar os efeitos da 

medicalização, alegando que muitos casos são decorrentes da iniciativa própria e do 

autodiagnostico pelos adultos, o que torna possível que sejam fruto da criação de uma ‘desculpa 

médica’ (ênfase do autor) que retira a responsabilidade e culpa do indivíduo transferindo-as 

para uma deficiência que seria inerente ao corpo.  

O foco individual de problemas que devem ser considerados em um contexto social 

e a expansão do controle social médico são efeitos negativos da medicalização. Outro efeito 

negativo é a crescente patologização das diferenças humanas, ou seja, diferenças em estilos de 

aprendizagem se tornaram deficiência de aprendizagem ou TDAH, e diferenças individuais, 

como vergonha, passaram a ser diagnosticadas como fobia social, por exemplo (CONRAD, 

2007). 

Ao mesmo tempo, embora a medicalização seja, em geral, apresentada como um 

conceito negativo, de aspecto moral duvidoso, há casos possíveis de processos de medicalização 

eticamente positivos (CAMARGO JR., 2013). Portanto, as implicações morais se relacionam 

com a intencionalidade das práticas medicalizantes e não com o conceito de medicalização 

propriamente dito. De fato, exemplos de medicalização benéfica são encontrados na medicina, 

como é o caso da epilepsia, que antes era tratada como uma possessão ou maldição, sem base 

científica (CONRAD, 2013), ou do HIV/AIDS, que passou por um processo de medicalização 

desde a descoberta da doença até a evolução no tratamento, promovendo melhoria na qualidade 
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de vida dos que possuem o vírus ou a doença (CAMARGO JR, 2013). 

Ademais, Conrad (2007) afirma que esse fenômeno é biredicional. Ou seja, da 

mesma forma que uma condição pode ser medicalizada, pode também ser desmedicalizada. 

Para a desmedicalização ocorrer, o problema deve não mais ser definido em termos médicos e 

tratamentos médicos deixam de ser os meios apropriados de intervenção. Embora a tendência 

seja no sentido da expansão da jurisdição médica, o processo de desmedicalização pode ser um 

resultado de ações da sociedade civil contra determinada classificação diagnóstica, como foi o 

caso da ação do movimento gay para que a homossexualidade fosse desconsiderada como 

categoria diagnóstica psiquiátrica (CONRAD, 2007; CAMARGO JR, 2013).  

O processo de medicalização ainda pode se estabelecer em graus, pois há condições 

que são medicalizadas completamente (por exemplo, o parto cesariana), parcialmente (por 

exemplo, menopausa) ou minimamente (por exemplo, compulsão sexual), a depender de fatores 

que podem afetar estes graus, como suporte médico, acesso a tratamentos e cobertura de planos 

de saúde, por exemplo (CONRAD, 1992). A medicalização, segundo Conrad e Schneider 

(1980), pode ainda ocorrer de várias formas, podendo ser reconhecidos processos em pelo 

menos três níveis: conceitual, institucional e interacional. 

No nível conceitual, uma terminologia médica (ou modelo) é usada para ‘ordenar’ 

ou definir um problema que anteriormente era considerado não médico. Com isso, é adotada 

uma concepção médica. A medicalização nesse nível pode ocorrer por meio de ‘descobertas’ 

publicadas em periódicos médicos e também ocasionalmente fora da profissão médica quando 

grupos não médicos adotam um conjunto de definições e explicações (por exemplo, Alcoólicos 

Anônimos).  

No nível institucional, a medicalização ocorre quando uma organização prefere uma 

intervenção médica ao invés de uma abordagem não médica para lidar com um problema. Para 

tanto, precisa de um ou dois médicos que legitimem a medicalização. Esses profissionais 

funcionam como mediadores, posto que não estão envolvidos diretamente com diagnóstico ou 

tratamento, mas com a supervisão de uma definição médica adotada em uma organização. 

A medicalização no nível interacional ocorre quando médicos definem um 

problema como médico, ou quando soluciona um problema social fazendo uso de uma forma 

de tratamento. Esse é o nível de interação direta entre médicos e pacientes. 

De acordo com Conrad (2007), a medicalização ocorre com suporte de fatores 

sociais que possibilitam a definição ou inserção de problemas no campo da medicina ocidental, 

em determinado contexto social. Nas décadas de 1970 e 1980, a medicalização do desvio social, 

ou seja, do que não se enquadrava nos padrões vigentes, tinha grande proeminência nos estudos 
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sobre o tema. Após realizar uma meta-análise dos estudos dessas décadas, Conrad (2005; 2007) 

elencou três fatores sociais que mais se destacavam como motores da medicalização: (1) o 

poder e autoridade da profissão médica; (2) atividades de movimentos sociais e interesses de 

grupos, como o Alcóolicos Anônimos; e (3) atividades inter ou intra profissionais direcionadas 

para organização (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Conrad (2005; 2007) 

 

 

Com relação ao primeiro aspecto, sabemos que o poder e a autoridade da profissão 

médica sempre foram considerados incentivadores primários da medicalização, principalmente 

em determinados contextos culturais, nos quais a influência do médico é mais direta (e.g., 

ZOLA, 1972). Quanto às ações de movimentos sociais e de grupos de interesses, essas podem 

motivar a medicalização na medida em que organizam esforços na busca por definir uma 

condição como médica ou para alcançar legitimidade médica para determinado diagnóstico. Por 

fim, quanto às atividades organizacionais e inter ou intra profissionais, estas ocorrem quando 

profissionais competem pela autoridade por definir e tratar problemas (CONRAD, 2005; 2007). 

Sobre esse último, Conrad (2007) demonstra o exemplo da ascensão dos profissionais obstetras 

em lugar das parteiras como autoridades no cuidado com o processo de reprodução das 

mulheres. 
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Figura 5 - Motores primários da medicalização 
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2.1.3 Expansão da medicalização e novos agentes  

 

Uma dimensão da medicalização é a elasticidade da categoria médica, no que diz 

respeito à expansão de diagnóstico, ou seja, de novas classificações de condições entendidas 

como doenças, como é o caso da síndrome da sensibilidade química múltipla ou síndrome das 

pernas inquietas. De fato, a expansão da medicalização tem alcançado outras áreas além das 

inicialmente atingidas. Verweij (1999) identifica a medicalização de desvios sociais, com base 

no que é moralmente aceito socialmente em termos de comportamentos dos indivíduos; das 

experiências normais da vida, como nascimento, envelhecimento e morte; e a medicalização 

preventiva, que pode ser observada principalmente de alguns grupos sociais, como de idosos e 

mulheres (e.g. uso de contraceptivo). 

Desse modo, sob o julgamento de que há o risco de que uma doença ocorra, mesmo 

que o indivíduo não se sinta doente, é indicada uma ‘medicalização preventiva’ para diminuir 

esse risco. Vacinas, historicamente, representam o tratamento preventivo mais comum; no 

entanto, tem se observado o crescimento na prescrição de medicamentos para diminuir o risco 

de ataques do coração ou diabetes, por exemplo (BUSFIELD, 2015). Esse tipo de medicalização 

de ‘doenças em potencial’ representa seus riscos por si só, podendo resultar doenças 

iatrogênicas e submissão a procedimentos diagnósticos invasivos (e até cirúrgicos) devido a 

resultados falso positivos decorrentes de processos de screening, que é o prodecimento de 

rastreamento de doenças (VERWEIJ, 1999).  

Rose (2007) alega que algumas pessoas são mais clinicamente medicáveis do que 

outras, ou seja, as mulheres são mais passíveis à medicalização do que os homens, e as crianças 

e os idosos mais do que os adultos. Além disso, os ricos são clinicamente medicáveis de forma 

diferente dos pobres, assim como o uso da medicina ocorre distintamente em diferentes países 

e regiões do mundo.  

Com isso, é possível observar que há características tanto biológicas como sociais 

que tornam certos grupos, aparentemente, mais suscetíveis a processos de medicalização. Em 

termos biológicos, questões inerentes ao funcionamento do corpo fazem de processos como 

menstruação e envelhecimento condições a serem medicalizadas. Igualmente, há uma crescente 

medicalização de aspectos de estilo de vida e aprimoramento mais direcionada para ricos do 

que para pobres, apesar de ser possível observar que a medicalização parece atingir, mesmo que 

de maneira diferente, cada vez mais pessoas.  

Um exemplo que demonstra a potencialidade que as mulheres têm em termos 

medicáveis diz respeito ao processo de medicalização relacionado ao nascimento, posto que 
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pode haver intervenção médica não apenas no parto em si, mas no pré-natal, pós-natal e no 

cuidado pediátrico; não apenas na concepção, mas na fertilização; não apenas no processo de 

reprodução, mas de questões relacionadas à própria atividade sexual; e, atinge a vida antes 

mesmo da sua existência, mediante aconselhamento genético.  

O parto que, em contextos sociais prévios, ocorria no espaço doméstico e sem 

supervisão médica, passou a ser realizado dentro de um processo medicalizante (ZOLA, 1972), 

o que alcança um aspecto positivo, na medida em que possibilitou uma redução na mortalidade 

infantil e materna por problemas de parto, tanto durante quanto antes (e.g., eclampsia) e depois 

do parto (e.g., infecções pós-parto). Além disso, processos de fertilização e concepção têm 

permitido que casais com problemas de infertilidade possam gerar filhos. Portanto, apesar de 

serem considerados eventos humanos naturais, e não médicos em sua essência, esses processos 

podem resultar benefícios para as mulheres, e extensivamente para os homens, ao serem 

medicalizados.  

Ainda assim, movimentos contrários à medicalização do nascimento emergiram, e 

derivaram em algumas mudanças no parto médico, bifurcando as suas práticas em partos com 

procedimentos menos medicalizantes (e.g. parto humanizado) e partos completamente 

medicalizados (e.g, parto cesária); todavia, mesmo tendo havido resistência ao parto 

medicalizado, esse tipo é predominante e assim deve permanecer (CONRAD, 2007). 

Desse modo, é preciso reconhecer que o fenômeno da medicalização é dinâmico, o 

que permite que sua expansão, muito mais do que redução, seja frequente na medida em que 

outras variáveis sociais e mercadológicas são inseridas no contexto médico. A despeito da 

suscetibilidade do corpo feminino ser mais medicalizado, uma das áreas que evidentemente tem 

sido colocada dentro da jurisdição médica é a saúde masculina, e é crescente a medicalização 

do corpo e do envelhecimento do homem. Conrad (2007) analisa três casos da medicalização 

da masculinidade: andropausa, calvície e disfunção erétil.  

Conrad (2007) ilustra ainda a expansão do diagnóstico de TDAH (Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade). Embora originalmente uma condição relacionada à 

infância, o TDAH tem sido crescentemente diagnosticado em adultos, sob a alegação de que 

esses adultos não tiveram seus sintomas diagnosticados enquanto crianças. Dessa forma, 

aparentemente, embora alguns grupos possam ser organicamente mais suscetíveis a processos 

de medicalização, isso não limita que condições medicalizantes alcancem, ou tentem, pelo 

menos, outros grupos. Em alguns casos, essa expansão encontra resistência. Foi o que ocorreu 

mediante a tentativa do processo de medicalização de disfunção sexual feminina (CAMARGO 

JR., 2013), para o qual a indústria farmacêutica buscou produzir um medicamento que chamou 
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de ‘Viagra Rosa’, mas que não foi bem aceito (TRIGGLE, 2007).  

De fato, a partir dos anos de 1980, mudanças na medicina ocidental resultaram 

consequências para a saúde, e proporcionaram a emergência de novos agentes nos processos de 

medicalização. A autoridade médica deixa de ser um fator primário na medida em que os 

médicos passam a atuar como gatekeepers1, mediante a aplicação de princípios de mercado no 

campo médico como consequência da corporatização da medicina (ZHENG, 2015). A expansão 

médica se torna primariamente direcionada por interesses de mercado, pela transformação de 

pacientes em consumidores, e pelo desenvolvimento de novos conhecimentos médicos. 

Consequentemente a essas mudanças no conhecimento e na organização médica, os agentes da 

medicalização (Figura 6) nas sociedades ocidentais, passam a ser a biotecnologia, os 

consumidores e a gestão do cuidado com a saúde (CONRAD, 2005; 2007; ZHENG, 2015). 

 

Figura 6 – Novos agentes da medicalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Conrad (2007) 

 

Conrad (2007) identificou grupos de pacientes e movimentos sociais como motores 

da medicalização entre os anos de 1970 e 1980. No entanto, com as mudanças na medicina, os 

pacientes têm se transformado crescentemente em consumidores, diante de um mercado cada 

vez mais diversificado de serviços e produtos relacionados à saúde humana. Os indivíduos estão 

mais demandantes, inclusive com a automedicalização individual se tornando um fenômeno 

comum, no qual o paciente procura o médico buscando uma solução específica para um 

problema que ele considera medicalizável, como é o caso da medicalização da infelicidade, 

tratada com antidepressivos (CONRAD, 2007). Com isso, os consumidores são considerados 

relevantes agentes de processos de medicalização, na medida em que têm procurado satisfazer 

                                                           
1 Termo que pode ser traduzido como a pessoa que controla o acesso a algo. 
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seus desejos e demandas por serviços e produtos médicos (BLASCO-FONTECILLA, 2014).  

Outro aspecto que se destaca como resultado das mudanças na medicina tem sido o 

domínio das organizações de cuidados médicos. Blasco-Fontecilla (2014) coloca que a 

transição dos indivíduos de pacientes para consumidores se adequa à transição do uso dos 

serviços públicos de saúde para o uso dos particulares, na medida em que os usuários passam a 

ter uma mentalidade consumidora.  

Em certo grau, o cuidado gerenciado, muito presente no contexto norte-americano, 

tem comercializado a medicina, de modo que as organizações de cuidados com a saúde e os 

médicos enfatizam mais os benefícios econômicos do que os cuidados com o paciente 

(CONRAD, 2007). No que diz respeito à medicalização, esse agente pode ser tanto um 

incentivador como um delimitador, uma vez que afeta as condições medicalizadas pelas 

políticas de convênio de saúde que podem ou não cobrir determinado tratamento.  

Em termos de novos conhecimentos médicos, a biotecnologia, por meio das 

indústrias biotecnológica e farmacêutica, tem se tornado um dos maiores atores da 

medicalização (CONRAD, 2007). A indústria farmacêutica sempre esteve presente na 

promoção de produtos para diversas doenças, oferecendo medicamentos para condições 

medicalizadas, como TDAH, depressão e menopausa. Apesar disso, era preciso que médicos 

ou outros profissionais atuassem como principal agente nesse processo de medicalização e 

indicação medicamentosa. 

Contudo, esse cenário mudou. O médico ainda é considerado um gatekeeper, na 

medida em que tem o poder de prescrever e intermediar o uso de medicamentos; mas a 

indústria farmacêutica se tornou também um grande agente na medicalização (CONRAD, 

2007), diante da possibilidade de propagar seus produtos diretamente ao consumidor, criando 

mercados para esses produtos. Um exemplo disso é a ideia da andropausa e o uso da terapia de 

reposição de testosterona que estão emergindo, movidos pelos avanços tecnológicos no 

domínio farmacêutico e pela distribuição de medicamentos para uma diversidade de problemas 

masculinos. 

A medicina genética, para Conrad (2007), ainda está no nível da idealização mais 

que da prática. Entretanto, pode ser considerada um potencial fator da medicalização. De fato, 

a combinação de emergentes tecnologias entre genética molecular e genética populacional tem 

representado uma expansão na medicalização na forma do que tem sido chamado de 

‘genetização’ (LOCK, 2001). Dessa forma, testes genéticos e screening de fetos, recém-

nascidos e adultos tornam-se cada vez mais institucionalizados, o que amplia as alternativas de 

vigilância. 



38 

 

O conceito de genetização foi sugerido por Lippman (1991), que entende ser esse 

um processo contínuo pelo qual as diferenças entre os indivíduos são reduzidas aos seus códigos 

de DNA, ou seja, muitos dos distúrbios, comportamentos e variações psicológicas são 

definidas, pelo menos parcialmente, como genéticos em sua origem. Esse processo se refere, 

também, às intervenções em que tecnologias genéticas são adotadas para lidar com problemas 

de saúde. No entanto, conforme apontam Shostak et al. (2008), informação genética nem 

sempre acarreta genetização, que, por sua vez, não conduz inevitavelmente à medicalização, 

tendo em vista que depende de como a informação genética é interpretada. Apesar disso, o 

potencial da medicina genética expandir a medicalização existe e é reconhecido por diversos 

estudiosos (CONRAD, 2013).    

Ainda nesse contexto biotecnológico, Clarke e Shim (2011) colocam que práticas 

que enfatizam as transformações de doenças, disfunções ou defeitos corporais por meios 

tecnocientíficos dizem respeito à biomedicalização. O termo biomedicalização foi sugerido por 

Clarke et al. (2003), os quais entenderam haver uma mudança da medicalização para a 

biomedicalização, na medida em que procedimentos são realizados em grande parte mediante 

rápidas intervenções de alta tecnologia não só para o tratamento, mas cada vez mais para o 

aumento ou otimização (CLARKE; SHIM, 2011). Entretanto, enquanto Clarke et al. (2003) 

entendem que houve uma mudança, Conrad (2013) defende que a medicalização não sofreu 

alteração, mas intensificação, discordando com a proposição desses autores, pois acredita que 

o conceito de biomedicalização abrange um conjunto de mudanças que compromete o foco da 

medicalização em si.  

Com efeito, a área classificada como novo agente da medicalização reconhecida 

por Conrad (2007), que combina genética e medicalização, é a de aprimoramento biomédico, 

a qual determina o uso de meios médicos para melhorar o corpo ou a performance humana e 

permite novas formas de medicalização. O aprimoramento biomédico pode ser alcançado por 

meio de medicamentos, cirurgias, ou outras intervenções médicas com a finalidade de aprimorar 

a mente, o corpo ou a performance de um indivíduo. Exemplos são as cirurgias plásticas e o 

uso de esteroides, hormônios e medicamentos estimulantes para melhorar performance física.  

Para Conrad (2007), a medicalização pode incorporar esses desenvolvimentos, 

contudo, Gabe et al. (2015) argumentam que o conceito de farmaceuticalização é necessário 

para capturar a importância crescente de produtos farmacêuticos como uma forma específica 

da medicina, dentro e além da medicalização. Sobre isso, Conrad (2013) reconhece a 

farmaceuticalização como um fenômeno que impulsiona a medicalização e a torna global. 

Desse modo, a farmaceuticalização diz respeito, especificamente, ao crescente uso de 
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medicamentos como fenômeno social e pode ser entendida como complementar à 

medicalização. 

 

2.1.4 Farmaceuticalização 

 

Nos estudos sociológicos, o termo ‘Farmaceuticalização’ foi apresentado por John 

Abraham, em 2007, e, a partir de então, tem sido crescentemente discutido (GABE et al., 2015). 

Abraham (2010) conceitua farmaceuticalização como o processo pelo qual condições sociais, 

comportamentais e corporais são tratadas ou julgadas por médicos ou pacientes como algo que 

tem necessidade de tratamento por meio de medicamentos, enquanto Williams et al. (2011) 

definem como sendo a transformação das condições, capacidades ou aptidões humanas em 

questões farmacêuticas de tratamento ou aprimoramento.  

A farmaceuticalização, assim como a medicalização, deve ser classificada como um 

conceito descritivo, de valor neutro, de maneira que pode resultar externalidades negativas ou 

positivas, a depender do caso empiricamente investigado. Pode ser, também, um processo 

bidirecional no qual a desfarmaceuticalização é uma possibilidade, mesmo que na prática seja 

mais provável que haja uma substituição ou apenas um declínio no uso de um medicamento, 

especialmente quando a desmedicalização não ocorre. Com efeito, a história do 

desenvolvimento de medicamentos farmacêuticos demonstra que novos medicamentos são 

frequentemente concebidos para compensar os efeitos negativos dos seus precedentes, o que 

mantêm o processo de farmaceuticalização (WILLIAMS et al., 2011). 

Assim, farmaceuticalização é compreendida como um processo sócio técnico 

dinâmico que faz parte de um ‘regime farmacêutico’. Este regime constitui, segundo Williams 

et al. (2011), uma rede de instituições, organizações, atores e artefatos tecnológicos, ao lado de 

estruturas cognitivas associadas com a criação, produção e utilização de medicamentos. Uma 

das dinâmicas-chave desse regime é seu continuado comércio, e sua expansão clínica e 

geográfica. O entendimento que fundamenta esse conceito, e o difere do conceito de 

medicalização, é de que nem todas as formas de medicalização impõem o consumo de 

medicamentos ou processos de farmaceuticalização (WILLIAMS et al., 2008).  

Um exemplo que ilustra o argumento da farmaceuticalização é o tratamento da 

obesidade com medicamentos de perda de peso quando, previamente, era uma condição tratada 

apenas com controle de dieta e cirurgia. Com isso, Abraham (2010) explica que a 

farmaceuticalização pode aumentar sem a expansão da medicalização, porque alguns 

medicamentos são crescentemente usados para tratar uma condição médica estabelecida, sem 
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que haja transformação de um problema não médico em médico. Pode ainda ocorrer 

farmaceuticalização sem medicalização, pois a profissão médica é contornada na escolha, 

compra e uso de medicamentos. 

Pelo entendimento de Abraham, (2010), para ser mais do que uma mera observação 

do aumento da presença farmacêutica na sociedade, é preciso relacionar a farmaceuticalização 

com a tese do biomedicalismo. Esta tese alega que o crescimento de tratamentos 

medicamentosos é uma resposta às necessidades de saúde descobertas pela progressiva 

capacidade da ciência biomédica na solução de doenças novas ou estabelecidas. Entretanto, em 

muitas áreas psicossociais de intervenção médica, a medicalização é uma explicação mais 

convincente para o crescimento da farmaceuticalização do que o biomedicalismo, tendo em 

vista que novos medicamentos têm falhado em apresentar inovações terapêuticas significativas. 

Desse modo, Abraham (2010) sugere que a medicalização, juntamente com a 

promoção e a propaganda que a indústria de produtos farmacêuticos direciona aos profissionais 

médicos, resultando indicações de uso on- ou off-label2, são fatores de maior convencimento 

para o aumento da farmaceuticalização em determinadas áreas psicossociais e de estilo de vida. 

Com isso, é possível entender que as prioridades comerciais farmacêuticas dominaram as 

aspirações biomédicas, ao ponto de medicamentos com baixa lucratividade, mas de alta 

necessidade para saúde, não serem farmaceuticalizados (ABRAHAM, 2010), o que representa 

prejuízo para o consumidor. 

Os processos de farmaceuticalização ainda se estendem para além da esfera 

estritamente médica ou medicalizada, englobando outros usos não médicos para propósitos de 

estilo de vida e aprimoramento, entre pessoas ‘saudáveis’ (ênfase dos autores) (WILLIAMS et 

al., 2011). O uso recreativo de medicamentos para disfunção erétil exemplifica essa noção, 

assim como o uso de anticoncepcionais para retardo do período menstrual quando a mulher 

acha que esse processo é inconveniente diante de alguma atividade que será desempenhada 

nesse período (FOX; WARD, 2008). 

Conrad (2007) faz referência a três tipos de aprimoramento biomédico: (1) 

normalização, quando se usa intervenções para fins de aprimoramento buscando fazer com que 

o corpo se torne padronizado nos moldes que médicos ou pacientes entendem como normal ou 

com o que é socialmente esperado; (2) reparo, que são intervenções utilizadas para restaurar ou 

                                                           
2 O uso off label é o uso não aprovado pelo órgão regulador, que não consta da bula. O uso off label de um 

medicamento é de responsabilidade do médico que o prescreve, e pode eventualmente vir a caracterizar um erro 

médico, mas em geral trata-se de uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado (ANVISA, 2005) 

Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/registro /registro_offlabel.htm. Acesso em 23 maio 2016. 

http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/registro%20/registro_offlabel.htm
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rejuvenescer o corpo para uma condição prévia; e (3) intensificação, com intuito de melhorar 

ou impulsionar uma performance de maneira que confira ao usuário uma vantagem competitiva.  

A ideia de aprimoramento, portanto, representa uma tentação social, tanto pelo que 

se alcança em si, o aprimoramento, quanto pela forma como se alcança, ao utilizar uma 

interferência biomédica. Cirurgias plásticas, uso de hormônio do crescimento e consumo de 

metilfenidato para melhorar o desempenho cognitivo são alguns exemplos (CONRAD, 2007). 

A análise da farmaceuticalização, de acordo com Williams et al. (2011), deve se 

basear em processos de nível macro, que se relacionam com desenvolvimento, teste e regulação 

de medicamentos, e de nível micro, pertencentes ao significado do uso medicamentoso nas 

práticas médicas e na vida diária. A farmaceuticalização, no entanto, enfatiza apenas uma parte 

do panorama terapêutico contemporâneo, que são os medicamentos, o que coloca o foco 

analítico para questões farmacêuticas acima e para além de outras terapias ou outros modos de 

intervenção (GABE et al., 2015). 

 

2.1.5 Medicalização, farmaceuticalização e mercados médicos 

 

Quando bens, serviços ou tratamentos são desenvolvidos e promovidos para o 

consumo, com a finalidade de oferecer melhorias na saúde, aparência ou bem-estar dos 

consumidores, surgem mercados relativos aos cuidados com a saúde. De fato, há um aumento 

nos mercados farmacêuticos, nas condições médicas que têm sido identificadas para tratamento 

e nos medicamentos que vêm sendo produzidos para novos mercados (GABE et al., 2015).  

A expansão dos fenômenos sociais da medicalização e da farmaceuticalização é 

acompanhada pela abrangência do uso de propagandas relativas à saúde, pelo 

desenvolvimento de mercados médicos específicos e pela padronização de serviços médicos 

em linhas de produtos, o que têm contribuído para o aumento da oferta de bens e serviços 

médicos (CONRAD, 2007), conforme sintetizado na Figura 7. Segundo Conrad e Leiter (2004), 

é possível observar uma mudança no mercado médico no que diz respeito à propaganda de 

remédios diretamente para o consumidor final, e ao surgimento de novos mercados médicos 

privados, como é o caso dos tratamentos estéticos, por exemplo. 
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Fonte: adaptado de Conrad (2007) 

 

A propaganda relacionada com a saúde comumente apresenta soluções médicas 

para categorias sintomáticas, entendidas pelo consumidor como bens ou serviços como outros 

quaisquer e não apenas como bens de saúde. As propagandas diretas ao consumidor podem 

moldar a forma como o público conceitua problemas, o que possibilita o aumento na demanda 

por soluções médicas, uma vez que esse tipo de propaganda é um dos maiores veículos para 

promoção tanto de diagnósticos quanto dos medicamentos que devem tratá-los (CONRAD, 

2007). 

No Brasil, sob o regulamento da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), somente pode ser feita a publicidade para o público em geral de medicamentos de 

venda isenta de prescrição médica, que são os que não possuem tarja vermelha ou preta3 em 

suas embalagens. Para esses medicamentos que exigem prescrição médica, a propaganda 

permitida, por meio de publicações especializadas, é a que se destina aos profissionais de saúde 

que podem receitar (médicos e dentistas) ou dispensar4 (farmacêuticos) medicamentos.  

A ANVISA proíbe a oferta de elementos promocionais aos médicos, embora tal 

conduta possa ser verificada cotidianamente na ação direta dos propagandistas (D’ÁVILA, 

2007). A figura do propagandista é elemento chave para influenciar os médicos, tendo em vista 

que há cerca de um farmacêutico representante de vendas da empresa para cada dez médicos, 

na maioria dos países desenvolvidos (POITRAS; MEREDITH, 2009).   

De fato, uma estratégia que Poitras e Meredith (2009) consideram fundamental no 

mercado de medicamentos é a de influenciar formadores de opinião, identificados como grupos 

de especialistas, pesquisadores e prescritores de medicamentos, para que falem positivamente 

sobre o produto farmacêutico. Entretanto, de todos, o prescritor é aquele que a empresa 

                                                           
3 Medicamentos com venda sob prescrição médica, sem ou com retenção da receita. 
4 Dispensação de medicamentos - ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não (ANVISA, 2016). Disponível em http://www.anvisa.gov.br 

/medicamentos/conceito.htm#1.15. Acesso em 23 maio 2016. 
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Figura 7 – Medicalização, farmaceuticalização, propaganda e mercados médicos 

http://www.anvisa.gov.br/
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farmacêutica tenta influenciar mais, pois, mesmo que a propaganda direta ao consumidor tenha 

crescido significantemente, a propaganda e a promoção de medicamentos ainda são 

maciçamente voltadas para a classe médica.  

Desse modo, os profissionais de saúde, que anteriormente eram os maiores 

promotores da medicalização e da farmaceuticalização, continuam tendo um papel importante 

nesses processos, uma vez que são gatekeepers para administração dos tratamentos médicos na 

forma, especialmente de diagnóstico, prescrição de receitas médicas e procedimentos 

cirúrgicos. Os médicos são ainda aqueles que detém o conhecimento técnico acerca da doença 

e de como tratá-la (CONRAD, 2007).  

No entanto, a propaganda direta ao consumidor tem, em parte, facilitado a 

medicalização, na medida em que aproxima o consumidor principalmente dos produtos 

oferecidos pela indústria farmacêutica (CONRAD; LEITER, 2004), inclusive tornando mais 

conveniente o acesso a medicamentos sem a necessidade de visita ao médico, o que pode ser 

demorado, e ampliando a prática da automedicação. A internet tem sido o meio onde muitos 

consumidores adquirem medicamentos, sem precisar da avaliação e prescrição médica, 

especialmente quando se tratam daqueles para propósitos de estilo de vida ou aprimoramento 

(FOX et al., 2005). Desse modo, surgem novas formas de mediação de medicação que 

ultrapassam a relação médico-paciente (WILLIAMS et al., 2008). A internet ainda possibilita 

a troca de informações entre consumidores e a formação de grupos de suporte, que podem tanto 

incentivar como constranger processos de medicalização e farmaceuticalização. 

No entanto, há empresas farmacêuticas que, ao promoverem seus produtos em 

websites, incluem simples questionários que permitem aos consumidores determinarem se eles 

têm um distúrbio e devem consultar um médico para tratá-lo. Assim, a internet tem se tornado 

um veículo importante na promoção de definições medicalizadas de uma gama de distúrbios. 

Virtualmente quase todos os distúrbios, contestados ou estabelecidos, tem websites destinados 

aos consumidores, e muitos, se não todos, promovem crescente medicalização de várias 

dificuldades da vida (CONRAD, 2007). 

Com efeito, categorizar doenças e posteriormente vender medicamentos para tratar 

essas condições é algo que se tornou comum (CONRAD, 2007). Triggle (2007), por exemplo, 

faz uma análise da promoção feita por um laboratório farmacêutico americano, em 2003, sobre 

uma condição chamada síndrome das pernas inquietas.  

Da mesma forma, Conrad e Leiter (2004) descrevem como as empresas 

farmacêuticas mapearam o mercado relativo à disfunção erétil e a distúrbios de ansiedade, 

promovendo essas condições como um problema médico e seus produtos farmacêuticos como 



44 

 

as soluções. O produtor do Paxil, um dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, 

percebendo que o mercado para o tratamento de depressão estava saturado, requereu aprovação 

para aplicações adicionais do produto. Assim, escolheu por se especializar no ‘mercado de 

ansiedade’ (ênfase dos autores), o que incluiu distúrbio do pânico, distúrbio compulsivo 

obsessivo, no início, seguidos dos distúrbios de ansiedade social (fobia social) e ansiedade 

generalizada. Nesses últimos casos, a aplicação desses medicamentos tem contribuído para a 

medicalização de emoções como preocupação, timidez e vergonha. Esse exemplo, para Conrad 

e Leiter (2004), ilustra como as empresas farmacêuticas estão comercializando doenças e não 

apenas medicamentos. 

Outro exemplo de como as empresas farmacêuticas respondem a demandas por 

soluções para insatisfações humanas diz respeito ao tratamento da calvície. Conrad (2007) 

apresenta o caso de um medicamento que originalmente tratava pressão alta, mas que nos testes 

clínicos apresentou o efeito colateral de crescimento de cabelos em um dos pacientes. Para esse 

medicamento, o qual era esperado que fosse de baixa lucratividade, uma vez que se destinava 

a um público específico, foram realizados novos testes.  

Mas, antes mesmo que fosse aprovado pela U.S. Food and Drug Administration 

(FDA), nos Estados Unidos, com indicação para calvície, muitos médicos já o prescreviam, 

para uso off-label. Após aprovação, o laboratório modificou as informações do produto, mudou 

o nome do medicamento e investiu fortemente em propagá-lo como um produto para superar 

um problema, neste caso, a calvície. Outros produtos, posteriormente, surgiram no mercado, 

tanto na forma de novos medicamentos quanto de cirurgia de transplante, o que sinaliza ser esse 

um mercado com potenciais consumidores. 

Dentro dos mercados médicos, há ainda o que Conrad (2007) conceitua de terceira 

parte, que representa aqueles que pagam por um procedimento médico, e compõem um mercado 

mediado (e.g., planos de saúde). A Figura 8 expõe os principais componentes desse mercado. 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Conrad (2007) 
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Figura 8 – Mercado médico mediado e seus componentes 
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Nesse contexto, conforme apresentado na Figura 8, o mercado para tratamentos é 

mediado por políticas de cobertura de empresas de planos de saúde, programas governamentais, 

ou organizações de cuidados com a saúde. Logo, enquanto publicidade resulta em uma 

medicalização direta, o mercado para tratamento é mediado estando acoberto ou não por planos 

de saúde. Algumas vezes, a expansão ou a retração na cobertura pode afetar a quantidade de 

medicalização que ocorre. 

Há evidências de que nem toda propaganda direta de produtos e serviços médicos 

repercute junto aos consumidores. Dependendo do produto ou do serviço, em termos de esforço 

do consumidor, principalmente quando não são acobertados pelos planos de saúde, é possível 

que esse consumo não seja percebido como valoroso (CONRAD, 2007). Isso pode significar 

que, a depender do benefício ofertado pelo produto ou serviço médico, independentemente da 

sua eficácia, alguns não encontram consumidores dispostos a sacrifícios, especialmente no que 

diz respeito aos produtos que são usados com objetivos para além do estritamente médico. 

Apesar disso, os mercados médicos são, em geral, eficientes na oferta de bens e 

serviços relativos à saúde que buscam satisfazer os consumidores. Não apenas no domínio da 

indústria farmacêutica, embora essa seja a mais acessível, mas também em outros tipos de 

intervenção médica, é crescente a expansão dos mercados médicos particulares e mediados, 

como clínicas, hospitais e planos de saúde. Cirurgias cosméticas são um dos exemplos dessa 

expansão (CONRAD, 2007) e estão alinhadas ao desejo de aprimoramento, e não a uma 

demanda de saúde, o que remete aos fenômenos de medicalização e farmaceuticalização. 

O marketing farmacêutico, por sua vez, está mais alinhado com o consumo do que 

com a medicina, para o que as consequências não são triviais (APPALBAUM, 2006). Isso 

porque, como aponta Conrad (1992), embora intervenções médicas sejam julgadas pela sua 

eficiência, as consequências socais da medicalização ocorrem independentemente da eficácia 

médica, posto que são indiferentes da validação de definições médicas ou diagnósticas ou da 

efetividade de regimes médicos. Os fenômenos da medicalização e da farmaceuticalização são 

acompanhados por padrões desiguais de distribuição, por problemáticas de supermedicalização 

ou submedicalização e pelo direcionamento para determinados grupos sociais percebidos como 

mais vulneráveis, como mulheres, crianças e idosos (BELL; FIGERT, 2012), mesmo que haja 

evidências de processos de expansão que visam a outros grupos, como o masculino (CONRAD, 

2007).  

Nesse contexto, saber o que é ou não uma condição médica é algo cada vez mais 

difícil para os indivíduos, os quais se tornam agentes ativos de processo medicalizantes. 

Conforme ressalta Conrad (2007), como reação às propagandas e informações veiculadas, os 
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consumidores perguntam a seus médicos se eles têm o distúrbio visto em sites, revistas ou 

televisão, solicitando, talvez, uma medicação específica. Os consumidores também podem 

obter bens médicos tanto em mercados particulares quanto mediados. E, ainda, os consumidores 

estão indo a médicos e solicitando tratamentos para distúrbios autodiagnosticados, como tem 

acontecido com TDAH adulto. De acordo com Zheng (2015), a demanda do consumidor motiva 

a expansão médica que, por sua vez, pode diminuir as percepções de saúde subjetiva dos 

indivíduos, conduzindo a uma maior utilização produtos e serviços de saúde. 

Na perspectiva da medicalização e da farmaceuticalização é possível que muitos 

dos interesses dos consumidores estejam sendo minimizados, na medida em que relações de 

troca pertinentes à saúde são incentivadas, mesmo sendo desnecessárias e, inclusive, passíveis 

de produzir riscos para a vida humana. Isso porque, é preciso considerar os efeitos biológicos 

que os medicamentos produzem no organismo, a legitimidade do problema ou distúrbio em 

questão e a disposição dos consumidores de adotarem a tecnologia como uma ‘solução’ para 

um problema em suas vidas (WILLIAMS et al., 2008).  

Como afirmam Conrad e Leiter (2004), os mercados médicos nem sempre 

encontram os elementos classicamente definidos de um marketplace competitivo. Isso porque, 

em um mercado livre, os consumidores devem ser informados, apreciar diferenças na qualidade, 

ter poder de barganha e livre escolha para comprar, o que são pressupostos violados nos 

mercados de cuidados com a saúde. A assimetria de informação, principalmente no que diz 

respeito à definição, reconhecimento e diagnóstico de doenças, é um potencializador de 

consumos que podem ser prejudiciais ao consumidor. Desse modo, é preciso considerarmos as 

relações de troca no contexto de saúde por um viés de sistemas de marketing e do conceito de 

equilíbrio, conforme apresentamos em seguida. 

 

2.2 Sistemas de marketing e o conceito de equilíbrio 

  

Nesse tópico, inicialmente, resgatamos os conceitos teóricos de macromarketing e 

sistemas agregados de marketing. Em seguida, buscamos a conceituação de equilíbrio nos 

sistemas de marketing, mediante as perspectivas de justiça distributiva, stakeholders e 

externalidades, de modo que possamos fundamentar a caracterização do sistema de marketing 

de saúde, realizado no tópico subsequente. 
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2.2.1 Macromarketing e sistemas agregados de marketing: conceitos teóricos 

 

Os sistemas de troca envolvem atores sociais que se relacionam entre si e que têm 

seu comportamento afetado por variáveis endógenas e exógenas dentro destas relações 

(BAGOZZI, 1974), o que fundamenta o papel do marketing de compreender como essas 

relações se concretizam. Essa concepção foi ressaltada a partir das discussões acadêmicas sobre 

o objeto do marketing e o seu escopo de aplicação (e.g. KOTLER; LEVY, 1969; HUNT, 1976), 

mediante as quais o marketing passou a ser entendido como uma atividade social de relações 

de trocas, seja de natureza econômica ou não, entre dois ou mais indivíduos, o que faz da troca 

o seu objeto de estudo e análise (KOTLER, 1972). 

Com efeito, a partir da década de 1950, o marketing passou por questionamentos 

acerca do seu papel social, principalmente em relação ao alargamento de sua atuação 

direcionada aos aspectos gerenciais, por meio do entendimento de que deveria considerar os 

determinantes e as consequências sociais de suas atividades e de suas aplicações. Mais tarde, 

nos anos de 1970, alguns pensadores de marketing focaram seus estudos em questões 

relacionadas ao desempenho dos sistemas de marketing, o que viria ser entendido como 

macromarketing (WILKIE; MOORE, 2003). 

A partir do fechamento do escopo de marketing contemplando a troca como objeto 

de análise, da conceituação de sistema agregado de marketing (ou sistema de marketing) e da 

observação das influências mútuas entre marketing e sociedade, o macromarketing foi 

institucionalizado (COSTA, 2015), o que fundamentou uma visão ampliada da atividade de 

marketing. A Figura 9 ilustra esses elementos que permitiram a institucionalização do 

macromarketing. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado de Costa (2015) 

 

Para Hunt (1981), o macromarketing tem como foco o estudo dos (1) sistemas de 

marketing, (2) do impacto e consequências dos sistemas de marketing na sociedade, e (3) do 

impacto e consequências da sociedade nos sistemas de marketing. Nesse contexto, o critério 1, 
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Figura 9 – Institucionalização do macromarketing 
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sobre sistemas de marketing, tem como objetivo os variados níveis de agregação; o segundo 

critério remete aos interesses da sociedade por meio de tópicos como responsabilidade social e 

o papel do marketing no desenvolvimento econômico; e o critério 3 ressalta o impacto de 

aspectos legais do marketing e as consequências do marketing em sistemas políticos e de 

valores sociais distintos.  

De tal modo, conforme destaca Layton (2007), se a troca é central à teoria de 

marketing, é compreensível que os sistemas de troca, e mais especificamente os sistemas 

agregados de marketing, sejam o objeto central de referência do macromarketing. Nesse 

sentido, os sistemas de marketing se configuram mediante influências mútuas entre marketing 

e sociedade, na medida em que os processos de troca que ocorrem dentro desses sistemas geram 

diversos resultados para ambos. 

São chamados sistemas agregados de marketing porque, em termos dimensionais, 

independentemente da sua complexidade, um sistema de marketing está instituído ao ser 

efetivada uma troca entre, no mínimo, dois partícipes, o que significa dizer que as relações de 

trocas são atividades que ocorrem em níveis de agregação, que podem ser nacional, regional ou 

local (LAYTON; GROSSBART, 2006). Com isso, em qualquer que seja o nível de agregação, 

um sistema de marketing pode oferecer aos consumidores uma heterogeneidade de bens, 

serviços, experiências e ideias; em cada nível e a qualquer momento a oferta e acessibilidade 

aos sortimentos do sistema irá afetar sua efetividade. 

De acordo com Wilkie e Moore (1999; 2007), os conjuntos primários de atores 

pertencentes aos sistemas podem ser identificados como sendo os mercados (participantes); os 

consumidores (tendo em vista que a compra é crucial em todos os estágios); e as entidades 

governamentais, que devem facilitar ao máximo as operações dos sistemas agregados de 

marketing, por meio de decisões de política pública que visem beneficiar a sociedade como um 

todo. No entanto, reconhecemos que, embora sejam esses os principais atores que participam 

dos sistemas agregados de marketing, os condicionantes externos influenciam o contexto 

institucional da troca, como aspectos sociais, culturais, legais e econômicos, os quais precisam 

também ser considerados ao se analisar determinado sistema.  

Um sistema agregado de marketing é um grande e complexo sistema operacional 

que serve às necessidades de sua sociedade, e que difere em cada espaço social. Portanto, é 

adaptativo em termos humanos e tecnológicos ao refletir as idiossincrasias do povo e sua 

cultura, da geografia, das decisões políticas e das oportunidades e restrições econômicas 

(WILKIE; MOORE, 2006). De fato, é preciso que sejam consideradas as particularidades de 

cada contexto institucional em que o funcionamento dos sistemas ocorre. Seguindo esse 
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entendimento, adotamos a definição de sistemas de marketing elaborada por Layton (2009, p. 

354), que explica que, 

 

um sistema de marketing é uma rede de indivíduos, grupos e/ou entidades, imbuída 

em uma matriz social, ligada direta e indiretamente, através da participação sequencial 

ou compartilhada em trocas voluntárias de valor as quais conjuntamente criam, 

ordenam, transformam, e disponibilizam ofertas de bens, serviços, experiências, e 

ideias, como uma resposta à procura de clientes. 

 

Por essa definição, entendemos que um sistema de marketing envolve trocas que 

representam valor em uma matriz social, independentemente de ser econômico, social, 

emocional ou intelectual, por exemplo. No contexto médico, a oferta pode ser caracterizada por 

uma ideia de aprimoramento, um diagnóstico, um produto ou serviço médico que respondam 

às necessidades dos consumidores, dependendo do que propõe o sistema de marketing ao qual 

pertence. 

Portanto, consideramos que o estudo dos sistemas de marketing, em geral, abrange 

a análise de um ou mais dos seus elementos essenciais, que são o ambiente, os componentes, 

os atributos e as propriedades e as saídas resultantes das atividades do sistema (LAYTON; 

GROSSBART, 2006). Ilustrando essa proposição, Costa (2015) apresenta um esquema que 

contém os elementos essenciais de um sistema agregado de marketing (Figura 10). 
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Fonte: adaptado de Costa (2015, p.108)  

 

Como representado na Figura 10, temos os elementos que compõem normalmente 

um sistema agregado de marketing, em termos de estrutura, funcionamento e resultados. Os 

sistemas se relacionam como outros sistemas, que podem ter a mesma complexidade ou não, e 

são condicionados por fatores externos. Essa visualização apresenta um conjunto de aspectos 

relacionados às trocas, que formam o contexto institucional onde são operacionalizados os 

processos. 

Ainda sobre os sistemas de marketing, é importante considerar na sua configuração 

os aspectos que os definem como estruturas de troca econômica e social, ou seja, em geral, (1) 

os sistemas agregados trazem aspectos além da mera troca econômica; (2) os sistemas de 

marketing delimitados têm relação direta com outros sistemas, necessitando tanto de 

suprimentos de outros sistemas como direcionando seus produtos finais para outros sistemas; 
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Figura 10 – Visão geral do sistema de marketing 
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(3) os sistemas de marketing possuem subsistemas que são estruturados, em boa medida, e que 

possuem os mesmos elementos do sistema agregado, porém em escala menor; e (4) os sistemas 

que possuem especificidades de funcionamento, de estrutura e de resultados, que os tornam 

únicos (LAYTON; GROSSBART, 2006).  

Costa (2015) acrescenta que todo sistema tem um nível de eficiência de suas 

atividades, relacionando os resultados efetivamente gerados aos recursos utilizados. De fato, a 

eficiência e a efetividade com as quais um sistema de marketing opera é um determinante crítico 

para a qualidade de vida em todas as sociedades, o que está vinculado à capacidade do sistema 

oferecer sortimentos acessíveis que respondam às necessidades dos seus consumidores, em 

qualquer nível de agregação (LAYTON, 2011), de modo que correspondam aos interesses de 

todos os agentes do sistema.  

Todavia, mesmo que um sistema de marketing ofereça uma heterogeneidade de 

ofertas que correspondam aos desejos dos interessados, pode ser que estas representem algum 

prejuízo para os atores sociais, como aquelas que encorajam o consumo de alimentos, drogas 

ou bebidas alcoólicas. Diante de tipos de ofertas potencialmente danosas, muitas comunidades 

procuram contê-las ou limitá-las, por meio de ações que podem restringir o acesso, banir 

categorias específicas, aumentar preços mediante taxas mais altas ou regular e controlar o 

sistema em questão (LAYTON, 2011). Produtos farmacêuticos usados para emagrecimento, 

como o Xenical, são um exemplo de ofertas banidas por regulamentação governamental, no 

Brasil. 

Assim, é preciso considerar que um sistema agregado de marketing não diz respeito 

apenas à oferta e distribuição de produtos, serviços, experiências, e ideias, mas envolve 

questões abrangentes dentro de uma matriz social, que caracteriza um contexto institucional da 

troca. Isso significa que um sistema de marketing precisa ser considerado para além da sua 

estrutura, dos seus fluxos funcionais e dos seus resultados, incluindo os motivadores da ação 

coletiva e as interações entre os participantes nas arenas sociais relevantes (LAYTON, 2015), 

que podem influenciar o contexto institucional da troca de maneira positiva ou negativa. As 

escolhas e ações dos atores do sistema têm consequências que são de caráter macro, ou seja, 

que ultrapassam a si mesmo e às suas empresas (MITTELSTAEDT et al., 2006). 

Desse modo, há diversas externalidades oriundas do funcionamento dos sistemas 

de marketing que podem gerar impactos negativos para os envolvidos nos processos de troca 

(LAYTON, 2011). Seguindo esse pensamento, entendemos que os fenômenos sociais da 

medicalização e da farmaceuticalização funcionam como motivadores da ação coletiva no 

contexto do sistema de marketing da saúde, influenciando os processos de troca, de modo que 
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favorecem saídas que podem ser positivas, como bem-estar físico, ou negativas, como 

automedicação.  

Podemos concluir, portanto, que ineficiências representam desequilíbrio para um 

sistema agregado de marketing, ao passo que a eficiência está relacionada ao funcionamento do 

sistema de maneira plena, sem que haja prejuízo para nenhuma das partes envolvidas nos 

processos de troca. Diante disso, faz-se necessário discutirmos a noção de equilíbrio dentro do 

contexto institucional dos sistemas de marketing.  

 

2.2.2 O conceito de equilíbrio dos sistemas de marketing 

 

O poder que as forças de mercado e que o marketing têm de moldar vários aspectos 

dos costumes, atitudes e cultura de uma sociedade não deve ser subestimado; uma vez 

direcionado para o interesse de todos os envolvidos nos processos de troca, o marketing pode 

aproveitar e canalizar as vastas oportunidades que o sistema de livre mercado pode oferecer 

para o bem dos consumidores, das corporações e da sociedade como um todo (SHETH; 

SISODIA, 2005). Nessa perspectiva, o estudo dos sistemas de marketing é capaz de promover 

essa amplitude que pressupõe o interesse de todos os envolvidos nos processos de troca, com 

foco na diminuição dos desequilíbrios que se instauram nas matrizes sociais nas quais operam.  

Um sistema de marketing equilibrado tem a premissa de compreender e abarcar os 

interesses de todos os seus stakeholders. Desse modo, fundamenta-se em princípios de justiça 

buscando analisar os direitos de cada um dos agentes envolvidos no sistema, avaliando a 

eficiência do sistema em promover desenvolvimento econômico, social e ambiental, na medida 

em que atinge os melhores resultados possíveis e reduz os impactos das externalidades 

negativas que se direcionam para cada agente (BARBOZA, 2014).  

De fato, segundo Klein (2008), justiça também é um critério da performance do 

marketing, posto que se deve atuar buscando eficiência e efetividade dos processos de maneira 

justa. Portanto, um sistema de marketing ideal deve ser justo (FERRELL; FERRELL, 2008). 

Dentre os princípios normativos que fundamentam a concepção de justiça, o que se apresenta 

como mais adequado para o estudo das consequências do macromarketing é o da justiça 

distributiva, o qual se preocupa com a equidade dos objetivos, processos e resultados de um 

sistema de marketing (LACZNIAK; MURPHY, 2008; FERRELL; FERRELL, 2008). 

Contudo, um sistema de marketing (ou subsistema), muitas vezes, produz 

resultados injustos para certos partícipes, de modo que isso representa desafios para a sua 

própria existência. Nesse sentido, justiça distributiva aplicada ao marketing lida com o sistema 
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de marketing no que diz respeito à estrutura, políticas ou práticas, e à justa distribuição de 

encargos e benefícios entre os diversos indivíduos afetados pelo funcionamento desse sistema 

(LACZNIAK; MURPHY, 2008). Em concordância com esse entendimento, é possível dizer 

que os fenômenos sociais da medicalização e da farmaceuticalização influenciam os efeitos 

distributivos do funcionamento do sistema agregado de marketing de saúde, representando 

consequentes encargos e benefícios para os envolvidos nos processos de troca, de forma, muitas 

vezes, desigual, o que se alinha à perspectiva de justiça distributiva. 

No que diz respeito a processos medicalizados, muitas vezes são visíveis a 

distribuição desigual de encargos e benefícios, a exemplo da medicalização do parto, em termos 

de acesso e informação, por exemplo. No entanto, há ainda a questão de encargos e benefícios 

resultantes de diagnósticos relacionados a condições não médicas, mas que são tratadas dentro 

do domínio médico, conforme ressalta o fenômeno da medicalização, o que pode resultar 

problemáticas consequências sociais, físicas e psíquicas. Quanto à farmaceuticalização, são 

observados alguns impactos que podem ser analisados na perspectiva da distribuição de 

encargos e benefícios, como a relação entre risco de doença iatrogênica e uso preventivo de 

medicamentos ou do aumento do consumo de medicamentos para a automedicação, ponderando 

acerca dos resultados desses processos. 

Entretanto, é preciso que se esclareça ‘para quem’ um sistema agregado de 

marketing deve ser justo. De acordo com Laczniak e Murphy (2008), a noção de stakeholder é 

evocada mediante o elemento da justiça distributiva centrado no impacto que todos os 

envolvidos recebem como resultado do processo. O conceito de stakeholder foi entendido e 

difundido por Edward Freeman, em 1984, como grupos ou indivíduos que se beneficiam ou 

sofrem prejuízo, ou cujos direitos são respeitados ou violados pelas ações corporativas 

(FREEMAN, 2001). Esse conceito inclui os próprios acionistas e funcionários da empresa, 

assim como outras entidades que se relacionem com ela, ou seja, o termo stakeholder define 

todos os grupos que tem uma participação ou uma reivindicação nas organizações.  

No que diz respeito às relações de troca entre a indústria farmacêutica e a sociedade, 

por exemplo, Abraham (2008) sugere que há diferentes interesses. Para pacientes e para a saúde 

pública é importante que os medicamentos lançados pelos laboratórios farmacêuticos tenham a 

melhor razão benefício-risco possível, considerando todo conhecimento científico disponível; 

para as empresas farmacêuticas, em geral, o objetivo primário é a maximização lucrativa das 

suas atividades empresariais. Na perspectiva de equilíbrio de sistema de marketing, os 

interesses de cada um desses agentes devem ser considerados sem que representem prejuízo 

para os demais. 
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Nesse sentido, o impacto de uma ação particular em cada categoria de stakeholder, 

que inclui consumidores, fornecedores, funcionários, acionistas, competidores, comunidades e 

outros grupos afetados, pode ser entendida como uma alocação de custos e benefícios, o que, 

caso resulte em problemas para qualquer uma dessas categorias, é considerado uma questão de 

justiça distributiva (KLEIN, 2008). Dentro dessa abordagem, é preciso que o funcionamento 

dos sistemas agregados de marketing respondam adequadamente aos conflitos potenciais que 

surgem em relação aos interesses e aos padrões morais dos stakeholders. 

Isso porque, sendo os stakeholders que recebem as saídas positivas ou negativas 

dos sistemas agregados de marketing, quando ofertas disponíveis por um sistema (ou 

subsistema), sejam bens, serviços, experiências e ideias, não representam as necessidades de 

consumo dos interessados diretos e indiretos, é possível que as consequências de 

funcionamento, que são suas saídas, sejam causadores de desequilíbrios nesse sistema 

(BARBOZA, 2014). Dentre as saídas de um sistema agregado de marketing destacamos as 

externalidades, que, segundo Layton (2009), são produzidas como consequências das operações 

do sistema de marketing, de modo que geram impactos no meio ambiente, nas instituições 

sociais, na vida e no bem-estar social, em políticas e poder, na religião e em outros valores. 

Consequentemente, é preciso que ações que intencionem refrear as externalidades 

negativas, que geram desequilíbrio no sistema, possam ser incentivadas e aplicadas, de modo 

que se instaure um melhor equilíbrio nas relações de troca. Consideramos que os fenômenos da 

medicalização e da farmaceuticalização influenciam os processos de troca pertinentes ao 

sistema de marketing da saúde de maneira a potencializar prováveis desequilíbrios, conforme 

veremos a seguir, mediante a caracterização desse sistema.  

 

2.3 Uma análise do sistema de marketing da saúde na perspectiva dos fenômenos de 

medicalização e farmaceuticalização 

 

Nesse tópico, buscamos analisar o sistema de marketing de saúde, considerando os 

fenômenos da medicalização e da farmaceuticalização e identificando possíveis desequilíbrios 

resultantes nas relações de troca. Para tanto, caracterizamos o sistema de marketing de saúde, 

visualizando suas entradas, seu funcionamento e suas saídas, destacando possíveis 

desequilíbrios potencializados pelos processos de medicalização e farmaceuticalização que 

influenciam as relações de troca dentro desse sistema. 
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2.3.1 Caracterizando o sistema de marketing de saúde - SMS 

 

Na medida em que um mercado aumenta, tanto em volume quanto em diversidade, 

padrões emergem nas relações de troca entre ofertantes e demandantes. Nessa perspectiva, o 

desenvolvimento dos cuidados com a saúde a partir do século XX pode ser visto como a 

emergência de um sistema agregado de marketing.  

Antes de 1930, cuidados com a saúde eram feitos por meio de um sistema de 

serviços e caridade para com os pobres, como resultado de uma taxa paga pelos ricos, o que, 

pela perspectiva de sistema, não é eficiente nem efetivo. Investimentos no funcionamento dos 

sistemas de saúde no último século melhoraram o acesso e as ofertas de saúde 

(MITTELSTAEDT et al., 2009), o que, visivelmente, representou desenvolvimento e melhoria 

de qualidade de vida das sociedades as quais servem.  

Ao mesmo tempo, com crescimento dos mercados médicos, acompanhado da 

expansão dos fenômenos de medicalização e farmaceuticalização, é possível dizer que os 

sistemas de marketing de saúde se tornaram mais complexos e multiníveis, o que tem gerado 

impactos negativos e positivos. De fato, desenvolvimento pode ou não proporcionar bem-estar 

em termos de resultados sociais e externalidades (LAYTON, 2009).  

Neste contexto, nossa intenção é fazer uma análise dos principais elementos do 

sistema de marketing de saúde, ao caracterizarmos o seu funcionamento mediante os fenômenos 

de medicalização e farmaceuticalização. Para tanto, tomamos como referência o frame proposto 

por Layton (2007) e adaptado por Costa (2015), que apresenta uma visão geral do sistema de 

marketing, dividindo-o em entradas, ações e fluxos diversos e saídas, compondo o contexto 

institucional da troca que sofre influência de condicionamentos externos e de outros sistemas. 

Adaptamos esse frame para caracterizarmos o sistema de marketing de saúde, representado pela 

sigla SMS, identificando os elementos que entendemos mais relevantes para a proposta desta 

tese (Figura 11).  
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Fonte: elaboração própria a partir do modelo adaptado de Costa (2015) 

 

Antes de continuarmos, no entanto, esclarecemos que a análise de um sistema de 

marketing pode ser realizada por mais de um direcionamento, focando, por exemplo, em 

questões relativas a acesso e oferta, perspectiva adotada por Mittelstaedt et al. (2009), ao avaliar 

o sistema de marketing de saúde americano. Há ainda que se considerar que o Brasil, assim 

como outros países, possui um sistema de saúde público (SUS) que pode ser analisado pelo 

frame do macromarketing. Todavia, esse sistema não é o foco desta tese.  

Nossa análise se pauta nas atividades do sistema de marketing de saúde privado, 

intencionando verificar os impactos que os fenômenos da medicalização e da 

farmaceuticalização impõem ao contexto de troca desse sistema, e como se comportam seus 

principais componentes. Reconhecemos que o sistema de marketing da saúde é muito mais 

complexo do que nos propomos a caracterizar neste trabalho, considerando os diversos fluxos, 

atividades, atores e subsistemas que compõem seu funcionamento. 

Principais agentes 

- consumidores 

- indústria farmacêutica 

- profissionais de saúde 

- saúde suplementar 

- ANVISA e ANS 

- judiciário 

 

 

 

Ações 

 Compra e venda 

 Fiscalização 

 Diagnóstico e prescrição 

Fluxos diversos 

 Produtos 

 Serviços 

 Informações 

 Acesso 

Principais saídas 

 Valor gerado para os agentes e a sociedade 

 Externalidades negativas 

 Desequilíbrios consequentes da 

medicalização e da farmaceuticalização 

Funcionamento do sistema 

MEDICALIZAÇÃO E 

FARMACEUTICALIZAÇÃO

A 

Outros sistemas 

Figura 11 – Visão dos principais elementos do sistema de marketing da saúde – SMS 
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No entanto, nosso entendimento é de que, ao caracterizarmos o funcionamento do 

SMS, condicionado à medicalização e à farmaceuticalização, podemos identificar prováveis 

desequilíbrios decorrentes dessa configuração de sistema que são potencializados por estes 

fenômenos sociais e que recaem, sobretudo, nos consumidores, Desse modo, a atuação de cada 

um dos principais stakeholders, das ações e fluxos e das saídas resultantes que são 

potencialmente desequilibradas, considerando a noção de equilíbrio de sistema de marketing, 

são individualmente analisadas, ponderando sobre as influências que sofrem pelos processos de 

medicalização e farmaceuticalização.  

 

2.3.2 Principais agentes do sistema de marketing da saúde 

 

Na perspectiva da medicalização e da farmaceuticalização, os principais agentes 

são os consumidores, a indústria farmacêutica, os profissionais de medicina, a saúde 

suplementar e os órgãos regulatórios da saúde. Ainda, consideramos a atuação do Judiciário 

quando acionado para obtenção de medicamentos ou tratamentos negados pela saúde 

complementar, assim como pelo SUS. Desse modo, caracterizamos cada um desses players no 

sistema de marketing da saúde.  

 

a) Consumidores 

Os consumidores em geral são considerados atores primários de um sistema 

agregado de marketing (WILKIE; MOORE, 1999), de modo que sua atuação repercute no 

funcionamento do sistema ao receberem, avaliarem e consumirem os bens, serviços, 

experiências e ideias que são oferecidas, conforme entendimento das suas necessidades 

(LAYTON, 2009). Dentro do SMS, os consumidores deixaram de ser simplesmente pacientes, 

navegando por esse marketplace, em alguns momentos, de maneira plena. No entanto, há 

especificidades no comportamento dos consumidores que motivam ou constrangem contextos 

de troca. Enfocamos nas suas reações sob a perspectiva da medicalização e da 

farmaceuticalização. 

Nas relações de troca com produtos farmacêuticos, Abraham (2010) ressalta que o 

consumidor pode atuar de maneira adversária ou colaborativa. O primeiro tipo de reação é 

orientado à injúria e ocorre em oposição à farmaceuticalização, ao levantar dúvidas acerca da 

segurança de produtos medicamentosos, o que direciona uma redução na prescrição e uso 

farmacêuticos. A atuação do consumidor de forma colaborativa, por sua vez, é orientada ao 
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acesso e envolve grupos de pacientes que visam à facilitação de acesso a novos medicamentos, 

ao pressionar sua aprovação pelos orgãos regulatórios. 

Consequentemente, esse consumidor busca a redução das barrerias regulamentares 

para os mercados farmacêuticos, o que nem sempre se mostra benéfico para a saúde pública, 

porque envolve menos checagem regulamentar em termos de segurança e eficácia dos 

medicamentos. Grupos não lucrativos formados por familiares, pacientes e outros preocupados 

com determinados distúrbios têm alcançado grande suporte nos tratamentos médicos para os 

quais eles advogam (CONRAD, 2005). Um exemplo foi a comoção de muitos familiares em 

relação à liberação da substância  canabidiol para combate a crises epilépticas. Com efeito, é 

mais comum que o consumidor colaborativo prevaleça sobre o adversário (ABRAHAM, 2010). 

Os consumidores ainda se encontram submetidos ao que Abraham (2010) chama 

de apropriação discursiva das necessidades de saúde dos pacientes como demandas de 

consumo no mercado, que deriva de discursos que promovem uma ideologia acerca da 

independência do paciente, como ‘automedicação’ e ‘paciente especialista’, mesmo que esses 

discursos nem sempre sejam compatíveis com as reais ações e necessidades dos pacientes. Essa 

ideologia, portanto, pode conduzir as relações de troca que são dispensáveis para o consumidor, 

mas que, pela tendência que o coloca como responsável pela sua própria saúde, pode fazer dele 

um agente ativo nas práticas medicalizantes e farmaceuticalizantes.  

A tese da medicalização, conforme Conrad (2007), enfoca duas dimensões. A 

primeira examina como a medicina e os motivadores emergentes da medicalização 

desenvolvem e aplicam categorias médicas e, em menor grau, a segunda dimensão tem seu foco 

em como a população internalizou as perspectivas médicas e terapêuticas como algo natural. 

Aparentemente, a delimitação cada vez menor entre o que é saúde e doença tem 

transformado o comportamento dos consumidores de bens e serviços médicos, dentro de uma 

perspectiva da medicalização, da farmaceuticalização ou de ambos os fenômenos. Conrad 

(2005) ressalta o papel do consumidor na sua própria avaliação e busca por tratamento para 

sintomas que acredita ser de determinada condição, o que resulta em processos de 

automedicalização, nos quais o profissional médico é procurado como um legitimador para o 

autodiagnóstico. Um exemplo disto é a crescente medicalização da infelicidade e do tratamento 

realizado com antidrepressivos. 

Todavia, é preciso reconhecer que os consumidores podem desenvolver 

sentimentos de ambivalência com relação a intervenções médicas, desde o consumo de 

medicamentos a outros serviços médicos, de modo que comportamentos de resistência são 

situacionalmente específicos e dependentes da natureza do medicamento, da sua indicação e do 
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seu pretenso resultado (WILLIAMS et al., 2012). Os debates entre o parto normal e o parto 

cirúrgico podem ser vistos por esse prisma.  

Há uma predominância acerca do suporte médico como a melhor opção para as 

parturientes, apesar do fato de os riscos envolvendo o parto cirúrgico serem maiores tanto para 

a mulher quanto para o bebê do que os que resultam do parto normal. O parto cirúrgico é 

indicado em situações específicas, mas é realizado amplamente por escolha das mulheres, 

muitas indiferentes aos prós e contras de cada tipo de parto. Segundo Brennan et al. (2010), a 

população leiga desenvolveu uma ‘distância crítica’ da profissão médica, não sendo passiva, 

mas ativamente ambivalente, por meio de adesão, ceticismo ou protagonismo, o que é percebido 

também por Nye (2003). 

Neste sentido, entendemos que um grande problema dentro das relações de troca de 

saúde é a assimetria de informação. Em que medida, de fato, um indivíduo que se submete a 

uma intervenção médica ou ao consumo de um medicamento ou de um cosmético, está fazendo-

o de maneira totalmente consciente, esclarecida e voluntária acerca dos riscos associados às 

suas escolhas? A problemática perpassa por duas questões fundamentais: o entendimento em 

termos de novos diagnósticos e as opções de tratamento que se colocam como alternativas ao 

modelo biomédico predominante. 

Apesar disso, a expansão de um consumidor bem informado, reflexivo (GABE et 

al., 2015), que se apresenta como contrapositor dos fenômenos da medicalização e da 

farmaceuticalização pode se desdobrar na formação de grupos sociais que se organizam dentro 

de uma lógica emancipatória. Consequentemente, buscam questionar, informar e criar 

mecanismos para empoderar grupos sociais para os quais se direcionam, como é o caso de 

grupos de mulheres que discutem a medicalização do parto, sobre alternativas além das práticas 

médicas mais dominantes. 

 

b) Indústria farmacêutica 

Em um sistema agregado de marketing equilibrado, o stakeholder ofertante deve 

elaborar ofertas de bens, serviços, experiências e ideias que atendam às necessidades dos 

agentes demandantes de modo coerente com os padrões socioeconômicos, culturais e morais 

do contexto de troca, ao mesmo tempo em que alcancem resultados adequados aos seus esforços 

de oferta (BARBOZA, 2014). No SMS, um dos principais agentes ofertantes é a indústria 

farmacêutica, a qual é responsável pelo desenvolvimento, produção e distribuição de 

medicamentos, atuando de forma essencial na satisfação de necessidades da saúde humana 

(BUSFIELD, 2010). 
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Conforme alega Lybecker (2006), a indústria farmacêutica tem um importante 

contrato social com as comunidades no que diz respeito à descoberta e desenvolvimento de 

medicamentos que tenham valor na extensão e melhoria de vida, ao mesmo tempo em que tem 

a obrigação de manter sua lucratividade; todavia, balancear ambas as responsabilidades é algo 

complicado. Principalmente por se considerar o contexto institucional da troca em que as 

empresas farmacêuticas estão inseridas, no qual devem obedecer não somente à demanda de 

ofertas e acesso, mas a regulamentações de produção, comercialização, divulgação e 

precificação. 

Em geral, a cadeia produtiva da indústria farmacêutica se caracteriza por meio de 

uma sequência de quatro estágios: (1) pesquisa e desenvolvimento, (2) produção industrial do 

fármaco, (3) produção dos medicamentos, e (4) marketing e vendas (FREITAS; ALMEIDA, 

2015). Pesquisa e desenvolvimento (P&D) são processos capazes de gerar produtos de saúde 

que combatam doenças, todavia há críticas acerca dos interesses comerciais da indústria 

farmacêutica suplantarem sua contribuição no que diz respeito a certos tipos de necessidades 

de saúde, focando no desenvolvimento e comercialização de produtos mais rentáveis 

(VIDOTTI et al. 2008; BUSFIELD, 2010). 

As empresas farmacêuticas produzem dois tipos de medicamentos: os 

medicamentos isentos de prescrição (MIP), também conhecidos como over-to-counter (OTC), 

e os medicamentos éticos, os quais podem ser ou não protegidos por patentes, mas são vendidos 

apenas mediante prescrição médica. O grupo dos medicamentos éticos está dividido em três 

subcategorias, que são medicamento de referência, medicamento similar e medicamento 

genérico (FREITAS; ALMEIDA, 2015). 

Segundo classificação da ANVISA, os medicamentos de referência, também 

chamados de marca, são medicamentos inovadores registrados no órgão federal, o qual assegura 

sua segurança, eficácia e qualidade e é, em geral, o primeiro remédio que surgiu para o 

tratamento de determinada doença, pelo qual obteve patente. O medicamento similar contém o 

mesmo princípio ativo e indicação terapêutica do medicamento de referência, mas não 

bioequivalência, e, por isso, não pode substituir os remédios de marca. Por sua vez, o 

medicamento genérico é intercambiável com o de marca ou inovador, pois contém 

rigorosamente as mesmas características e efeitos sobre o organismo do paciente, sendo 

comprovada a sua bioequivalência farmacêutica. 

O desenvolvimento de medicamentos inovadores é um processo longo e custoso, 

para o qual nem sempre o retorno se mostra equiparado ao investimento, que é, 

aproximadamente, de 800 milhões de dólares por medicamento (JOHAR, 2013). Além dos altos 
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custos de P&D, os novos produtos são submetidos a rigorosos testes exigidos pelos órgãos 

reguladores, o que, para a indústria, são fatores que justificam a proteção de patente de produtos 

farmacêuticos (MILLS et al., 2006). Apesar disso, há discordâncias acerca da concessão de 

patente para produtos farmacêuticos, principalmente considerando a sua finalidade profilática 

e curativa. 

Contudo, Lybecker (2006) argumenta que a patente, ao proteger a propriedade 

intelectual das empresas farmacêuticas, é o que assegura sua sobrevivência, principalmente por 

considerar que o processo de P&D se desdobra em longos períodos de desenvolvimento, testes 

clínicos extensos, requerimentos reguladores rígidos e baixa probabilidade de sucesso. 

Medicamentos que podem ser patenteados são, em geral, os que aumentam os lucros das 

empresas farmacêuticas, mesmo que seu monopólio seja relativamente pequeno, considerando 

o período entre a aprovação e a expiração da patente (BUSFIELD, 2010), que dura, em geral, 

20 anos, dos quais a empresa usufrui comercialmente cerca de 10 anos.  

Apesar disso, como inovações terapêuticas são escassas, é mais comum, por 

exemplo, que medicamentos existentes sejam relançados com outras indicações ou com 

formulações diferenciadas, de forma que se obtém uma nova proteção e se comercializa um 

‘novo’ produto antes que a patente do anterior expire (CAPANEMA; PALMEIRA FILHO, 

2007). Na indústria farmacêutica, uma patente é concedida quando um medicamento apresenta 

novas características na sua composição química sem que sejam exigidas inovações em termos 

de propriedades terapêuticas.  

Por isso, muitos novos produtos farmacêuticos recebem patentes apesar de serem 

funcionalmente semelhantes aos existentes, o que expande as escolhas dos médicos e pode 

representar uma ameaça competitiva aos medicamentos estabelecidos que possuem indicações 

iguais ou similares (BREKKE; KUHN, 2006). Assim, é necessário que as empresas 

farmacêuticas utilizem diversas estratégias para gerar demanda para os seus produtos, 

principalmente considerando a competição entre medicamentos com as mesmas finalidades 

terapêuticas (BUSFIELD, 2010; NASCIMENTO, 2009). 

De acordo com Palmeira Filho e Capanema (2010), a indústria farmacêutica 

brasileira atua fortemente na exploração do segmento de medicamentos genéricos, com 

predominância do capital nacional nesse mercado. Assim, o investimento brasileiro em P&D 

farmacêutico, apesar do Brasil estar entre os 10 maiores mercados em nível global, não pode 

ser comparado ao quadro observado em países como os Estados Unidos. Com isso, a indústria 

farmacêutica brasileira está praticamente concentrada exclusivamente nas atividades de 

produção de medicamentos e de marketing e comercialização. 
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Isso porque, o investimento em marketing e vendas ultrapassa o realizado em P&D, 

o que sugere haver um esforço da indústria farmacêutica para aumentar suas vendas ao expandir 

seus mercados e encorajar o uso extensivo dos seus produtos, o que requer o suporte médico 

(BUSFIELD, 2010), e se encaixa nas perspectivas de medicalização e farmaceuticalização. 

Vidotti et al. (2008) exemplificam o caso de medicamentos relativos a estilo de vida, afirmando 

que esses produtos representam um cenário ampliado para o mercado farmacêutico. Desse 

modo, esses autores colocam que as empresas focam seus processos de P&D em produtos 

rentáveis que não necessariamente se direcionam ao tratamento de doenças, e sim para a 

resolução de condições humanas insatisfatórias, com calvície, impotência e envelhecimento. 

No entanto, para Palmeira Filho e Capanema (2010), fortes indicativos demonstram 

que a biotecnologia é fonte de inovação no desenvolvimento de novos medicamentos, posto 

que, nos últimos anos, as empresas de biotecnologia aprovaram mais medicamentos do que as 

grandes empresas farmacêuticas, mesmo estas tendo investido mais em P&D. Os autores ainda 

acreditam que a consolidação da biotecnologia pode reduzir as falhas em inovação (innovation 

gaps) na indústria farmacêutica.  

De fato, Conrad (2007) entende a biotecnologia como motivadora da 

medicalização, podendo abranger esse entendimento para a farmaceuticalização, por meio da 

medicina genética e do aprimoramento biomédico, além da indústria farmacêutica. Em termos 

dos produtos farmacêuticos competitivos, que possuem finalidades terapêuticas semelhantes, 

sejam patenteados ou não, portanto, as empresas dispendem um alto investimento em marketing 

e vendas, atuando de maneira massiva diretamente ao consumidor e especialmente ao médico 

prescritor. 

 

c) Profissionais de medicina 

No SMS, os profissionais de medicina atuam como ofertantes, na medida em que, 

por meio de uma relação econômica, ofertam consultas médicas, diagnósticos, prescrições e 

intervenções cirúrgicas que são consumidas por indivíduos com necessidades médicas. Há 

outros profissionais que atuam no SMS, como enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, entre 

outros, e cada uma dessas classes profissionais possui especificações de atuação, que podem 

disseminar ou constranger práticas medicalizantes, como é o caso dos nutricionistas.  

No entanto, optamos por detalhar a atuação dos médicos, em alinhamento à análise 

pretendida neste estudo, principalmente por que os profissionais médicos têm liberdades 
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especiais e irrestritas de prescrição. O ato de prescrever é exclusivo do médico5 e, apesar de 

tentativas para que os profissionais de enfermagem possam também prescrever medicamentos, 

esse fazer permanece restrito à classe médica. Isso significa que os médicos devem ter seu 

registro para exercer a profissão concedido pelo Conselho Regional de Medicina, o que lhes 

confere os poderes de credenciamento e licenciamento, e mantém essa categoria profissional 

empoderada em termos de autoridade médica (FRIEDMAN, 1962), mesmo diante do 

crescimento de outras profissões da saúde. Esse órgão é ainda o responsável pela regulação da 

conduta médica dentro do SMS. 

Com efeito, no que diz respeito aos processos de medicalização e 

farmaceuticalização, os médicos atuam como gatekeepers, por meio da sua expertise e 

mediação dentro do funcionamento do SMS. Há um entendimento de que a atuação médica 

representa um papel secundário dentro do escopo tanto da medicalização (CONRAD, 2007) 

quanto da farmaceuticalização (BUSFIELD, 2010), uma vez que apesar das práticas que 

envolvem o diagnóstico, a prescrição e a solicitação de exames serem importantes, outros 

players, como a indústria farmacêutica e os consumidores, são aqueles considerados os maiores 

motivadores desses fenômenos.  

De acordo com Busfield (2010), os profissionais médicos, às vezes, desempenham 

um papel importante no desenvolvimento de novos medicamentos, geralmente aliados à 

indústria farmacêutica, por meio de pesquisas acadêmicas, em contextos clínicos ou de 

laboratórios farmacêuticos. Ao mesmo tempo, atuam como prescritores de medicamentos, de 

modo que regulam oficialmente o acesso a substâncias que podem ser adquiridas, como e em 

qual contexto médico. Assim, a atividade de prescrição é uma parte central da prática médica.  

De fato, é preciso reconhecer, que há, segundo Busfield (2010), uma expectativa de 

que uma visita ao médico resulte na prescrição de algum medicamento para as necessidades do 

paciente. Dentro da perspectiva da medicalização e da farmaceuticalização, como já 

mencionado, os pacientes, cada vez mais agindo como consumidores, procuram o médico, 

muitas vezes, com diversas informações acerca do que acreditam ser seus diagnósticos. Cabe 

ao médico equilibrar essa relação, esclarecendo acerca dos questionamentos dos pacientes, para 

que prescrevam apenas medicamentos de fato necessários. 

Busfield (2010) completa afirmando que a pressão para que os médicos prescrevam 

um medicamento parcialmente reflete o fato de que muitos deles são vendidos apenas mediante 

                                                           
5 Cirurgiões-Dentistas podem prescrever medicamentos pertinentes ao âmbito da Odontologia, salvo em casos 

amparados pelo artigo 6º item VIII da Lei 5.081/66: "compete ao Cirurgião-Dentista prescrever e aplicar 

medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente" 
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prescrição médica. A indústria farmacêutica, por meio dos seus propagandistas, também 

influencia em algum nível esses profissionais. 

Outra característica que deve ser ressaltada na atuação médica é o processo de 

avaliação de risco no tocante a incertezas clínicas, o que leva os médicos a um dilema entre o 

risco de tratar uma pessoa que não está doente com um tratamento que ela não precisa e o risco 

de não tratar uma pessoa realmente doente, que ficaria pior se não tratada (BUSFILED, 2010). 

Isso acaba por aumentar a tendência preventiva, que incentiva intervenções que podem ser 

desnecessárias, como screening, mas que o médico opta por considerar que o risco de não 

tratamento pode ter maiores consequências graves. 

O julgamento sobre a gravidade da doença também impõe tratamentos que 

poderiam ser evitados, assim como a incerteza acerca do retorno da doença resulta em períodos 

mais longos de tratamento (BUSFIELD, 2010). Desse modo, o conhecimento médico também 

deve passar por uma continuada renovação, na medida em que novos tratamentos, substâncias 

e demandas dos pacientes (ou consumidores) exigem esse esforço. Assim, é possível que as 

classificações que tornam problemas que previamente não eram do domínio médico em 

problemas médicos, por meio do diagnóstico e indicação de tratamento, seja um reflexo da 

expansão da medicalização, uma vez que passam a ser disseminadas na formação profissional, 

em publicações do campo médico ou por meio da ação dos propagandistas. 

Além disso, ainda no âmbito de processos de medicalização, é possível identificar 

uma abrangência no que diz respeito à especialização médica, como a exemplo da medicina 

obstetrícia e pediátrica, dentre outras que assumiram o cuidado com novos tipos de 

enfermidades (CONRAD, 2007). No Brasil, em 2015, havia 53 especialidades médicas 

reconhecidas, e a tendência é de aumento devido à expansão de vagas em residências médicas 

e outros fatores (SCHEFFER et al., 2015). 

A inserção desses profissionais no sistema de saúde brasileiro é caracterizada por 

uma diversidade de práticas, locais e modalidades de exercício profissional. Os médicos atuam 

predominantemente de maneira clínica e assistencial, possuem uma multiplicidade de vínculos 

de trabalho, concomitante nos setores público e privado, em longas jornadas semanais, com 

rendimentos elevados; o assalariamento é o tipo de remuneração mais comum e o plantão uma 

atividade bastante praticada (SCHEFFER; POZ, 2015). 

No setor privado, embora o exercício liberal venha perdendo espaço, 60% dos 

médicos ainda trabalham em consultório próprio ou em clínicas privadas. Esses resultados 

apontam para desafios às iniciativas de reorientação do modelo assistencial, da organização e 

da oferta de serviços de saúde no Brasil (SCHEFFER; POZ, 2015).   
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Dos médicos, portanto, espera-se uma atuação em benefício do melhor interesse da 

saúde dos seus pacientes, embora seja reconhecido que muitos fatores interferem em sua 

atuação médica, como a relação com as organizações de cuidados com a saúde, especialmente 

a saúde suplementar, e a indústria farmacêutica, por meio das suas estratégias de marketing. De 

acordo com Scheffer e Poz (2015), a crescente quantidade de organizações prestadoras de 

serviços e intermediadoras do trabalho médico, os distintos modelos de contratação, a 

remuneração e a formação continuada são alguns dos fatores que influenciam cada vez mais 

nas escolhas e nas atividades dos médicos. 

 

d) Saúde suplementar: planos de saúde 

Dentro do sistema de saúde, Pietrobon et al. (2008) classificam a existência de dois 

tipos de oferta de serviços médicos: o liberal clássico e o de saúde suplementar. O primeiro se 

caracteriza pela oferta de serviços particulares autônomos, de modo que os profissionais de 

saúde determinam as condições de tratamento e os valores de sua remuneração diretamente. 

Por sua vez, a saúde suplementar é formada pelos serviços que são financiados pelos planos e 

seguros de saúde, sendo predominante no SMS. 

Os planos e seguros de saúde são importantes players do SMS, embora não tenham 

uma grande abrangência, e são conceituados por Conrad (2007) como terceira parte, compondo 

o mercado mediado da saúde. Assim, intermediam o acesso a um serviço médico, colocando-

se entre os ofertantes diretos (médicos e serviços médicos) e os demandantes, ao mesmo tempo 

em que é também um ofertante direto dentro do sistema, de variados tipos de planos de saúde. 

No Brasil, os planos de saúde são compreendidos como de saúde suplementar, por 

representarem uma opção de aquisição de um seguro privado quando se tem disponível um 

sistema de saúde público que é universal, dentro do qual qualquer pessoa pode usufruir dos 

serviços oferecidos pelo Estado. Apesar disso, muitas vezes, o acesso feito aos serviços médicos 

são realizados por meio dos convênios, de maneira principal e exclusiva (BAHIA; SCHEFFER, 

2012). Os planos e seguros de saúde são acessados por meio de contratos, de benefícios 

indiretos, de prestação de serviços ou reembolso de despesas entre entes privados, e 

representam uma parte das relações de atenção à saúde, no âmbito privado, o qual é também 

composto pela contratação direta dos serviços de saúde (BAHIA; SCHEFFER, 2012). 

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) regula os reajustes dos planos 

individuais, conforme Lei 9656/98, entretanto o mesmo não ocorre em relação à remuneração 

dos prestadores de serviços vinculados aos planos de saúde, inclusive os médicos. Entre 

prestadores e planos de saúde é firmado um contrato que estabelece as obrigatoriedades e os 



66 

 

direitos de cada parte. Em geral, os planos de saúde oferecem aos seus beneficiários a prestação 

de serviços de hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico por imagem e laboratórios (Tabela 

1). 

 

Tabela 1 - Organizações de saúde por atendimento a planos privados de saúde 

Tipo de estabelecimento 

Total de 

organizações de 

saúde 

Organizações de saúde 

que atendem a planos 

privados 

Absoluto Absoluto Relativo 

Clínica ou ambulatório especializado 39.142 20.990 53,6% 

Consultório isolado 140.677 88.203 62,7% 

Hospital especializado 1.039 441 42,4% 

Hospital geral 5.111 1.697 33,2% 

Policlínica 6.438 3.004 46,5% 

Pronto socorro especializado 102 42 41,2% 

Pronto socorro geral 378 53 14,0% 

Unidade de serviço de apoio à diagnose e terapia 21.084 9.862 46,8% 

Outros estabelecimentos 69.754 1.271 1,80% 

Total 283.725 125.563 44,3% 

Fonte: Caderno de Informação da Saúde Suplementar (Dezembro, 2015) 

 

Diante dos dados expostos na Tabela 1, verificamos que a oferta dos serviços 

médicos por meio de prestadores vinculados aos planos de saúde é significativa no Brasil, 

apesar de que os planos de saúde, em geral, são contratados mediante as condições 

socioeconômicas do consumidor, e não pelas suas necessidades de saúde. A adesão dos 

prestadores, inclusive profissionais de saúde autônomos, por sua vez, representa uma oferta à 

demanda dos consumidores. Isso porque, muitos serviços de saúde são consumidos 

prioritariamente por meio dos planos de saúde, salvo alguns específicos associados a questões 

de aprimoramento e estilo de vida. Assim, muitos dos profissionais médicos, em seus 

consultórios, atuam mais pela saúde suplementar do que de modo particular, conforme dados 

apresentados pelo Conselho Federal de Medicina (Figura 12). 
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Figura 12 – Dados sobre relação dos médicos com a saúde suplementar 
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Fonte: adaptado do website do Conselho Federal de Medicina. Disponível em: http://portal.cfm. 

org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=22200:informacoes-sobre-a-saude-suplementar-

no-brasil&catid=3. Acesso em: 27 jun. 2016. 
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De acordo com as informações sobre a saúde complementar, expostas na Figura 12, 

mais da metade dos médicos cadastrados no Conselho Federal de Medicina atua como prestador 

de serviços de, aproximadamente, oito planos ou seguros de saúde. Desse modo, por mês, 

geralmente os médicos atendem a 80% das consultas por meio de planos de saúde, sendo apenas 

20% particulares. Isso representa, em média, 223 milhões de consultas e 4,8 milhões de 

internações por ano conveniadas, inclusive considerando que o beneficiário, normalmente, 

consulta-se cinco vezes por ano, quando possui plano de saúde. 

Em termos de beneficiários, a saúde suplementar, em pesquisa realizada em 

setembro de 2015, possuía cadastramento de 50,3 milhões de indivíduos vinculados a planos 

privados de assistência médica (com ou sem odontologia) e 21,9 milhões a planos 

exclusivamente odontológicos (ANS, 2016), predominantemente pessoas que moram nas 

capitais do país e nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Além disso, os planos empresariais e 

coletivos possuem maior incidência do que os individuais. 

Nesse cenário, fica evidente o papel da saúde suplementar no SMS. No que diz 

respeito à medicalização, conforme salienta Conrad (2005), organizações como planos de saúde 

podem restringir ou ampliar esse fenômeno, uma vez que determinam o acesso aos serviços 

médicos. Ao mesmo tempo, buscando minimizar custos desnecessários, pressionam os médicos 

a diminuírem o número de solicitação de exames ou procedimentos, enfatizando um interesse 

direto na atuação dos prestadores, especialmente dos médicos (BUSFIELD, 2010), que, por sua 

vez, sentem sua prática médica prejudicada pelas interferências dos planos e seguros de saúde.  

Essas organizações podem ainda restringir a medicalização por não disponibilizar 

cobertura de certos exames ou procedimentos. Contrariamente, conforme exemplo apresentado 

por Conrad (2005), alguns procedimentos passaram a ser cobertos pelos planos, uma vez que 

parece ser melhor tanto para a empresa quanto para o consumidor, como é o caso da cirurgia 

bariátrica. O plano cobre a cirurgia para os beneficiários classificados como ‘obesos mórbidos’, 

os quais poderiam apresentar outros tipos de problemas em decorrência da obesidade, como 

diabetes, problemas de coração, dentre outros, e aumentarem suas necessidades de saúde e 

consequente uso de cobertura.  

Além disso, na maioria dos planos de saúde, uma política de assistência 

farmacêutica é inexistente, mesmo que alguns possuam convênios com farmácias e 

disponibilizem algum tipo de desconto para seus beneficiários, de modo que parece não 

interferir diretamente nos processos de farmaceuticalização. Apesar disso, por meio de 

resolução normativa, a ANS determinou que os planos cubram 37 tipos de medicamentos de 

uso oral para 54 indicações de tratamento domiciliar contra o câncer, o que demonstra que a 
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atuação da agência reguladora interfere nas relações entre os agentes ofertantes e demandantes, 

de modo que repercute nos interesses de indivíduos envolvidos diretamente nos processos de 

troca. 

 

e) Principais agentes reguladores: ANVISA e ANS 

Uma vez que a atuação dos órgãos regulatórios, principalmente da ANVISA, atinge 

as ações de todos os stakeholders do SMS e os consequentes fluxos de relações entre eles, 

caracterizamos esses agentes. A prescrição médica, por exemplo, é uma regulamentação para 

que um medicamento que pode representar maiores riscos ao consumidor não seja adquirido 

livremente, havendo, inclusive, receitas que são retidas nas farmácias e drogarias como forma 

de controle, atingindo a atuação do agente demandante.  

De fato, especificamente no que diz respeito às relações de troca de medicamentos, 

há uma série de regras e fiscalizações que perpassa todo o processo do SMS, desde a fabricação 

e importação de medicamentos até a sua aquisição pelos consumidores. A ANVISA, autarquia 

sob regime especial, criada pela Lei nº 9.782/99, é o órgão federal responsável por proteger a 

sociedade mediante o controle do poder privado para propósitos públicos, buscando garantir 

segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos disponíveis para consumo.  

Além da regulamentação, é papel da ANVISA conceder registros e autorizações e 

fiscalizar e monitorar as principais atividades do funcionamento do SMS. A implementação, 

em 1998, da Política Nacional de Medicamentos, que apresenta a regulamentação sanitária dos 

medicamentos, enfatiza as questões que se relacionam com o registro de medicamentos e 

autorizações para funcionamento de empresas e estabelecimentos de saúde, além das restrições, 

suspensões e banimentos de produtos considerados inadequados para uso, com base nas 

informações oriundas da farmacovigilância (MINISTÉRIO DE SAÚDE, 2000).  

A ANVISA participa, juntamente com o INPI (Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual), da concessão de patentes, sendo a sua função avaliar a patente em termos de 

interesse das políticas públicas de acesso a medicamentos. Entretanto, para Abraham (2010), 

as demandas regulatórias não se pautam na inovação, que tem apresentado declínio. Com isso, 

a indústria farmacêutica tem desenvolvido produtos terapeuticamente pouco significativos, 

tendo em vista que para obtenção de patente, esse não é um requisito. Abraham (2008) entende, 

ainda, que o desenvolvimento farmacêutico e as agências de regulação estão falhando em 

maximizar os interesses de pacientes e da saúde pública.  

É função também da ANVISA fiscalizar produtos e empresas do sistema de 

marketing de saúde, como laboratórios, inclusive no que diz respeito à eficácia e segurança de 
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medicamentos genéricos, distribuidores e farmácias e monitorar preços por meio da Câmara de 

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), responsável pelo controle de preços 

(FREITAS; ALMEIDA, 2015). Outra atribuição da ANVISA é a regulação de propagandas 

farmacêuticas, conforme veremos adiante. 

Outra agência reguladora importante no SMS, a ANS é vinculada ao Ministério da 

Saúde, sendo responsável pela regulamentação do setor de planos de saúde no Brasil, de modo 

que defenda o interesse público na assistência suplementar à saúde e contribua para o 

desenvolvimento das ações de saúde. Assim, estabelece regras contratuais, autoriza reajustes 

de preços, autoriza o registro dos planos privados e estimula a competição no setor de planos 

privados de assistência à saúde (NOGUEIRA, 2002). A ANS também define uma lista de 

consultas, exames e tratamentos, por meio de um Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, 

que é obrigatoriamente ofertada por parte dos planos de saúde, a depender do tipo de plano de 

saúde do beneficiário. 

O poder de regulação da ANVISA e da ANS tem como objetivo promover, 

fundamentadas na Constituição do Brasil, a saúde como um direito social de cidadania, por 

meio de princípios e diretrizes particulares para o bem público (NOGUEIRA, 2002). Desse 

modo, essas agências reguladores são agentes destinados a intermediar os processos de troca 

do SMS, de modo que sejam equilibrados para todos os demais agentes, mesmo que nem 

sempre sejam capazes de garantir os múltiplos interesses existentes dentro do funcionamento 

desse sistema. 

 

f) Judiciário 

Embora não possa ser considerado um agente demandante ou ofertante direto do 

SMS, é crescente a atuação do Poder Judiciário como meio de garantir as demandas dos 

consumidores, tanto na saúde suplementar quanto no Sistema Único de Saúde, sendo esse órgão 

acionado para garantir acesso a medicamentos, atendimento médico e serviços hospitalares 

(GAMA et al., 2002).  Na saúde suplementar, reclamações dos consumidores em termos de 

exclusões de cobertura, aumentos abusivos, longos períodos de carência, rescisões unilaterais 

de contrato e limitações de internações pressionaram o Estado, geralmente por meio das 

Procuradorias do Consumidor, a aprimorar a fiscalização sobre esse mercado, com base na 

atuação da ANS (ALVES et al., 2009). 

No entanto, demandas individuais, na saúde suplementar, são submetidas à 

garantida de cobertura assistencial por meio de iniciativas de normatização extra-ANS, ou seja, 

por meio da judicialização da saúde (GAMA et al., 2002). Por judicialização da saúde deve-se 
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entender a demanda feita ao Judiciário de bens sob proteção do princípio do direito à saúde, 

como insumos, instalações, medicamento, assistência em saúde, entre outras (DINIZ et al., 

2014). Com isso, o Judiciário torna-se espaço de discussão e reivindicação dos consumidores e 

usuários dos sistemas de saúde (ALVES et al., 2009). Os próprios médicos podem ser 

submetidos a processos judiciais com o animus6 de compelir os profissionais da área de saúde 

à prestação do serviço médico no atendimento a uma demanda de determinado paciente, caso 

se neguem a priori. 

Desse modo, tem aumentado a busca de consumidores da saúde suplementar para 

garantir que suas necessidades de atendimento médico, serviços hospitalares ou de tratamento 

sejam atendidas quando os planos e seguros privados de saúde negam a cobertura de 

determinado serviço ou tratamento. Nesse sentido, a judicialização no setor privado pode 

representar o meio de obtenção de um direito negado aos consumidores, mediante submissão a 

triagens realizadas por médicos auditores dos planos e seguros de saúde, administrativamente, 

por exemplo, no caso de um tipo de exame ou de intervenção cirúrgica de alta complexidade. 

Na saúde pública, a temática da judicialização é controversa, na medida em que, 

sendo o sistema de saúde público universal e gratuito, diversos são os impactos de demandas 

solicitadas ao Judiciário que atingem o orçamento da Administração Pública, bem como os 

princípios que regem esse sistema, como os de isonomia e equidade (ANDRADE et al., 2008). 

Diante da complexidade desse fenômeno no âmbito da saúde pública, os principais estudos 

sobre a judicialização da saúde versam predominantemente sobre a demanda de consumidores 

feita no SUS (ABADE, 2015), de modo que analisam causas e consequências da atuação do 

Judiciário nesse sistema (e.g. BARROSO, 2009). 

Ao mesmo tempo, como observa Oliveira (2013), a judicialização pode garantir o 

efetivo exercício da cidadania, posto que se torna instrumento para que os consumidores tenham 

acesso ao que consideram imprescindível para sua saúde, baseados por uma indicação médica, 

ou seja, o médico é um ator motivador desse processo de judicialização. Não obstante, há uma 

crítica técnica que trata sobre a noção de que o Judiciário não possui o conhecimento específico 

para avaliar se determinado medicamento ou procedimento médico é de fato indispensável para 

promover a saúde e a vida (BARROSO, 2009), posto que, em geral, as decisões acerca do 

fornecimento se baseia unicamente em receituários ou laudos médicos do profissional que 

acompanha o consumidor. Isso ocorre tanto na saúde suplementar quanto no SUS. 

                                                           
6  Expressão em latim utilizada no campo jurídico para indicar a intenção de possuir, de ser dono. 



71 

 

Outra situação se refere à determinação judicial para o fornecimento de 

medicamentos off label, por exemplo, sem considerar a ausência de comprovação de resultado 

científico, ou sequer a aprovação dos órgãos regulatórios brasileiros. Com isso, o fenômeno da 

judicialização, na perspectiva da medicalização e da farmaceuticalização, pode exigir outros 

tipos de medicamentos e cuidados médicos dentro do domínio da saúde suplementar e do SUS, 

de forma que o Judiciário se torna agente determinante em diversos processos de troca do SMS. 

Isso porque, consideramos, pelo conceito de medicalização e de farmaceuticalização, que novas 

classificações de condições médicas, ou necessidades de aprimoramento e estilo de vida, 

emergem e demandam seu suprimento. Nesse contexto, acreditamos que a realidade do 

judiciário no Brasil deve se preparar para intermediar o amplo acesso do cidadão à saúde, sem 

com isso prejudicar o equilíbrio do sistema de saúde.  

 

2.3.3 Funcionamento do SMS: principais ações, fluxos e regulação 

 

As principais ações e fluxos que ocorrem no SMS e que se relacionam com os 

fenômenos de medicalização e farmaceuticalização são de diagnóstico e tratamento, os quais 

incentivam a aquisição de produtos médicos e farmacêuticos, assim como as demandas 

vinculadas aos desejos de aprimoramento e estilo de vida dos consumidores. Destacamos dentro 

do funcionamento do SMS o fluxo de informações e as ações de compra e venda de produtos 

farmacêuticos, adquiridos especialmente em farmácias e drogarias.  

Para tanto, apresentamos a atuação da indústria farmacêutica em termos de 

propaganda direta ao profissional médico e aos consumidores. As ações de compra e venda de 

medicamentos mais significativas para o escopo desta tese se materializam nas aquisições 

realizadas nas farmácias e drogarias, inclusive virtualmente, posto que é nesse canal que o 

consumidor tradicionalmente tem acesso direto aos produtos farmacêuticos, mediante ou não 

prescrição médica. Desse modo, caracterizamos, também, este marketplace. 

 

a) Propaganda direta ao médico (PDM) e direta ao consumidor (PDC) 

Para que médicos tenham conhecimento sobre um medicamento e o prescreva aos 

seus pacientes, informações são oferecidas pelos laboratórios farmacêuticos por meio dos seus 

propagandistas, que utilizam diversas estratégias de marketing farmacêutico. 

Complementarmente, os medicamentos, principalmente os de venda sem prescrição, são 

apresentados ao público por meio de propagandas diretas ao consumidor (BREKKE; KUHN, 

2006). 
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A propaganda direta aos médicos é considerada um elemento chave para influencia-

los, tendo em vista que há cerca de um farmacêutico propagandista de vendas da empresa para 

cada dez médicos, na maioria dos países desenvolvidos (POITRAS; MEREDITH, 2009). Para 

ser eficiente, o propagandista farmacêutico deve possuir a habilidade de interação com médicos, 

atuando mais do que como um simples vendedor; eventualmente, ele precisa agir como um 

educador, como ocorreu mediante o direcionamento do Viagra como solução para o problema 

de disfunção erétil (CONRAD, 2005). Os propagandistas precisam convencer o médico de que 

seus medicamentos são melhores, e por isso mais adequados à prescrição, e não os da 

concorrência. 

Assim, formadores de opinião, como grupos de especialistas, pesquisadores e, 

sobretudo, prescritores de medicamentos devem ser influenciados para que dissemine os 

aspetos positivos do produto farmacêutico (POITRAS; MEREDITH, 2009). De fato, o 

investimento dos laboratórios farmacêuticos em propaganda direta aos médicos superam os 

gastos da que é direcionada aos consumidores (BRENNAN et al., 2010), o que converge com 

a ideia de que o médico, dentro do processo de farmaceuticalização, desempenha um papel de 

mediador em termos de indicação e acessibilidade, por meio da prescrição de um produto 

farmacêutico (WILLIAMS et al., 2012).  

Diversas estratégias de marketing são utilizadas pela indústria farmacêutica para 

atingir diretamente os profissionais médicos, como (1) marketing orientado para médicos, (2) 

representação farmacêutica com distribuição de (3) amostras e de (4) presentes, (5) eventos 

educacionais, (6) pesquisa médica e promoção de medicamentos, e (7) patrocínio.  Cada uma 

destas estratégias, com sua construção bem consolidada ao longo dos anos, e portanto com alta 

eficiência, tem relação direta com o progresso da medicalização, internacionalmente 

(BRENNAN et al., 2010), e também no Brasil, uma vez que cada medicamento 

atende/soluciona um tipo de enfermidade para o qual seja indicado. Isso pode gerar 

desequilíbrios que potencializem a medicalização e a farmaceuticalização, na medida em que 

intenciona que o profissional médico prescreva medicamentos para suprir a um diagnóstico.  

De acordo com pesquisa do IMS Health, os investimentos em marketing, 

mundialmente, totalizaram 70,7 bilhões de dólares em 2014, sendo os mais recorrentes os que 

se direcionam à ação propagandista. Na Tabela 2 são descriminados os valores investidos para 

cada tipo de estratégia. 
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Tabela 2 - Investimento mundial da indústria farmacêutica em estratégias de marketing 

Estratégia Investimento em $ % por estratégia 

Detailing (propaganda direta ao médico) 44.2 bilhões 62,5 % 

Amostras 7.9 bilhões 11,1 % 

Encontros 7.8 bilhões 11,1 % 

Propagandas 0.5 bilhões 0,6 % 

Testes clínicos 1.6 bilhões 2,3 % 

Propaganda direta ao consumidor 4.6 bilhões 6,5 % 

Mailing/outros 1.8 bilhões 2,6 % 

Digital 2.3 bilhões 3,2 % 

Total 70.7 bilhões 100 % 

Fonte: adaptado de IMS Health (2015) 

 

Assim, críticas acerca do alto investimento das empresas farmacêuticas em 

marketing e vendas são comuns, e, de acordo com Freeman (2006), não há como negar que 

excessos têm ocorrido. Contudo, segundo o autor, novos medicamentos também não seriam 

adotados pelos médicos sem a presença constante de repetida comunicação, que, em geral, não 

é obtida pelos médicos mediante informações científicas ou fontes independentes. A 

comunicação sobre novos produtos requer um grande suporte financeiro que afete o 

comportamento dos médicos, atividade que não cabe aos governos nem a outras organizações, 

as quais não possuem orçamentos suficientes para tanto. Freeman (2006) afirma que o 

marketing farmacêutico cria valor social, mas que não tem aceitação ou uma percepção bem 

estabelecida. 

Isso porque, para que cumpra seu papel de acordo com a visão de Freeman, a 

propaganda direta aos médicos deve priorizar os benefícios que os seus produtos podem trazer 

para o pacientes, por meio da sua prescrição, aquisição e consumo, e não somente os benefícios 

econômicos que a indicação médica pode representar para o laboratório. A propaganda direta 

ao médico, dentro a perspectiva de equilíbrio de sistema de marketing, deve reproduzir 

benefícios, principalmente, para as partes envolvidas diretamente nesse processo.  

No entanto, há evidências de que o foco das ações dos propagandistas se baseia 

prioritariamente em interesses comerciais (SOARES, 2011), o que pode representar mais 

encargos do que benefícios para as demais partes, além de infringir as recomendações legais 

sobre esse tipo de estratégia. Apesar disso, a propaganda direta aos médicos, especialmente 

aqueles que diagnosticam, prescrevem e solicitam exames é a atividade de promoção 

farmacêutica mais intensa, mesmo que a propaganda direta ao consumidor tenha crescido 

significantemente (POITRAS; MEREDITH, 2009). 

De fato, restrições reguladoras na propaganda direta ao consumidor de 

medicamentos éticos são encontradas em muitos países (BREKKE; KUHN, 2006), como no 
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Brasil, onde a ANVISA7 é o órgão responsável pela regulação da propaganda de medicamentos, 

tanto para o público em geral (apenas de medicamentos isentos de prescrição médica) quanto 

para os profissionais médicos. Todavia, pesquisas revelam que, mesmo sob o controle 

regulatório da ANVISA, no Brasil, diversas foram as propagandas direcionadas ao consumidor 

que não respeitavam os requisitos exigidos para esse tipo de comunicação (NASCIMENTO, 

2009), o que ocorre também com a propaganda direcionada ao médico (D’ÁVILA, 2007). 

Parker e Pettijohn (2005) ressaltam que a indústria farmacêutica utiliza estratégias 

de ‘empurrar’ e ‘puxar’ nos seus esforços promocionais. Nesse caso, as técnicas de ‘empurrar’ 

utiliza meios de encorajar os médicos a prescreverem medicamentos, o que aumenta suas 

vendas, ao passo que as estratégias de ‘puxar’ se baseiam na propaganda e na promoção de 

vendas. Assim, a propaganda direta ao consumidor é amplamente usada para incentivar os 

consumidores a solicitarem sua prescrição aos seus médicos, o que incentiva a 

automedicalização e a farmaceuticalização. Desse modo, a ação propagandista e a propaganda 

direta ao consumidor são estratégias complementares (Figura 13). 

 
 

 

       

 

*Propaganda direta ao consumidor; **propaganda direta aos médicos 

Fonte: adaptado de Brekke e Kuhn (2006) 

 

Como exposto na Figura 13, a propaganda direta ao consumidor, em diversas 

mídias, como televisão, revistas e websites, por exemplo, provoca visitas ao médico, de maneira 

que desperta o conhecimento sobre algum tipo de necessidade que o produto farmacêutico se 

propõe a solucionar. Desse modo, é preciso que o laboratório invista mais em propaganda direta 

ao médico, para que ele prescreva o produto anunciado ao consumidor (BREKKE; KUHN, 

2006). Assim, os dois tipos de propaganda podem influenciar tanto a prescrição quanto o 

consumo medicamentoso. Ainda, o apelo de comunicação relativo ao produto farmacêutico é 

reforçado pela autoridade médica, o que condiz com o papel médico pela perspectiva dos 

processos de medicalização e de farmaceuticalização.  

                                                           
7 A propaganda brasileira é regulada por leis e decretos e pelas Resoluções de Diretoria Colegiada RDC nº 96/08 

e RDC nº 23/09 dispõem “sobre a propaganda, publicidade, informação e outras práticas cujo objetivo seja a 

divulgação ou promoção comercial de medicamentos”. Disponível em http://www.anvisa.gov.br/propaganda/rdc/ 

rdc_96_2008_consolidada.pdf. Acesso em: 01 jul. 2016. 

PDC*
Visitas ao 
médicos

PDM**

Prescrição 

Consumo 

Figura 13 – Complementariedade entre propagandas direta ao consumidor e aos médicos 

http://www.anvisa.gov.br/propaganda/rdc/%20rdc_96_2008_consolidada.pdf
http://www.anvisa.gov.br/propaganda/rdc/%20rdc_96_2008_consolidada.pdf
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Nesse sentido, entendemos que as estratégias de comunicação da indústria 

farmacêutica facilitam a expansão dos seus mercados (CONRAD, LEITER, 2004; CONRAD, 

2006, TRIGGLE, 2007). Isso porque, novas categorias médicas são disseminadas, dentro de 

uma justificativa da tese do biomedicalismo (ABRAHAM, 2010), de modo que os fenômenos 

da medicalização e da farmaceuticalização se tornam mais enraizados culturalmente 

(BRENNAN et al., 2010). 

Além disso, é crescente o papel dos canais de venda online (FOX et al., 2005), bem 

como da própria internet no fluxo de informações (KORP, 2006) acerca de sintomas, 

diagnósticos e exames, tratamento e medicamentos indicados para variadas doenças ou 

distúrbios.  As empresas farmacêuticas mantêm websites repletos de informações direcionadas 

aos consumidores, incluindo testes para ajuda-los a decidir se possuem um determinado 

distúrbio ou se podem se beneficiar de algum tratamento médico (CONRAD, 2005). Nesse 

sentido, a pesquisa de Ebeling (2011) enfoca estratégias de marketing que incentivam a prática 

do autodiagnóstico, que, embora possa representar uma redistribuição do poder médico, torna 

os consumidores propagadores dos produtos das empresas farmacêuticas.  

 

b) Aquisição de produtos farmacêuticos: o papel das farmácia e drogarias  

O Brasil, em 10 anos (2006-2016), passou de 10º a 4º no ranking de países que mais 

consomem medicamentos no mundo com um mercado, que, em 2016, estava previsto para 

alcançar um gasto de 47 bilhões de dólares e crescimento de 25,2% (IMS INSTITUTE FOR 

HEALTHCARE INFORMATICS, 20128). Com isso, as farmácias e drogarias, que compõem 

o principal canal de dispensação de medicamentos para as comunidades, têm sua demanda 

acrescida. O Brasil é o país onde há o maior número de farmácias e drogarias no mundo, tendo 

aproximadamente 72 mil estabelecimentos registrados, em 2009, o que representa o dobro da 

cota recomendada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) considerando a população 

brasileira (FALCÃO, 2009).  

Nas farmácias ou drogarias, os consumidores podem adquirir medicamentos isentos 

de prescrição (MIP’s), como antialérgicos, antiácidos, analgésicos e relaxantes musculares, por 

exemplo, no formato de autoatendimento, o que os tornam protagonistas do consumo relativo 

aos produtos de saúde, como fazem com qualquer outro tipo de produto. Para as necessidades 

de indicação e informação sobre produtos farmacêuticos, há obrigatoriamente a atuação do 

                                                           
8 Disponível em: https://www.imshealth.com/files/web/IMSH%20Institute/Reports/The%20Global%20Use%20 

of%20Medicines%20Outlook%20Through%202016/Medicines_Outlook_Through_2016_Report.pdf. Acesso em 

01 jul. 2016. 

https://www.imshealth.com/files/web/IMSH%20Institute/Reports/The%20Global%20Use%20%20of%20Medicines%20Outlook%20Through%202016/Medicines_Outlook_Through_2016_Report.pdf
https://www.imshealth.com/files/web/IMSH%20Institute/Reports/The%20Global%20Use%20%20of%20Medicines%20Outlook%20Through%202016/Medicines_Outlook_Through_2016_Report.pdf
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profissional farmacêutico, e aqueles que são vendidos apenas mediante prescrição, seja tarja 

vermelha ou preta, ficam fora do alcance imediato do consumidor, precisando que sejam 

solicitados ao vendedor ou balconista. 

No entanto, Melo et al. (2006) ressaltam a influência que os laboratórios exercem 

nos balconistas, por meio da técnica de ‘empurroterapia’, que consiste no oferecimento de 

gratificações, uma vez que esses são os intermediários no repasse dos produtos farmacêuticos, 

em contato direto com o consumidor. Essas questões podem promover desequilíbrios ao 

potencializar o fenômeno da farmaceuticalização, sobretudo. 

Farmácia é definida por lei como uma unidade que presta serviços de assistência 

farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual podem ser 

manipulados e/ou dispensados medicamentos magistrais oficinais, farmacopeicos ou 

industrializados, cosméticos, insumos e produtos farmacêuticos e correlatos (como alimentos 

com propriedade funcionais, vitaminas e minerais e chás, mel, própolis, dentre outros). Ainda 

há distinção entre farmácia sem manipulação ou drogaria, de farmácia com manipulação. 

No entanto, o formato desse canal mudou consideravelmente nos últimos anos, 

deixando de ser apenas lugar onde as pessoas vão quando estão doentes e precisam adquirir um 

medicamento. A oferta de outros tipos de produtos abrangeu seu público. Apesar disso, o 

medicamento continua sendo o produto de maior consumo. Segundo dados da Abrafarma9 

(Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), as 5.964 lojas associadas faturaram, 

em 2015, 35,94 bilhões de reais. Desse faturamento, 60% correspondem à venda de 

medicamentos e 34% de não medicamentos.  

Esses dados também revelam que o principal tipo de medicamento vendido é o 

tarjado, ou seja, prescrito, seguido dos medicamentos isentos de prescrição (MIP’s) e dos da 

Portaria 344. Os genéricos vêm crescendo em termos de participação, e suas vendas chegaram 

a 17,38%, enquanto a Farmácia Popular igualmente apresenta crescimento, mas ainda pouco 

significativo, representando somente 1,81% das vendas nas redes de farmácias associadas à 

Abrafarma.  

Diante disso, ressaltamos a importância da prescrição médica, uma vez que o 

medicamento tarjado é o mais adquirido nas farmácias, o que reafirma o papel do profissional 

médico no intermédio do consumo medicamentoso. Além disso, o consumidor tem acesso aos 

medicamentos que não exigem prescrição, de modo que atuam em favor da automedicação, seja 

                                                           
9 Disponível em: http://media.wix.com/ugd/03661a_fb59a67aa92b42bbb2651f71c99762f0.pdf. Acesso em: 1 jul. 

2016. 

http://media.wix.com/ugd/03661a_fb59a67aa92b42bbb2651f71c99762f0.pdf
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influenciado por uma prescrição anterior ou por uma indicação familiar ou de um farmacêutico 

da própria farmácia. 

 

c) Processos de ações, fluxos e regulação 

Ao considerarmos os agentes mencionados, sintetizamos as principais ações e 

fluxos em possíveis processos que direcionam as relações de troca entre demandantes, 

ofertantes e intermediários, a depender da sua configuração, que são relevantes para o tipo de 

análise que nos propomos nesta tese. Reconhecemos ser a descrição aqui feita um pequeno 

recorte do funcionamento do sistema de marketing de saúde, principalmente ao ponderarmos 

acerca da sua relação com os vários subsistemas que permitem seu funcionamento total.  

Assim, entendemos que quando surge uma necessidade no indivíduo são gerados 

fluxos diretos e indiretos de (1) informações, tanto de diagnósticos quanto de informações sobre 

medicamentos, exames e tratamentos; de (2) dinheiro e influência, envolvendo consumidores, 

planos de saúde, prestadores de serviços médicos, indústria farmacêutica; de (3) bens e serviços 

ofertados e consumidos de acordo com indicação médica ou protagonismo do consumidor 

(automedicação) e com mediação ou não de planos de saúde, o que influencia as escolhas de 

consumo dos serviços.  

As ações de compra, venda, consulta e negociação entre os principais agentes do 

SMS determinam esses fluxos, entre outros, e todos são regulamentados, fiscalizados e 

monitorados pela ANVISA ou pela ANS e outros órgãos federais e estaduais, como o Conselho 

Regional de Medicina. Desse modo, dois processos podem ser destacados quando o indivíduo 

se percebe com sintomas, os quais apresentamos na Figura 14 como processo 1 e processo 2, 

pois, a depender da gravidade do sintoma, em geral, o indivíduo pode buscar a autoridade 

médica ou pode assumir uma postura de automedicação. Exibimos ainda um terceiro processo 

relativo aos consumos de aprimoramento ou estilo de vida, que será apresentado 

posteriormente. 

Ressaltamos que algumas atividades não apresentam uma finalização, considerando 

que são pertencentes a macroprocessos que impossibilitam a sua limitação dentro do escopo do 

trabalho. Desse modo, partimos do pressuposto que estes são microprocessos dentro de 

macroprocessos.  
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Legenda: *propaganda direta ao médico; ** propaganda direta ao consumidor 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

No processo 1, os sintomas observados ou sentidos pelo indivíduo os leva a 

consultar um profissional médico, em consultório ou hospital. Normalmente, quem possui 

plano de saúde só contrata um serviço médico particular quando esse não é disponibilizado pelo 

Figura 14 – Principais ações e fluxos de trocas de saúde – indivíduo com sintomas 
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plano ou por que prefere o serviço de um profissional que não é credenciado. Assim, o fato de 

o indivíduo possuir ou não plano de saúde influencia o processo 1, pois o indivíduo pode 

condicionar suas escolhas médicas pela rede credenciada ao seu plano de saúde. O mesmo pode 

ser entendido quando o indivíduo está em uma situação de saúde emergencial e busca 

atendimento médico em hospitais. 

A consulta médica gera uma demanda de exames ou tratamentos, que é satisfeita 

mediante a contratação de clínicas de diagnóstico ou aquisição de produtos farmacêuticos, em 

farmácia e, em geral, com receita médica. Em caso de consulta hospitalar, esses procedimentos 

são realizados de acordo com a prescrição médica, com pouca ou nenhuma decisão do indivíduo 

acerca do seu tratamento, visto que ocorrem em consequência de internação hospitalar, o que 

potencializa a sua vulnerabilidade. 

Na relação que se estabelece na visita em consultório, observamos que as decisões 

de prescrição do profissional médico, assim como as decisões ou solicitações dos consumidores 

em relação aos medicamentos a serem adquiridos e consumidos, podem ser influenciadas pelas 

estratégias de comunicação das empresas farmacêuticas sobre seus produtos, diretamente aos 

médicos (PDM). A propaganda farmacêutica para os consumidores (PDC) pode ou não 

influenciar solicitações de diagnóstico e medicamentos específicos, bem como indicação de 

terceiros ou mesmo prescrições anteriores, com o indivíduo atuando em prol de processo de 

medicalização e farmaceuticalização. 

 No processo 2, observamos uma prática mais autônoma do indivíduo, que também 

depende da gravidade dos seus sintomas, e que resultam em automedicação. A automedicação 

impulsiona muitas das aquisições medicamentosas dos consumidores, que podem também ser 

decorrentes de propagandas farmacêuticas (VIDOTTI et al., 2008), de indicações de leigos ou 

de prescrições anteriores que serviram para sintomas previamente tratados (MELO et al., 2006). 

Ao passo que no processo 1 o indivíduo adquire um produto farmacêutico mediante receita ou 

prescrição recebida em consulta médica, no processo 2 a aquisição, principalmente de 

medicamentos isentos de prescrição (MIP’s), é feita livremente nas farmácias e drogarias. 

Em ambos os processos, portanto, o indivíduo faz a aquisição em farmácias e 

drogarias, nas quais tem acesso a uma diversidade de produtos, desde medicamentos a produtos 

de higiene íntima e alguns alimentos. Por fim, ao decidir usar o medicamento, o indivíduo pode 

ter seus sintomas cessados, guardando ou descartando o que restar desse medicamento. Caso 

seus sintomas não cessem, há possibilidade de que ele se envolva em um novo processo, seja 

por meio de uma segunda consulta médica (processo 1) ou de uma automedicação (processo 2). 
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Outro tipo de necessidade que determina um processo de troca e que está dentro do 

escopo da medicalização e da farmaceuticalização diz respeito ao consumo de serviços e bens 

de saúde com finalidade de aprimoramento ou estilo de vida. Na Figura 15 expomos as 

principais ações e fluxos que direcionam esse processo. Como nos processos apresentados 

anteriormente, destacamos que há atividades sem indicação de finalização, posto que estas 

podem ser consideradas como microprocessos dentro de macroprocessos que não podem ser 

limitados no que concerne ao escopo deste trabalho.  

 

Figura 15 - Principais ações e fluxos de trocas de saúde - indivíduo saudável 

Legenda: * propaganda direta ao consumidor; ** propaganda direta ao médico;  
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

No processo exibido na Figura 15, o indivíduo é considerado saudável, de modo 

que seu consumo de produtos farmacêuticos e intervenções médicas é motivado por questões 

de aprimoramento e estilo de vida. Entendemos que tais consumos podem ser estimulados pela 

propaganda direta ao consumidor, por sugestão de terceiros ou por recomendação médica. 

Assim, o benefício deixa de ser estritamente em favor da saúde, tendo em vista que o indivíduo 

não se classifica como doente, mas como consumidor de ‘soluções’ médicas para melhorar uma 

performance que ele considera insatisfatória ou melhor se adequar a um estilo de vida 

(CONRAD, 2007; WILLIAMS et al., 2011). 
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A busca por aprimoramento e estilo de vida pode ser diretamente feita por meio da 

aquisição medicamentosa ou de substâncias como suplementos, ou pode envolver a consulta 

médica, quando procedimentos cirúrgicos ou tratamentos estéticos são requeridos. Os 

indivíduos podem adquirir o medicamento em farmácias (suplementos são comprados em 

farmácias ou lojas especializadas) ou com terceiros. Com o uso do medicamento, o indivíduo 

pode encerrar o tratamento ou continuá-lo, o que o faz adquirir novamente (com prescrição ou 

não) o medicamento. 

Em geral, as consultas médicas e os procedimentos de exames pré-intervenção 

cirúrgica podem ou não ser cobertos por planos de saúde. No entanto, o procedimento em si e 

suas exigências, como internação hospitalar ou clínica, médico e anestesista não fazem parte do 

rol acobertados pelos planos de saúde, salvo se estiverem relacionados a um problema de saúde, 

o que não caracteriza os consumos desse tipo de processo. Assim, ocorrem de maneira 

particular, na sua maioria. 

Intervenções cirúrgicas ou tratamentos estéticos podem, ainda, requerer aquisição 

medicamentosa posteriormente ao procedimento, o que leva o indivíduo ao consumo 

farmacêutico. Nesse contexto, consideramos também a ação propagandista como um possível 

influenciador da prescrição médica de produtos farmacêuticos repassada aos indivíduos, 

inclusive em forma de amostra grátis. 

Esses três processos apresentam as principais ações e fluxos que direcionam 

possíveis relações de troca entre demandantes e ofertantes do SMS. Desse funcionamento 

resultam saídas que podem ser positivas e negativas, na medida em que representam benefício 

ou sacrifício para os agentes do sistema. Consequentemente, enfocamos externalidades que 

podem prejudicar, sobretudo, o consumidor, diante do pressuposto de que esse agente é o mais 

afetado por desequilíbrios potencializados pelos fenômenos da medicalização e da 

farmaceuticalização dento do SMS. 

 

2.3.4 Saídas: possíveis desequilíbrios potencializados pelos fenômenos da medicalização e da 

farmaceuticalização 

  

É inegável que o crescimento do SMS proporciona não apenas desenvolvimento 

econômico, mas qualidade de vida e bem-estar aos demandantes para os quais serve. O 

desenvolvimento desse sistema é acompanhado pelo entendimento de que os avanços 

tecnológicos da biomedicina são responsáveis pelo aumento dos níveis de saúde e de 

longevidade humana, apesar de compreendermos que a saúde se relaciona com diversas outras 
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variáveis, que determinam o bem-estar físico e mental dos indivíduos, e repercutem também na 

sua longevidade. Acreditamos que a lógica relacionada à eficácia biomédica tem representado 

um aumento na demanda por bens e serviços de saúde, potencializados, no nosso entendimento, 

pelos fenômenos da medicalização e da farmaceuticalização. 

Com efeito, podemos identificar diversos exemplos de processos de medicalização 

que proporcionam um maior conforto, segurança e longevidade aos sujeitos que são acometidos 

por algum mal-estar físico, psíquico ou relacionados aos eventos naturais da existência humana. 

O mesmo pode ser dito acerca do desenvolvimento e da oferta de medicamentos, os quais têm 

um papel fundamental no tratamento de diversos problemas humanos. No entanto, esses 

processos não ocorrem sem que haja consequências negativas que impactam, em geral, mais 

profundamente nos sujeitos demandantes das trocas relativas à saúde, o que determina um 

contexto desequilibrado do SMS, ao consideramos, especificamente, a lógica da medicalização 

e da farmaceuticalização. 

Como já foi elucidado, os consumidores passaram a ser grandes motivadores dos 

processos de medicalização e de farmaceuticalização, sendo ativos na aceitação e reprodução 

diagnóstica, na aquisição de medicamentos e de outras intervenções médicas, legitimando o uso 

médico como meio para solucionar qualquer problema considerado inconveniente, seja físico, 

psíquico, relacional ou comportamental. Apesar disso, entendemos que os desequilíbrios 

resultantes das consequências negativas são problemáticos sobretudo para os consumidores. 

Os mercados, em geral, respondem às demandas dos consumidores, como a 

exemplo dos bens e serviços direcionados para a calvície masculina, como ilustrado no tópico 

2.1.5. Na perspectiva de macromarketing, a questão é quando essas ofertas passam a gerar mais 

prejuízo do que benefício para os consumidores, inclusive quando se trata daqueles que são 

desejados, como é o caso do consumo de produtos deletérios, os quais possuem um risco 

associado que representa possíveis sacrifícios para o consumidor (LAYTON, 2007). Quando 

motivados por diagnósticos, ou autodiagnósticos, considerados medicalizados, esses riscos são 

amplificados, na medida em que se torna imprescindível o consumo de bens e serviços médicos, 

em consequência de uma categorização que coloca o consumidor como doente, o que 

impulsiona a farmaceuticalização (ABRAHAM, 2015). 

Com isso, os consumidores desse sistema podem ser compreendidos como estando 

em risco, diante de algumas trocas, inclusive favorecidas pela medicalização e pela 

farmaceuticalização. Isso remete à ideia de vulnerabilidade, na medida em que essas trocas 

podem ser realizadas em momentos de desvantagem emocional, social ou cognitiva (BAKER 

et al., 2005). Conforme apontam Mittelstaedt et al. (2009), a vulnerabilidade do consumidor 
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dentro do sistema de marketing de saúde pode resultar de restrições impostas por doenças, por 

escolhas de cuidados de saúde, como adotar um comportamento preventivo em relação a 

doenças que não possui e que pode ocasionar iatrogenia, ou por questões relacionadas ao 

financiamento de serviços e bens relativos aos cuidados com a saúde.  

Com efeito, o próprio acesso de ofertas relacionadas à medicalização e 

farmaceuticalização pode ser desigual, bem como diagnósticos podem ser mais frequentes em 

determinados grupos sociais do que em outros, o que gera desequilíbrios dentro do sistema. 

Como afirma Layton (2011), os participantes de processos de troca devem ser plenamente 

informados, igualmente dotados de recursos necessários e igualmente adeptos para tomarem 

decisões apropriadas ao seu melhor interesse. 

 Entretanto, no SMS, há uma grande possibilidade de que se instaurem consumos 

vulneráveis decorrentes de assimetria de informação entre os ofertantes e os demandantes 

(MITTELSTAEDT et al., 2009). Na perspectiva da medicalização e da farmaceuticalização, a 

informação não somente sobre os bens e serviços, mas sobre os próprios diagnósticos e suas 

consequências, ponderando acerca dos questionamentos que envolvem algumas das condições 

ou opções biomédicas controversamente debatidas. 

Mascarenhas et al. (2008) argumentam que as noções de consumidores vulneráveis, 

em desvantagem ou em prejuízo são particularmente associadas à justiça distributiva. A 

vulnerabilidade está vinculada à ideia de ‘escolha forçada’ ou incapacidade de resistir a uma 

oferta devido à informação parcial sobre esta. A desvantagem diz respeito à qualquer condição 

ou circunstância desfavorável que pode representar perigo, como ser diagnosticado com certa 

condição. É uma forma específica de ‘escolha forçada’, e, portanto um subconjunto da 

vulnerabilidade do consumidor. O consumidor em prejuízo é também um subconjunto da 

vulnerabilidade, posto que o consumidor é submetido a uma condição vulnerável ainda maior 

diante de uma condição de mercado ou produto que prejudica sua segurança, privacidade, 

autoestima e coragem moral. 

Na configuração do SMS, no qual os consumidores são agentes ativos, 

principalmente no que diz respeito aos consumos que não são necessariamente por necessidades 

médicas, dentro da noção de aprimoramento, por exemplo, consideramos que as relações de 

troca são voluntárias. O mesmo, no entanto, não pode ser dito acerca de consumos que são 

realizados para satisfazer determinado diagnóstico médico, o que, por si só, já pode ser 

entendido como um desequilíbrio que recai nos consumidores que, nesse caso, são pacientes.  

Um exemplo é dado no âmbito da medicalização do TDAH, quando pais são 

chamados em escolas para que levem seus filhos ao neurologista, pois seu comportamento não 
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condiz com o ambiente escolar. Assim, os pais são, muitas vezes, instruídos a iniciarem um 

tratamento para essa condição, submetendo a criança a uma série de possíveis consequências, 

tanto em virtude da ingestão de medicamentos como pela estigmatização diagnóstica. Há relatos 

diversos entre profissionais médicos acerca dos graves e perigosos efeitos sofridos pelas 

crianças e adolescentes que são diagnosticados com TDAH e essa é uma condição amplamente 

discutida pelos defensores que se opõem ao tratamento institucionalizado com a substância 

metilfenidato, como é o caso do Despatologiza, grupo da sociedade civil objeto do Capítulo 3 

desta tese.  

Consideramos que dentro de um sistema de marketing, o sortimento oferecido e 

consumido pode ser de produtos, serviços, experiências ou ideias (LAYTON, 2011). Um 

diagnóstico é uma ideia consumida, que motiva o consumo de produtos ou serviços, resultando 

em experiências positivas ou negativas. Desse modo, a combinação da incerteza em relação às 

intervenções médicas e a distribuição assimétrica de conhecimento entre os demandantes e 

ofertantes (TRIGGLE, 2010) resulta em desequilíbrios potencializados pelos fenômenos de 

medicalização e de farmaceuticalização.  

Esses diagnósticos podem ser alinhados à justificativa do biomedicalismo, de que 

o crescimento de tratamentos fármacos ocorre como resposta às demandas de saúde que a 

ciência biomédica vem descobrindo como solução de doenças novas ou estabelecidas 

(ABRAHAM, 2010). No entanto, há pouca ou nenhuma inovação terapêutica nos novos 

medicamentos que são comercializados (BELL; FIGERT, 2012; BUSFIELD, 2015). A própria 

ANVISA não se responsabiliza pela regulamentação de medicamentos em termos de inovação, 

mas de eficácia, segurança e qualidade. 

Nesse contexto, por exemplo, a menopausa, previamente entendida como um 

evento natural relativo ao envelhecimento, passou a apresentar opções medicalizadas, que, 

apesar de proporcionar aspectos positivos, representam riscos à saúde da mulher, quando esta 

é submetida à terapia de reposição hormonal (WARREN; HALPER, 2004). No entanto, 

interrogamos se o conhecimento pleno acerca dos riscos e dos benefícios são de fato 

apresentados às mulheres que optam por intervir de forma médica no processo de menopausa. 

Diante disso, é preciso considerar que a assimetria de informação entre demandantes e 

ofertantes resultam processos de troca que apresentam problemas em termos de justiça 

distributiva (MASCARENHAS et al. 2008). 

O mesmo questionamento direciona a ideia da medicina preventiva, na qual o risco 

de se desenvolver uma doença é avaliado e tratado previamente dentro de um modelo biomédico 

(BRENNAN et al., 2010). A medicina preventiva ocorre geralmente por meio de tratamento 
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com medicamentos ou de procedimentos de screening, realizados em pessoas consideradas 

saudáveis, para evitar possíveis riscos (e.g. pressão alta ou diabetes) ou para identificar 

precursores de uma doença (e.g. câncer), e é também um efeito da medicalização (VERWEIJ, 

1999; BRENNAN et al., 2010). Tais intervenções podem gerar consequências que têm o 

potencial de serem mais prejudiciais do que benéficas, em muitos casos.  

O tratamento medicamentoso pode produzir novos males, na forma de doenças 

iatrogênicas. Assim, um medicamento pode solicitar outro, que pode solicitar um terceiro, 

justamente para conter os efeitos da medicação original, que foi administrada para uma 

condição ainda inexistente, mesmo que em algum grau de probabilidade. No caso dos 

screenings, Verweij (1999) explica que resultados falso-positivos podem levar a procedimentos 

diagnósticos invasivos ou mesmo mutilações cirúrgicas e que, portanto, aqueles que se 

submetem devem ser bem informados, aceitando as possíveis consequências. 

Assim, qualquer que seja o problema, a dor ou o sofrimento, não é preciso que seja 

tolerado, posto que há solução médica para atenuá-lo (BUSFIELD, 2010). Nesse sentido, a 

medicalização reconhece a frequência com que surgem novos diagnósticos, que não consideram 

as individualidades dos sujeitos, e estreitam os limites em relação a tipos de comportamentos 

aceitos socialmente que não se encaixam no domínio médico. Brennan et al. (2010) alegam que 

quando um status ou comportamento social não é aceito em uma cultura e se torna problemático, 

um rótulo médico pode ser utilizado para controlar e explicar tais desvios. Ainda, há pouca 

tolerância social a sintomas, o que reforça o hábito de tomar remédios, os quais são vistos como 

solução imediata a angústia física, psíquica e social (a exemplo da fobia social). 

Dentro de uma perspectiva de medicalização e farmaceuticalização, o combate à 

obesidade por meio de medicamentos ou intervenções cirúrgicas, oferecidas inclusive pelo 

Estado, por meio do SUS, é um exemplo, embora a adesão a uma alimentação mais equilibrada 

e à prática de exercícios físicos obtenham resultados mais eficazes, sendo de longo prazo e de 

menores riscos à saúde pelos efeitos adversos que os procedimentos médicos podem provocar. 

Assim, mesmo que existência do procedimento possa trazer benefícios, a opção por ele deve 

ser considerada avaliando os riscos de longo prazo que podem impactar negativamente na vida 

desses indivíduos. 

Conrad (2013) elenca cinco consequências sociais, das quais quatro delas 

influenciam o SMS, uma vez que incentivam processos de troca. A primeira é a patologização 

de tudo, ou seja, as diferenças humanas crescentemente têm se transformado em patologias que 

solicitam diagnóstico e tratamento médico; a segunda é a definição médica da normalidade, que 

ocorre na medida em que normas médicas se tornam normas sociais, e se manifesta com a 
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indústria farmacêutica definindo o que é ‘normal’, como comportamentos de tristeza ou 

timidez, ou altura certa de crianças e adultos. 

A terceira consequência é a expansão do controle social médico, com 

desenvolvimento farmacêutico, cirúrgico, genético e neurocientífico, e com uma maior 

vigilância médica sobre o comportamento e sobre o corpo. Conrad (2013) ressalta que essa 

expansão da vigilância não é necessariamente ruim, mas existe e aumenta o controle social 

médico, bem como os processos de troca dentro do SMS. A quarta consequência social se 

relaciona justamente à ampliação do consumo médico, o que pode acontecer de cima, por meio 

de promoções farmacêuticas ou cirúrgicas, ou de baixo, com consumidores buscando 

diagnósticos e intervenções médicas.  

A medicalização é um processo no qual os preceitos médicos e de saúde foram 

incorporados pelos indivíduos que assumem esta responsabilidade para si próprios (NYE, 

2003), o que torna cada vez mais usual a automedicação e mais perigosos os efeitos da 

medicalização e da farmaceuticalização da vida. A automedicação, que pode resultar uma 

variedade de efeitos adversos e perigosos, inclusive óbito, dentro de uma lógica de que o uso 

de medicamentos é associado à saúde, é uma prática bastante disseminada na sociedade, 

especialmente por meio do uso de medicamentos que não exigem prescrição médica. 

A prática de automedicação pode ser associada ao fenômeno da 

farmaceuticalização, principalmente motivada por questões de estilo de vida (uso recreativo, 

por exemplo) sem que haja medicalização, mas pode ser resultado também de uma falha no 

funcionamento do SMS, quando o indivíduo apresenta uma enfermidade momentânea. De fato, 

a automedicação pode ser uma reação aos problemas de acesso a consultas médicas, seja por 

questões de financiamento ou de tempo de espera, o que pode ser considerado como um 

desencadeador da naturalização do uso de medicamentos, juntamente com a falta de informação 

sobre os riscos dessa prática. A preocupação acerca das relações de troca dentro do SMS se 

pauta no fato de que as consequências resultantes vivenciadas pelos consumidores podem trazer 

diversos riscos à saúde, principalmente no longo prazo.  

Portanto, há riscos no uso de medicamentos por uma perspectiva da 

farmaceuticalização, assim como ocorre em termos à medicalização. De maneira mais concreta, 

diversos estudos apontam as consequência do uso de medicamentos para condições não 

médicas, como ansiedade e depressão (CHANANIE, 2005), diminuição de peso e potência 

erétil (FOX; WARD, 2008), hiperatividade infantil e calvície (CONRAD, 2007). Além disso, 

é possível observar implicações como morte e vício pela prescrição excessiva de substâncias, 
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como a oxicodona, fármaco opioide semissintético que tem efeito analgésico similar ao da 

morfina, mas com potência duas vezes superior (POITRAS, 2012). 

Similarmente, o uso cada vez mais indiscriminado de medicamentos para melhorar 

performance pode resultar diversas consequências negativas, principalmente quando 

consumido por longos períodos. O metilfenidato, por exemplo, tem significado uma solução 

para se atingir as exigências relativas às pressões sociais em termos de um desempenho 

cognitivo de excelência (BARROS; ORTEGA, 2011), o que demonstra o domínio médico para 

além das suas funções de cura e prevenção e indica o crescimento do consumo médico em busca 

de um benefício não em prol da saúde, mas para satisfazer questões sociais. O problema de tal 

consumo se dá na medida em que os riscos associados podem ser maiores do que os benefícios 

alcançados. 

Ainda sobre o uso de metilfenidato ou de outros medicamentos para fins de 

aprimoramento e estilo de vida, cresce a problemática que diz respeito a sua aquisição. Gabe et 

al. (2015) empregam o termo ‘desvio de medicamento’ para descrever o fluxo de medicamentos 

que não foram prescritos legalmente, mas que são adquiridos pelos consumidores, geralmente, 

por quatro fontes: amigos, família, vendedores de mercado negro e médicos enganados, o que 

representa uma falha no SMS, com consequentes desequilíbrios. Isso porque, muitos dessas 

substâncias, como o metilfenidato, são de uso controlado e só podem ser adquiridas mediante 

receita médica. Desse modo, pessoas que não apresentam problemas cognitivos, mas que têm 

a intenção de potencializar sua função cognitiva, passam a obter esse medicamento por meios 

ilegais, intensificando possíveis riscos de saúde.  

É preciso considerar, ainda, que os bens e serviços médicos relativos a 

aprimoramentos podem não ser acessados de maneira igual por todos os demandantes do SMS, 

o que também desafia a ideia de equilíbrio do sistema pela perspectiva da justiça distributiva. 

Sumariamente, identificamos que há desequilíbrios que influenciam a medicalização e a 

farmaceuticalização e aqueles que são potencializados por esses processos sociais dentro do 

sistema de marketing de saúde (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Desequilíbrios identificados no sistema de marketing de saúde 

Desequilíbrios que potencializam a 

medicalização e a farmaceuticalização 

Manifestação dos desequilíbrios 

Indústria farmacêutica x médico A influência que o médico recebe em decorrência das ações de 

marketing dos laboratórios farmacêuticos pode resultar na 

prescrição de medicamentos que são dispensáveis ou que se 

encaixam nos conceitos de medicalização e 

farmaceuticalização 

Propaganda direta ao consumidor e 

empurroterapia 

A propaganda direta ao consumidor tem, em alguma medida, 

promovido a medicalização, podendo moldar a forma como o 

público conceitua problemas e possibilitando uma maior 

demanda por bens e serviços farmacêuticos que pode ser 

incentivada também na farmácia por balconistas e 

farmacêuticos 

Regulação As falhas de regulação, em termos de práticas médicas, 

propaganda direta ao médico e ao consumidor, venda de 

produtos nas farmácias, concessão de patente a laboratórios 

farmacêuticos, por exemplo, podem facilitar processos de 

medicalização e farmaceuticalização  

Desequilíbrios potencializados pela 

medicalização e a farmaceuticalização 

Manifestação dos desequilíbrios 

Efeitos da medicalização e da 

farmaceuticalização 

Automedicação, o excesso do consumo de intervenções 

médicas, a aquisição ilegal de medicamentos, 

autodiagnósticos e consequências sociais como estigmatização 

são alguns desequilíbrios derivados da medicalização e da 

farmaceuticalização 

Consumidor x médico No contexto da medicalização e da farmaceuticalização, a 

relação entre consumidor e médico tem uma configuração na 

qual o médico pode ser compreendido como um prestador de 

serviço, ou gatekeeper, que legitima as demandas do 

consumidor. Por outro viés, essa relação pode ser 

caracterizada por meio de assimetria de informação e 

vulnerabilidade do consumidor, posto que o médico pode ser 

considerado como detentor do conhecimento técnico 

relacionado à saúde. Essas questões, no contexto da 

medicalização e da farmaceuticalização podem potencializar 

prováveis desequilíbrios nas relações de troca  

Judicialização da saúde Apesar de ser um meio do consumidor se empoderar frente às 

suas demandas de saúde, ao excesso de judicialização tem 

promovido, principalmente na saúde pública, desequilíbrios 

para a gestão orçamentária assim como para a manutenção da 

garantia dos princípios isonomia e equidade. Esses 

desequilíbrios podem ser influenciados pela medicalização e 

farmaceuticalização na medida em que são capazes de 

incentivar novas demandas de saúde antes inexistentes ou por 

que podem ser julgados por membros do Judiciário que 

tomam como base para sua decisão apenas a receita médica do 

profissional que acompanha o demandante 

Fonte: elaboração própria (2016) 

 

Conforme especificado no Quadro 1, entendemos que os principais os 

desequilíbrios que influenciam a medicalização e a farmaceuticalização são (1) as diversas 

ações de marketing dos laboratórios farmacêuticos direcionadas ao agente médico; (2) a 

propaganda direta ao consumidor e as indicações de produtos feitas as farmácias, como 
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estratégias dos laboratórios farmacêuticos; e (3) as falhas de regulação, inclusive no que 

concerne às relações mencionadas a priori. 

Paralelamente, podemos visualizar desequilíbrios que são potencializados pela 

medicalização e da farmaceuticalização, como (1) os efeitos negativos desses fenômenos; (2) a 

relação entre o consumidor e o médico, que tem modificado principalmente pelo acesso à 

informação online, suscitando uma demanda que nem sempre é pertinente às necessidades de 

saúde do consumidor; e (3) prejuízo para agentes indiretos, como ocorre com o Estado por meio 

da judicialização da saúde. 

Consequentemente, diante de contextos de troca que apresentam desequilíbrios em 

um sistema, como ocorre no SMS, entendemos ser preciso que surjam ações que possam 

representar alternativas para que o funcionamento do sistema seja melhor equilibrado em 

termos de encargos e benefícios oriundos das externalidades, considerando todos os 

stakeholders. Nesse sentido, sugerimos que a atuação de organizações sociais pode buscar a 

contenção de alguns desses desequilíbrios, como veremos no Capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3 – ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL COMO ALTERNATIVA 

DE EQUILÍBRIO DO SISTEMA DE MARKETING DE SAÚDE 

 

 

Esse capítulo discute a atuação de organizações sociais que operam contrariamente 

aos fenômenos socioculturais da medicalização e da farmaceuticalização e, por isso, constitui 

alternativa de equilíbrio para o sistema de marketing de saúde. Desse modo, elaboramos uma 

investigação empírica por meio do estudo de caso de um grupo da sociedade civil, o 

Despatologiza, que se intitula como um movimento social. Complementarmente, buscamos 

entender a visão de profissionais médicos sobre organizações sociais e sobre as ações que 

podem ser trabalhadas pelo Despatologiza a fim de ampliar os resultados da sua atuação. A 

Figura 16 expõe a proposta final que resume os dois estudos empíricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria (2016) 

 

Conforme apresenta a Figura 16, propomos neste capítulo que, dentro de um 

sistema de marketing, em particular o de saúde, atuação de ONGs pode representar um meio de 

se promover um melhor equilíbrio, pois organizações da sociedade civil têm como objetivo 

atender aos interesses de agentes menos favorecidos dentro dos sistemas de marketing (SUD; 

VANSANDT, 2011). Considerando que buscamos uma alternativa de equilíbrio para o sistema 

de marketing de saúde sob influências dos fenômenos de medicalização e farmaceuticalização, 

a ilustração empírica analisa a atuação de uma organização que tem como causa a 

ONGs 

EQUILÍBRIO 

Sistema de marketing de saúde  

 

 Caso 

Despatologiza 

 

Visões de outros 

stakeholders sobre 

atuação de ONGs 

Profissionais médicos 

Equilíbrio do sistema 

Proposição teórica Verificação empírica 

Figura 16 - Proposta teórica e verificação empírica 
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despatologização da vida.  Complementarmente, a visão de profissionais médicos foi 

verificada, como meio de contribuição para um melhor desempenho do Despatologiza, uma vez 

que esse stakeholder é um ator que promove e intermedia diversos processos de troca. 

Para tanto, dividimos esse capítulo em duas seções. A primeira apresenta o caso do 

Despatologiza, para embasar a proposição de que organizações da sociedade civil podem ser 

consideradas agentes que atuam em prol de um melhor equilíbrio dos sistemas de marketing, 

especialmente do de saúde, escopo de estudo desta tese.  

A segunda seção busca uma visão complementar à encontrada dentro da 

organização sobre a atuação do Despatologiza, na qual priorizamos a do profissional médico, 

considerando que esse agente atua em diversas relações de trocas com outros atores do sistema, 

como consumidores, indústria farmacêutica e saúde suplementar, além de ser ele próprio 

consumidor. Desse modo, ambos os estudos empíricos são utilizados para analisar o papel de 

organizações sociais como possíveis promotoras de equilíbrio nos sistemas de marketing. 

 

3.1 O caso Despatologiza  

 

Inicialmente, apresentamos uma construção argumentativa que defende a ideia de 

que organizações da sociedade civil são atores cujas ações podem resultar um melhor equilíbrio 

para o sistema de marketing de saúde. Ainda, elaboramos uma discussão teórica sobre 

movimentos sociais e organizações não-governamentais (ONGs), por entendermos que o 

formato organizacional das ONGs é mais eficiente em termos propositivos. Posteriormente 

caracterizamos o Despatologiza, por meio de estudo de caso, analisamos sua atuação dentro da 

perspectiva dos sistemas de marketing e identificamos suas limitações e desafios. 

 

3.1.1 Introdução 

 

Em um sistema de marketing desequilibrado, grupos formados pela sociedade civil 

se tornam atores na contenção das externalidades negativas, e buscam atender às necessidades 

dos stakeholders por meio de ações que repercutam mudanças em direção a um contexto de 

troca mais equilibrado. Fry e Polonsky (2004) ressaltam que organizações formadas por grupos 

sociais lidam primariamente com os problemas existentes para, em sequência, buscar meios de 

modificar as atividades de marketing, inclusive pressionando órgãos governamentais ou 

motivando conscientização social. 

Nesse sentido, a atuação da sociedade civil como alternativa de equilíbrio do 
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sistema de marketing da saúde pode emergir em formatos diversos de organizações que 

compõem o dito ‘terceiro setor’, o qual pode ser caracterizado desde associativismos de 

cidadãos e movimentos sociais até institutos e fundações (ORSINI, 2016). Especificamente 

sobre organizações não-governamentais (ONGs,), segundo Scherer-Warren (2006), estas 

atuam, cada vez mais, como ‘think tanks’ (ou produtoras de conhecimento), ativistas (ou 

cidadãs) e prestadoras de serviço (ou de caridade), concomitantemente. 

Desse modo, por meio da oferta de bens, serviços, experiências e ideias (LAYTON, 

2009) que atendem aos interesses de agentes menos favorecidos dentro dos sistemas de 

marketing (SUD; VANSANDT, 2011), entendemos que as ONGs se tornam organizações que 

intencionam gerar resultados emancipatórios por meio de projetos de empoderamento (PINTO, 

2006). Consequentemente, a atuação de ONGs pode provocar um melhor equilíbrio dentro dos 

sistemas de marketing, inclusive, do de saúde (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaboração própria (2016) 

 

Conforme exposto na Figura 17, discutimos o caso do Despatologiza, enquanto 

agente do sistema de marketing de saúde, sob o pressuposto de que, para alcançar seus objetivos 

de atuação, dentro do escopo da medicalização e da farmaceuticalização, esse grupo, que se 

intitula um movimento social, deveria ser transformado em uma ONG. O caráter mais 

propositor do que reivindicador das ONGs (GOHN, 2013) e as maiores possibilidades de 

mobilização de recursos direcionam esse entendimento. Apesar disso, é preciso considerar que 

na literatura do campo da sociologia médica é recorrente o estudo de movimentos sociais da 

saúde, entendidos como uma força política para mudanças sociais abrangentes (BROWN; 

ZAVESTOSKI, 2004), influenciando profundamente o sistema de saúde e a consciência 

pública (BROWN et al., 2011).  
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Figura 17 – Proposição teórica do Capítulo 3 
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De fato, ao se posicionar em relação às estruturas de autoridade científicas e 

médicas, os movimentos de saúde focam na medicalização dos problemas sociais que prioriza 

soluções técnicas e individuais ao invés de soluções sociais e que diminui o poder de decisão 

dos indivíduos acerca do que pode ser apropriado ao cuidado de sua saúde (BROWN; 

ZAVESTOSKI, 2004). Com base na ‘Teoria de Movimentos Sociais’, Brown et al. (2004) 

definem os movimentos de saúde como desafios coletivos às políticas médicas, sistemas de 

crenças, pesquisas e práticas que incluem uma gama de organizações formais e informais, 

apoiadores, redes de cooperação e mídia. 

De modo mais abrangente, dentre as diversas concepções de movimentos sociais, 

tomamos como base a de della Porta e Diani (2006), que os definem como um processo social 

distinto, que consiste em mecanismos pelos quais atores se engajam em uma ação coletiva. 

Segundo esses autores, especificamente, movimentos sociais dizem respeito a relações 

conflituosas com oponentes claramente identificados, são conectados por redes densamente 

informais e compartilham uma distintiva identidade coletiva.  

Ao se fundamentar em redes informais, portanto, a natureza dos movimentos sociais 

difere de tipos organizacionais com os quais em geral são confundidos, apesar de que 

organizações desempenham um papel importante dentro dos movimentos sociais (DELLA 

PORTA; DIANI, 2006). Nesse contexto, as organizações de movimentos sociais, conforme 

denominadas por McCarthy e Zald (1977), devem ser capazes de mobilizar recursos, sejam 

monetários ou trabalho voluntário, e de neutralizar oponentes, aumentando o suporte da 

comunidade e obtendo cooperação interorganizacional.  

Outrossim, entendemos que os movimentos sociais são mais eficientes ser forem 

regidos por uma lógica organizacional que suporte a eficácia de suas ações para que repercutam 

de maneira mais concreta na sociedade. Segundo della Porta e Diani (2006), a 

institucionalização de organizações de movimentos sociais era considerada natural; no entanto, 

ao longo da história foi identificado que os movimentos sociais passam por um ciclo de vida 

que pode sequer chegar à institucionalização. É nesse estágio (o de institucionalização) que o 

movimento se torna uma parte orgânica da sociedade, depois de ter passado pela fase de 

formalização, em que ocorre a criação de uma organização formal que discipline e coordene as 

estratégias para alcançar os objetivos do movimento. 

Alguns movimentos sobrevivem por um tempo significativo; outros se desfazem 

por que seus objetivos foram alcançados, como o movimento de 1984 ‘Diretas Já’.  Há ainda 

de se considerar que as lideranças podem se separar durante escassez de mobilização, o que 

resulta um processo de desintegração e realinhamento que provoca a dispersão de outros 
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membros. No caso de organizações de movimentos sociais que tem objetivos limitados e 

expectativa de vida curta, os membros persistem leais ao movimento, entendendo que a 

organização é apenas um instrumento temporário de intervenção (DELLA PORTA; DIANI, 

2006). 

Em uma conjuntura mais recente, os movimentos sociais têm atuado por meio de 

redes sociais, com suporte de novos meios de comunicação e informação, em especial a internet 

(GOHN, 2011). De fato, é crescente o uso de redes sociais por coletivos organizados que 

estruturam, convidam e se organizam online, alterando o perfil do participante da condição de 

militante para a de ativista de determinada manifestação ou causa (GOHN, 2013; MACHADO, 

2007).   

Nesse contexto, a característica que fundamenta os movimentos sociais de serem 

compostos por redes informais pode representar forte identificação à ideologia social ou política 

defendida, mas fraco engajamento em termos de atuação pela causa, uma vez que é quase 

sempre voluntário, e pode ser ocasional e sem vinculação formal. Dito isso, Gohn (2013) aponta 

que, a partir da década de 1990, no Brasil, muitos movimentos sociais se transformaram em 

organizações que passaram a compor o terceiro setor ou se incorporaram a organizações não 

governamentais as quais os apoiavam previamente, buscando uma atuação propositiva e não 

apenas reivindicativa. Mobilizar a sociedade civil passou a ter um caráter de organização que 

busca alcançar resultados de participação em programas e projetos sociais e não apenas 

desenvolver uma consciência social crítica. 

O militante passou a ser um “ativista organizador das clientelas usuárias dos 

serviços sociais” (GOHN, 2013, p. 243). Desse modo, para pessoas comprometidas com 

determinada causa, as organizações são uma fonte importante de continuidade, não apenas no 

tocante à identidade, mas também em termos de ações (DELLA PORTA; DIANI, 2006). Assim, 

a partir da década de 1990, movimentos sociais e ONGs estreitaram seus laços, uma vez que a 

exigência de novas práticas provocou a necessidade de qualificação dos militantes. No entanto, 

é preciso reconhecer que as ONGs não substituem ou são uma fase avançada dos movimentos 

sociais, mas que ambos se relacionam, inclusive no que diz respeito à origem, posto que 

algumas ONGs surgem a partir de movimentos sociais (PINTO, 2006).  

O certo é que, no terceiro setor, uma ONG organiza atores sociais sob a forma de 

instituição da sociedade civil sem fins lucrativos, com o objetivo de lutar e/ou apoiar causas da 

coletividade (GOHN, 1997). Ao mesmo tempo, para que seja considerada como parte do 

terceiro setor, uma ONG deve ter um perfil do novo associativismo civil dos anos 1990, que 

representa um tipo de entidade que tem como enfoque a prestação de serviços, atuando por 
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meio de projetos que são planejados estrategicamente e buscando parcerias com o Estado e com 

empresas da sociedade civil (GOHN, 2011).  

Isso significa a participação desse ator no espaço público em prol dos interesses 

que, muitas vezes, envolvem temáticas pouco ou sequer discutidas na esfera pública, muitas 

delas por não estarem ao alcance do Estado, como é caso de fenômenos sociais como a 

medicalização e a farmaceuticalização, de modo que resultem em promoção e implementação 

de políticas públicas direcionadas ao bem comum (PINTO, 2006). Nesse ponto, a atuação 

dessas organizações pode abranger ações que buscam a contenção das externalidades negativas 

de um sistema de marketing, principalmente quando isso não é papel do Estado (FRY; 

POLONSKY, 2004). 

Em uma relação mais direta com a sociedade, Pinto (2006) ressalta que as ONGs 

executam primordialmente projetos de empoderamento que, pela perspectiva de equilíbrio de 

sistemas de marketing, podem ser direcionados a populações que necessitam que seus interesses 

sejam considerados dentro do funcionamento do sistema. Portanto, projetos como educação do 

consumidor, qualificação profissional e discussões acerca de alternativas de bens, serviços, 

experiências e ideias são meios que podem ser adotados pelas ONGs para empoderar a 

sociedade civil.  

Ainda destacamos que as ONGs podem ser, prioritariamente, divididas entre as que 

defendem os interesses dos seus membros, como é o caso da Associação Brasileira do Déficit 

de Atenção (ABDA), formada por pacientes, ou as que defendem os interesses de terceiros 

(PINTO, 2006), como o Instituto Alana, que se preocupa com os aspectos relativos à infância. 

A internet e as redes sociais, assim como para os movimentos sociais, podem ser consideradas 

ferramentas cada vez mais importantes na disseminação do trabalho das ONGs e na promoção 

da causa que defendem, alcançando um maior número de adeptos ou possíveis voluntários. 

Diante desse cenário, nosso objetivo é caracterizar a atuação de um grupo da 

sociedade civil, o Despatologiza, como alternativa de enfrentamento ao paradigma dominante 

biomédico atrelado aos fenômenos de medicalização e farmaceuticalização, que se coloca como 

um movimento social. Partimos do pressuposto de que é interesse do macromarketing analisar 

e sugerir alternativas de intervenção nas relações de troca (LAYTON; GROSSBART, 2006), 

para que os sistemas possam se apresentar de maneira equilibrada. Desse modo, é nosso 

entendimento, que quando a atuação da sociedade civil ocorre por meio de organizações bem 

estruturadas gerencialmente, que atuam com certo nível de formalização e burocratização, 

como uma ONG, o resultado das suas ações pode repercutir mais concretamente para o 

equilíbrio do sistema.  
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Isto porque, ao serem mais propositivas, as ONGs são capazes não somente de 

lutarem por uma causa, mas de efetivarem projetos de empoderamento sociais que diminuam 

os desequilíbrios decorrentes das relações de troca dentro de um sistema de marketing, como o 

da saúde. Adicionalmente, discutimos prováveis limitações de atuação gerencial que o 

Despatologiza possa apresentar por ser um movimento, baseado em redes informais, e não uma 

organização social. 

 

3.1.2 Despatologiza: movimento pela despatologização da vida 

 

No âmbito da medicalização e da farmaceuticalização são reconhecidos, 

principalmente, grupos de pacientes que agem como advogados a favor da acessibilidade de 

tratamentos, enquanto poucos são formados com o intuito de oposição a um tratamento 

específico que tenha gerado experiências adversas (ABRAHAM, 2010). Em geral, grupos de 

pacientes são formados para compartilhar experiências e conhecimento, oferecendo suporte aos 

membros (BUSFIELD, 2010), o que tem sido favorecido pelas relações que se estabelecem 

pelo intermédio da internet e das redes sociais. 

Há ainda os que se mobilizam em grupos de defesa (advocacy groups) (EPSTEIN 

2008; FIGERT, 2011), com vistas a legitimar determinado diagnóstico ou tratamento, em uma 

lógica geralmente medicalizante (e.g. BIANCHI et al., 2016). Isso ocorre no Brasil em relação 

ao conhecimento biomédico sobre TDAH difundido pelas articulações entre esses grupos, 

centros de pesquisas e laboratórios farmacêuticos, segundo pesquisa de Bianchi et al. (2016). 

Em termos de resistência à medicalização e à farmaceuticalização, é possível 

identificar esforços isolados referentes a condições específicas, e não aos fenômenos em si, o 

que não representa uma resistência social organizada (CONRAD, 2013). Em geral, conforme 

destaca Conrad (2013) quando há empenho em contraposição à medicalização e 

farmaceuticalização, isso ocorre no formato de movimentos específicos e movimentos de saúde 

corporificados (embodied health movements) (BROWN et al., 2004; FROSSARD; DIAS, 

2016) que realizam campanhas contra a medicalização de determinada condição ou buscam 

modificar respostas médicas. Alguns exemplos são os movimentos da saúde da mulher 

(BROWN et al., 2011) e da “liberação gay” (ênfase do autor) em prol da desmedicalização da 

homossexualidade (CONRAD, 2007; 2013).  

Na linha de enfrentamento à medicalização, um grupo de profissionais que atuam 

na área acadêmica, da saúde e da educação, primordialmente, formaram o Despatologiza: 

movimento pela despatologização da vida, na cidade de Campinas, São Paulo, em 2014. De 
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acordo com Brown et al. (2011), a formação de movimentos de saúde não é restrita a pessoas 

leigas, uma vez que existem profissionais que se agrupam para lidar com questões que 

entendem serem problemáticas socialmente. 

 Apesar disso, é mais comum que as causas que motivam esses grupos sejam ligadas 

à promoção de cuidados com a saúde para os menos favorecidos ou para a redução de 

desigualdades relativas à saúde. A Fundação Bill & Melinda Gates é um exemplo de 

organização social que tem como um dos seus objetivos promover uma vida mais saudável e 

produtiva a populações carentes, no escopo da saúde. 

O Despatologiza, no entanto, tem como causa o enfrentamento à medicalização, no 

que diz respeito às questões diagnósticas de condições psicossociais, de eventos naturais e de 

estilo de vida que são enquadradas em modelos biomédicos, mesmo que sua pertença ao 

domínio médico seja contestada. Ainda é contrário ao uso de medicamentos que geram 

impactos profundamente negativos na vida das pessoas, como o metilfenidato, buscando 

alternativas de tratamento, o que pode ser entendido como uma posição de enfrentamento 

também ao fenômeno da farmaceuticalização. 

Antes de fundarem o Despatologiza, entre 2009 e 2010, alguns membros 

participaram de uma mobilização promovida pelo Conselho Regional de Psicologia/SP e que 

resultou em um grupo de trabalho para discutir projetos de lei altamente medicalizantes e para 

realizar outras ações, como a organização de um seminário que criaria o Fórum sobre 

Medicalização da Educação e da Sociedade, fundado em 2011. Entretanto, em 2013, alguns 

membros se desvincularam do Fórum, juntamente com outros integrantes que estavam 

insatisfeitos com o posicionamento de algumas decisões de trabalho. Nesse sentido, o 

Despatologiza foi criado sob uma proposta de informalidade e democracia entre seus membros, 

de modo que não possui regulamento ou qualquer tipo de vinculação formal, pautando-se na 

militância por uma causa, caracterizando-se como um movimento social. 

O Despatologiza tem como diretrizes de funcionamento três eixos principais: 

científico, político e ético. O científico diz respeito à produção e divulgação de materiais 

científicos, técnicos e culturais com o objetivo de conscientizar a sociedade e sensibilizar 

profissionais de saúde e educação, principalmente, para uma atuação não patologizante. Na 

esfera política, são realizadas articulações com os poderes Legislativo e Executivo na 

elaboração e monitoramento da execução de políticas públicas. Por fim, preceitos éticos 

baseiam a resistência do Despatologiza à medicalização e à farmaceuticalização, que não busca 

culpados ou se coloca contra a medicina ou medicamentos, mediante o reconhecimento de que 

devem ser usados quando necessários.  
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O Despatologiza tem-se disseminado nacionalmente, com grupos, a partir de 2015, 

em Belo Horizonte e em Recife. Foi levado para Recife por iniciativa de duas profissionais de 

psicologia, que aderiram à causa quando os membros do Despatologiza ainda eram vinculados 

ao Fórum, em 2012. No segundo semestre de 2015, foi criado o Grupo de Trabalho do 

Despatologiza no Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, para que o movimento 

pudesse ter uma sistematização em termos de apoio institucional e discussões temáticas.  

 

3.1.3 Procedimentos metodológicos 

 

Neste estudo intencionamos caracterizar como ocorre a atuação de uma organização 

da sociedade civil, como alternativa de enfrentamento aos fenômenos de medicalização e 

farmaceuticalização, supondo que as suas ações repercutem em um melhor equilíbrio do 

sistema de marketing de saúde. Como elucidado anteriormente, optamos por realizar o trabalho 

empírico com o ‘Despatologiza: movimento pela despatologização da vida’. Portanto, ao 

considerarmos que o Despatologiza se apresenta como um movimento social, partimos do 

pressuposto de que pode haver limitações de atuação do ponto de vista do macromarketing, 

defendendo que organizações formalizadas, como ONGs, podem gerar benefícios mais 

abrangentes para os sistemas de marketing, diante dos objetivos desse tipo de organização.  

Desse modo, a investigação empírica foi realizada por meio de uma abordagem 

qualitativa, de caráter descritivo, uma vez que intencionamos compreender, descrever e 

desenvolver suposições (MERRIAM, 2009; CRESWELL, 2014), ao considerarmos as 

especificidades das questões que pretendemos responder. A pesquisa qualitativa, portanto, se 

mostra adequada, pois busca os significados de contextos da vida real, verificando se 

proposições teóricas são sustentadas por evidências empíricas (GRAY, 2012). 

Como estratégia de pesquisa, adotamos o estudo de caso, que diz respeito a um 

objeto delimitado em um contexto particular no qual o fenômeno se manifesta (MERRIAM, 

2009), configurado em uma unidade de análise. Sendo assim, é uma estratégia particularmente 

apropriada para o estudo sobre o funcionamento de organizações, por meio da compreensão de 

como se desenvolvem os processos e as interações sociais, dos quais se observam situações que 

podem ser reveladoras (GODOY, 2006). Consequentemente, o estudo de caso produz uma 

descrição profunda e holística mediante a análise de uma entidade singular (MERRIAM, 2009), 

do qual o resultado é uma generalização analítica de uma proposição teórica e não do caso em 

si (YIN, 2016), o que condiz com a intenção desse estudo. 

Conhecemos o Despatologiza por meio da sua FanPage, na rede social Facebook, 
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e identificamos nos discursos contidos nas postagens que os objetivos de atuação do movimento 

se mostraram pertinentes à proposição acerca da atuação de grupos da sociedade civil como 

alternativa para um melhor equilíbrio do sistema de marketing de saúde, no contexto da 

medicalização e da farmaceuticalização. Portanto, a escolha pelo Despatologiza enquanto 

unidade de análise e enquanto caso para estudo é justificada pelo fato desse ser um movimento 

que trabalha debatendo questões medicalizantes que influenciam as relações de troca dentro do 

sistema de marketing de saúde, buscando alternativas ao paradigma dominante biomédico. 

Ainda, consideramos que esse é um dos poucos grupos contrários à medicalização 

atuante em nível nacional que tem como objetivo conscientizar profissionais e a sociedade sobre 

processos de medicalização da vida. O Despatologiza busca também contribuir para a 

construção de novas formas de abordagem, não patologizantes, não excludentes, do que é 

propagado genericamente e intensamente como ‘problemas a serem tratados’, quando se tratam 

de questões sociais. Isso reforça a importância desse grupo e das suas ações para com a 

sociedade. 

 

a) Coleta dos dados 

Após a identificação do Despatologiza na rede social Facebook, procedemos com 

acesso ao website informado na FanPage, que continha um e-mail, por meio do qual fizemos o 

primeiro contato com o grupo. Nesse momento ainda não sabíamos quem eram seus membros 

ou como funcionava, uma vez que na página online só acessamos o endereço onde ocorrem as 

reuniões e um link para envio de mensagens. A Figura 18 expõe o percurso de coleta dos dados. 

 

 

Fonte: elaboração própria (2016) 

O primeiro contato foi feito por e-mail, no dia 09 de outubro de 2015 e, após 

resposta, iniciamos a inserção nas atividades do Despatologiza de Recife (PE) e no de Campinas 

(SP). Desse modo, pudemos realizar a coleta de informações sobre a unidade de análise por 
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Figura 18 – Percurso da coleta de dados 
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meio de três fontes: observação, entrevistas e documentos, todas condizentes com o que é 

proposto para se elaborar um estudo de caso (GODOY, 2006). A coleta dos três tipos de fontes 

ocorreu alternadamente e em momentos diversos (Figura 18), de acordo com a disponibilidade 

dos grupos, a qual detalhamos como foram realizadas separadamente por tipo. 

 

- Entrada no campo e observação participante 

Na resposta ao nosso primeiro contato feito por e-mail, fomos informados, por 

Rosângela Villar (membro de Campinas) que o Despatologiza atuava também na cidade do 

Recife, e nos foi sugerido que procurássemos por Patrícia Guimarães, que também recebeu esse 

e-mail. A própria Patrícia fez contato conosco, no dia posterior ao primeiro e-mail enviado, 

informando que haveria um evento no mês seguinte e nos convidando para a reunião do grupo 

de trabalho do Despatologiza Recife, motivo pelo qual iniciamos nossa inserção de campo, no 

dia 23 de outubro de 2015. 

Nessa reunião, Patrícia nos convidou para o evento ‘Construindo Vidas 

Despatologizadas 2’, que aconteceria em Campinas, nos dias 16 e 17 de novembro, como meio 

de acesso aos membros fundadores do grupo, bem como para observar como ocorria esse tipo 

de ação. A ida permitiu caracterizar os participantes e parceiros, identificar as temáticas e 

entender a dinâmica do evento e do grupo, atuando como participante observadora.  

Também tivemos a oportunidade de participar do evento promovido pelo grupo 

Despatologiza Recife, no dia 26 de novembro, observando os mesmos elementos do evento de 

Campinas. Por fim, comparecemos à ação de rua que o grupo realizou no dia 29 de novembro. 

O Quadro 2 sintetiza as atividades que compuseram a coleta de dados por meio da observação 

participante. 

 

Quadro 2 - Atividades realizadas como observação participante 

Atividade Data e local da participação 

Reunião do GT Despatologiza – Recife 23/10/15 – Recife 

Evento – Construindo Vidas Despatologizadas 2 16 e 17/11/15 – Campinas 

Evento – II Encontro Construindo Vidas Despatologizadas 26/11/15 – Recife 

Ação de rua 29/11/15 – Recife 

Fonte: elaboração própria (2016) 

 

Essas atividades foram registradas com fotos, vídeos e notas de campo. Ainda foi 

possível realizar conversas informais com participantes dos eventos, assim como outros 

membros do Despatologiza Campinas e Recife que não foram entrevistados formalmente.    
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- Entrevistas  

Para as entrevistas, elaboramos um roteiro (Apêndice A) geral e abrangente, para 

que auxiliasse na condução do processo investigativo, contendo questões sobre a formação, 

estrutura, forma de atuação, necessidades e desafios do Despatologiza. Todavia, a aplicação 

desse roteiro não aconteceu de forma rígida, posto que a entrevista teve sua própria dinâmica e 

muitas questões emergiram normalmente do discurso das próprias respondentes. Salientamos 

que, à medida em que participávamos dos eventos mencionados, buscávamos melhor adaptar o 

roteiro aos elementos observados, para atender ao objetivo da pesquisa.  

Iniciamos as entrevistas com Patrícia, que indicou Maria Aparecida Moysés, 

Cecília Collares, Rosângela Villar e Biancha Angelucci como possíveis sujeitos de pesquisa, 

uma vez que foram as fundadoras do Despatologiza. Todas as entrevistas aconteceriam em 

Campinas, durante o evento ‘Construindo Vidas Despatologizadas 2’, porém, mediante um 

imprevisto, foi possível o acesso apenas a Rosângela. Posteriormente, com a participação de 

Maria Aparecida e Cecília no evento ‘II Encontro Construindo Vidas Despatologizadas’, 

realizamos uma entrevista com ambas em Recife, simultaneamente. O Quadro 3 apresenta os 

detalhes das entrevistas bem como uma mini biografia das entrevistadas. 

 

Quadro 3 - Perfil das entrevistadas e dados das entrevistas 

Entrevistada Mini biografia 

Data e 

local da 

entrevista 

Duração da 

entrevista 

E1  

(Despatologiza – PE) 

Psicóloga, coordenadora do GT do 

Despatologiza no CRP – PE e militante do 

movimento Despatologiza. 

04/11/15 

Recife 
1:53:18 

E2 

(Despatologiza – SP) 

Psicóloga, aposentada da Secretaria de Saúde 

de Campinas, voluntária da Rede Municipal 

da Criança e do Adolescente e militante do 

movimento Despatologiza 

17/11/15 

Campinas 
48:38 

E3 

(Despatologiza – SP) 

Professora titular em Pediatria da Faculdade 

de Ciências Médicas da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), 

aposentada, e militante do movimento 

Despatologiza. 

01/11/15 

Recife 
1:09:10 

E4 

(Despatologiza – SP) 

Professora titular da Faculdade de Educação 

da UNICAMP, no Departamento de 

Psicologia Educacional, aposentada, e 

militante do movimento Despatologiza. 

01/11/15 

Recife 
1:09:10 

Fonte: elaboração própria (2016) 

 

Informamos a todas o objetivo da nossa pesquisa, ao solicitarmos as participações. 

Quando questionadas se deveríamos preservar suas identidades em anonimato, todas 

autorizaram a publicação de seus nomes, vinculados à história do Despatologiza. Não houve 
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censura sobre o que poderia ser ou não ser utilizado dos seus discursos. Mesmo assim, 

atentamos para as recomendações éticas de Gray (2012), procurando conduzir a pesquisa com 

clareza, transparência e respeito. Todas as entrevistas foram gravadas, com consentimento das 

depoentes. 

Por fim, em 20 de julho de 2016, restabelecemos contato presencial com Patrícia 

Guimarães, a fim de averiguarmos se havia informações a serem acrescentadas no que diz 

respeito à composição, atuação ou formalização do Despatologiza, certificando-nos se seriam 

necessárias novas entrevistas. Todavia, ela afirmou que o Despatologiza mantém o mesmo 

funcionamento, conferindo validade aos dados coletados em 2015.  

 

- Documentos 

Apesar de não possuir documentos organizacionais, como estatuto, associação dos 

membros, sendo um grupo informal, foram obtidos materiais de divulgação institucional, dos 

eventos e da ação de política pública (Anexos B, C e E), e acessados a FanPage da rede social, 

o site e o canal do YouTube do Despatologiza (Anexo D). Os materiais impressos foram obtidos 

presencialmente e os demais de modo virtual.     

 

b) Análise dos dados  

Mediante a coleta de dados, iniciamos os procedimentos de análise, a partir da 

transcrição das entrevistas. Ao todo, foram, aproximadamente, 40 laudas transcritas com fonte 

Times New Roman, espaçamento simples e tamanho 12 que identificavam a formação e atuação 

do Despatologiza. Partimos de diversas leituras flutuantes, nas quais reconhecemos os padrões 

e as distinções nas falas, de modo que fossem captadas as ocorrências pertinentes ao fenômeno 

estudado. Com isso, fomos capazes de codificar os dados, analisando conjuntamente as 

entrevistas, os materiais impressos e virtuais e as notas de campo.  

Após codificados, foram agrupadas as categorias e subcategorias que emergiram 

dos dados, buscando o detalhamento na descrição do Despatologiza, conforme preconiza o 

método de estudo de caso, ao mesmo tempo em que interpretando os dados considerando o 

objetivo da pesquisa. Por fim, informamos que todos os procedimentos foram realizados em 

alinhamento com as recomendações apropriadas à análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Por 

fim, esclarecemos que nossa intenção não foi analisar a causa em si, mas o funcionamento da 

organização, bem como os impactos que dele decorrem em benefício dos interessados diretos 

e da sociedade, mesmo que o contexto de atuação tenha sido, por vezes, considerado. 
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3.1.4 Resultados da pesquisa 

 

Nesse tópico, apresentamos as categorias analíticas extraídas dos discursos, das 

observações e dos materiais acessados sobre o Despatologiza, em subtópicos. O primeiro trata 

da composição e estrutura do Despatologiza; o subtópico seguinte analisa a atuação do grupo 

sob a perspectiva do sistema de marketing de saúde e, por fim, o terceiro discute limitações de 

atuação e o desafio de institucionalizar o Despatologiza. 

 

3.1.4.1 Composição e estrutura do Despatologiza 

Na literatura acadêmica sobre medicalização e farmaceuticalização, é recorrente o 

registro de movimentos de saúde corporificados e grupos de defesa que advogam a favor dos 

seus interesses ou de familiares, como é o caso de condições como fibromialgia (BARKER, 

2008), autismo (ORTEGA et al., 2013) e TDAH (BIANCHI et al., 2016). O Despatologiza, no 

entanto, é formado por profissionais de diversas áreas, que vêm discutindo sobre medicalização 

há anos, buscando difundir práticas e saberes não medicalizantes, tanto no campo científico 

como no cotidiano profissional. 

Durante todas as entrevistas, nomes de diversos profissionais que compõem as 

principais atividades de visibilidade do Despatologiza, que são os eventos, foram mencionados. 

Como muitos dos seus membros são profissionais que trabalham com saberes e práticas 

despatologizantes há mais de trinta anos, têm respaldo acadêmico e profissional em diversas 

áreas como saúde, educação, assistência e política. Para entrevistada E1, o fato de o grupo ser 

composto por membros renomados, vinculados à instituições como Unicamp, Sindicato dos 

Psicólogos (SP) e Conselho Regional de Psicologia (SP e PE), faz com que o discurso que 

representa a causa seja melhor considerado publicamente, como se fosse um selo de 

credibilidade.  

 Deste modo, as mesas, palestras e debates sobre os temas entendidos como 

convergentes com a patologização da vida são realizados com a presença de muitos nomes de 

estudiosos conhecidos nacionalmente e que são considerados membros ou parceiros do 

Despatologiza. Isso porque, segundo a entrevistada E3,  

a luta pela medicalização é a mesma antimanicomial, é a luta pela liberdade sexual, é 

a luta pela diversidade, é uma luta só. Ou nos articulamos ou a gente é engolido. Ou 

entendemos que todos estamos em uma mesma luta, que têm facetas diferentes, ou 

não dá. 

 

Essa articulação ocorre por que o movimento, que começou com foco na 

medicalização da criança e do adolescente, busca abranger todos os aspectos da vida que podem 
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ser enquadrados como patologizantes. Nesse caso, combate a medicalização como controle 

social médico (FOUCAULT, 2010), que define o que é normal, principalmente em relação a 

comportamentos e modos de vida (CONRAD, 1992; 2007; 2013).  

Deste modo, a união desse grupo se pauta em uma relação teórica, prática e 

discursiva em comum. Sobre isso, nosso entendimento é de que o movimento acaba agregando 

mais profissionais e acadêmicos do que pessoas leigas (necessárias para fortalecer o grupo e 

democratizar a atuação da organização, e para que tenham acesso à discussão sobre 

medicalização), noção que se confirmou tanto durante a reunião do Despatologiza quanto nos 

eventos em que participamos. De fato, quando questionada em termos quantitativos, acerca de 

membros que efetivamente participam das atividades do grupo, deliberando, organizando e 

executando as ações, a entrevistada E2 afirmou que são aproximadamente oito ou nove 

membros permanentes.  

Em Recife, a composição do grupo segue a mesma característica de ser formada 

por profissionais, que no caso são a entrevistada E1, sua ex-professora, e agora colega de 

profissão, e uma colega do CRP-PE, todas psicólogas. Desse modo, o Despatologiza em Recife 

conta apenas com três participantes fixos, tanto no seu grupo de trabalho como nas suas ações 

enquanto movimento, apesar de receber alguns interessados nas reuniões que conduz.  

No entanto, ao se proclamar como um grupo aberto, as entrevistadas admitem que 

o intuito do Despatologiza sempre foi ser “não burocrático, um movimento que fosse agregador, 

que não houvesse estatuto, mas que as pessoas se agregassem pela ideia, pelo olhar de mundo, 

pelo desejo de atuar” (E2). De fato, movimentos sociais são, em sua essência, compostos por 

redes informais, com vistas a promover uma mudança social com base em um conflito (DIANI, 

1992; DELLA PORTA; DIANI, 2006). A entrevistada E3 revela que o Despatologiza é “um 

movimento que busca construir caminhos, e, se é para construir caminho, o caminho não está 

pronto, então a gente não pode botar regra antes”. Diante disso, a única regra do Despatologiza 

é que não há regras.  

Entretanto, algumas ações do Despatologiza Campinas são regulares, como as 

reuniões mensais do grupo de Campinas e a organização de dois eventos ao ano, um em cada 

semestre. As reuniões são abertas, o que significa que qualquer pessoa pode participar, escutar, 

conhecer e opinar sem que sejam criados vínculos formais. Do mesmo jeito, a pauta dessas 

reuniões não tem prévia definição, posto que depende de quem estiver presente, conforme a 

entrevistada E2 informou. 

Em Recife, por ser um grupo de trabalho, em geral, há discussão temática nas 

reuniões quinzenais que ocorrem às sextas, das 15h às 17h. Embora seja vinculado ao grupo de 
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Campinas, as entrevistadas E3 e E4 entendem que cada lugar tem sua própria demanda e que 

cada grupo deve trabalhar com os recursos objetivos e subjetivos que dispõe, o que inviabiliza 

qualquer regulamentação de práticas em Recife. Logo, não existem cobranças e sim parcerias, 

e não há interferência nas práticas de outros grupos, em locais onde o Despatologiza está 

surgindo. Há apoio, compartilhamento, mas não a determinação do que deve ser feito. Isso pode 

interferir na unidade do grupo, ou mesmo na eficiência das ações, posto que os contextos de 

mobilização de recursos são muito diversos. 

 Em termos de tomada de decisão, é seguida a mesma lógica: qualquer pessoa que 

estiver participando da reunião no momento pode opinar sobre uma decisão a ser tomada. Ao 

mesmo tempo, os membros que não puderem participar das reuniões são consultados e 

informados por e-mail ou mensagens de texto/áudio. No entanto, como a reunião ‘oficial’ é 

mensal, à medida que surge a necessidade de tomar decisões, apenas os membros mais atuantes 

participam de forma coletiva, por meios virtuais. 

Apesar de ser um grupo aberto, com membros flutuantes, o Despatologiza conta 

com muitos parceiros de enfrentamento. Conforme aponta della Porta e Diani (2006), ativistas 

de movimentos que são bem conectados a atores externos podem aumentar a centralidade de 

suas próprias organizações. Isso repercute nas ações do grupo, principalmente em termos de 

atuação política e alcance dos eventos.  

Dentre alguns parceiros de enfrentamento do Despatologiza Campinas, foram 

nomeados o SindiMed e o SinPsi, sindicatos dos médicos e dos psicólogos, respectivamente, o 

CRP-SP, Conselho Regional de Psicologia, onde ocorrem as reuniões mensais, o Departamento 

de Pediatria da FCM - Unicamp e a própria Reitoria da Unicamp, através dos Fórum Penses. 

Além disso, a Rede Municipal da Criança e do Adolescente, a Secretaria Municipal de Saúde e 

o SUS, todos de Campinas, que criam parceria em alguns eventos. Esses são parceiros que não 

somente ajudam na execução das ações do Despatologiza, mas lhes confere respaldo e, como 

aponta Rosângela Villar, fazem “eco”. Em Recife, o CRP-PE é a sede do grupo de trabalho e 

do movimento, que vem ampliando as relações com outras organizações locais. 

Conforme ressalta Scherer-Warren (2006), grupos com a mesma identidade social 

ou política têm a tendência à articulação para obter visibilidade, produzir impacto na esfera 

pública e conquistar benefícios para a sociedade. O Despatologiza busca essa interlocução não 

apenas com parceiros do Estado, mas com outros grupos que atuam na mesma causa, como é o 

caso do Fórum Infancias, de Buenos Aires, e do Libertas, de Recife. A importância conferida 

ao Fórum Infancias é grande, revelada pela descrição do empenho feito pelos membros do 

Despatologiza para serem reconhecidos e agregados como parceiros desse grupo. Atualmente, 
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ambos atuam em conjunto na causa. 

 

3.1.4.2 Despatologiza em ação: impactos no sistema de marketing de saúde 

Os três eixos que direcionam o Despatologiza se desdobram em ações práticas ou 

teóricas que repercutem no sistema de marketing de saúde, na medida em que geram resultados 

que visam ao empoderamento dos sujeitos que têm seus interesses menos considerados dentro 

do sistema. Desse modo, destacamos a atuação do Despatologiza em várias instâncias, com 

foco nas ações que podem torná-lo agente capaz de promover um melhor equilíbrio entre os 

benefícios e encargos decorrentes das relações de troca que são influenciadas pelos fenômenos 

de medicalização e, também, farmaceuticalização. 

 

- Participação em políticas públicas 

Por meio das entrevistas, foi possível identificarmos a importância da atuação do 

Despatologiza no contexto de políticas públicas. Isso condiz com a formação do grupo ter sido 

motivada por projetos de lei medicalizantes, que buscam combater por meio de articulação 

política, com participação em audiências públicas, muito nas figuras das entrevistadas E3 e E4, 

em Campinas. Em Recife, a entrevistada E1 também tem tentado. De fato, como observa Pinto 

(2006), a presença da sociedade civil como ator político vem crescendo desde a Constituição 

de 1988, de modo que manifeste os interesses coletivos.  

No caso do Despatologiza, a maior conquista foi a implantação do Protocolo de 

Dispensação do Metilfenidato10 (Anexo C), que teve como resultado a diminuição da prescrição 

medicamentosa de 186 mil, em 2012, para 18 mil, em 2015. Mais do que isso, como alternativa 

de equilíbrio, o protocolo representou uma mudança de tratamento que envolve a prescrição e 

o consumo desse medicamento que possui graves reações adversas para os usuários, entendido, 

portanto, como uma consequência negativa do sistema de marketing de saúde. Conforme 

destaca a entrevistada E3, o protocolo tem como objetivo 

trocar o negócio de dar um comprimidinho por um projeto de acolher e realmente 

cuidar da criança e do adolescente. Agora identifica-se quais são as necessidades dela, 

não importa o diagnóstico, não é igual pra todo mundo, o que é que ela precisa, e é 

estabelecido um projeto terapêutico singular com uma equipe para essa criança. Isso 

é que foi o grande sucesso. 

 

Há resultados que demonstram o impacto positivo do protocolo, inclusive nas 

                                                           
10 Para maior detalhamento sobre o protocolo, consultar: ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_ 

eletronico/2014/iels.jun.14/Iels110/M_PT-SMS-986_2014.pdf  

ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_
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outras cidades nas quais foi igualmente implantado, em São Paulo, como portaria11, e em 

Salvador. Portanto, a atuação do Despatologiza na esfera política resulta novas práticas de troca, 

o que afeta o sistema de marketing de saúde por meio da regulação de prescrição e indicação 

de tratamento alternativo em prol do interesse social. Com efeito, as atividades de marketing 

podem ser reguladas pela determinação do Estado (COSTA, 2015), o que nesse caso ocorreu 

mediante uma pressão da sociedade civil (MACHADO, 2007).  

Para tanto, os membros mantêm relação com políticos, secretários de saúde, e 

outros que concordam com a causa e os objetivos do Despatologiza. Nas palavras da 

entrevistada E3, o secretário da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo “quer criar outros 

protocolos, já fui convidada, pra outros tipos de drogas”. O grupo ainda persiste na implantação 

do protocolo em outras cidades e estados brasileiros, como em Pernambuco, onde a entrevistada 

E1, em articulação com uma deputada local, também participou de audiência pública 

solicitando que seja instituída uma portaria, o que ainda não aconteceu. 

Por outro lado, o vereador Pedro Tourinho, “que é um sanitarista, que está com a 

gente nessa proposta antes de ser vereador” (Rosângela Villar), conseguiu aprovar, em lei, o 

Dia Municipal de Luta Contra a Medicalização da Educação e da Sociedade, instituído em 11 

de novembro, que é a mesma data em São Paulo. Outra decorrência das relações dos membros 

do Despatologiza foi a recomendação do Ministério da Saúde12 sobre o uso do metilfenidato, 

pois o coordenador geral da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno é um 

pediatra ex-aluno da entrevistada E3 na Unicamp. Após reunir-se com a entrevistada E2 na 

Secretaria de Saúde, ele divulgou a recomendação. 

Essas são ações políticas consideradas primordiais na luta do Despatologiza. Para 

tanto, segundo a entrevistada E3, é importante “ter profissionais que tenham uma concepção 

política de ciência, que tenham um conhecimento e um saber fazer”, e é possível dizer que o 

Despatologiza tem. Além disso, o fato de ser um grupo formado por profissionais com respaldo 

científico também é considerado distintivo na divulgação para a população de ações como essa. 

Os panfletos utilizados pelo grupo trazem a informação de que o protocolo foi elaborado por 

um grupo de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, contendo a frase 

“uma política pública, cientificamente embasada, melhora a qualidade do atendimento à saúde”. 

Isso reforça a ideia de credibilidade em relação à composição do Despatologiza, apontada pela 

entrevistada E1. 

                                                           
11 Enquanto portaria, o projeto terapêutico singular deixa de ser uma recomendação e passa a ser um ato normativo.  
12 Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/outubro/01/Recomenda----es-para-Prevenir-

excessiva-Medicaliza----o-de-Crian--a-e-Adolescentes.pdf> 
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- Ações de formação 

Para que se fale em práticas despatologizantes é preciso que existam profissionais 

que trabalhem com esse encaminhamento. Essa concepção direciona as ações de formação do 

Despatologiza, consideradas como as mais significativas, juntamente com a elaboração de 

políticas públicas. A entrevistada E3 reconhece, por exemplo, que o tratamento indicado pelo 

protocolo depende dos profissionais que atendem crianças e adolescentes, e por isso a formação 

também é percebida como fundamental pelos membros do Despatologiza. Segundo a 

entrevistada E4, “logo de início a gente sabia que a formação do pediatra, a formação do 

médico, a formação do professor eram importantíssimas, porque é por onde a coisa flui. Então 

a gente tenta há muito tempo dar cursos”.  

Na medida em que o modelo biomédico é dominante nas escolas de saúde, e que 

pedagogos têm se deparado com questões médicas nas escolas, relacionadas ao comportamento 

e à aprendizagem infantil, esse serviço social prestado pelo Despatologiza reflete novos olhares 

e práticas emancipatórias, do ponto de vista da medicalização e da farmaceuticalização. Isso 

indica uma ação contrária ao que podemos entender como um desequilíbrio na formação 

profissional, mais direcionada ao modelo biomédico. 

Na perspectiva de sistemas de marketing, esse tipo de formação representa uma 

abrangência na oferta de bens, serviços, experiências e ideias (LAYTON, 2009), ao suscitar 

mais consideração acerca de alternativas de cuidado com a saúde que ponderam sobre os efeitos 

da medicalização e da farmaceuticalização, no que diz respeito a diagnósticos e prescrição de 

tratamentos. A formação de profissionais fora do mainstream representa em si uma alternativa 

de oferta que pode melhorar a eficiência do sistema de marketing de saúde, pois mesmo que 

existam, não são ressaltadas na formação tradicional. 

Essas ações de formação ocorrem no formato de cursos, palestras e assessorias, que 

são ofertadas, em geral, por prefeituras ou por outras instituições. Na verdade, as entrevistadas 

E4 e E3, que atuam por meio de práticas e concepções despatologizantes há mais de trinta anos, 

já utilizavam essa estratégia antes mesmo da criação do Despatologiza. As duas relatam que 

ministraram muitos cursos para professores, no Brasil todo, sobre a discussão da medicalização, 

com duração mínima de uma semana. Atualmente, mudaram um pouco o formato, porque 

parece mais eficaz. A entrevistada E4 explica que “são dois, três dias, porque um só não dá 

para fazer discussão; a gente manda os textos antes, as pessoas se preparam um pouco, trazem 

uns exemplos e a gente discute os casos com elas”. 

Mas, como a base do Despatologiza é acadêmica, ou seja, muitos dos seus membros 



109 

 

estão em interlocução com universidades e faculdades, a intenção é que a disseminação 

discursiva, teórica e prática sobre medicalização e seus efeitos possa ecoar no ambiente 

acadêmico e científico, conforme identificamos nas entrevistas. O grupo entende que é 

necessário: 

Principalmente chamar um pouco as faculdades de educação, porque sabemos que nas 

faculdades de educação não tem essa discussão (E4). 

 

Criar agentes multiplicadores. Sensibilizar dentro das faculdades, que é base nos 

cursos de pedagogia, de psicologia, dos cursos em geral. Por isso que a gente 

convocou os estudantes, a gente tem uns sete representantes do coletivo dos estudantes 

aqui dentro como parceiros dos eventos, para tudo, para poder trazer esses estudantes. 

Porque um estudante vai levando e vai disseminando (E1). 

 

Esses discursos revelam a importância do debate sobre as temáticas que envolvem 

o Despatologiza, principalmente a medicalização e farmaceuticalização, na base de formação 

em particular dos profissionais da saúde e educação, posto que são nessas áreas que ocorrem as 

trocas relativas à medicalização e farmaceuticalização. Apesar de ser uma ação que impacta 

mais pontualmente, visto que atinge grupos menores, a entrevistada E4 acredita que, pela 

oportunidade de uma interação mais técnica e prolongada, a formação de profissionais é 

essencial, especialmente, na repercussão de práticas despatologizantes.  

 

- Produção de conhecimento 

No eixo científico, o Despatologiza trabalha com a produção do conhecimento em 

um viés mais teórico. Muitos são os livros e artigos escritos pelas entrevistadas E3 e E4, a 

maioria em coautoria, desde a década de 1980, sobre a infância e a adolescência, a escola e a 

medicalização. A entrevistada E1, por sua vez, apresentou trabalhos em eventos desde que, em 

2012, começou a estudar teoricamente o tema. Uma vez que o Despatologiza é formado ou tem 

parceiros de renome no meio acadêmico, o grupo conta com uma boa produção científica que 

pode usar como embasamento teórico em aulas ou mesmo no ambiente de trabalho. 

No entanto, é por meio de eventos que o Despatologiza estende seu discurso para 

grupos maiores, buscando ampliar o enfrentamento à medicalização. Para Rosângela Villar, “só 

amplia quando você põe espaços de reflexão crítica de vivência. Então os eventos aconteceram 

como estratégia primeira nesse sentido”. Com isso, os eventos também significam um momento 

em que profissionais são levados a pensar suas práticas, podendo influenciar a sua formação. 

 

Os eventos, tanto os que os membros do Despatologiza promovem quanto nos quais 

participam, são percebidos como um modo de promover a discussão, de gerar curiosidade sobre 
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o tema e ampliar a disseminação, mas não são considerados como a ação mais importante, dada 

a relação custo-benefício que representam, em termos de investimento versus tempo do evento. 

Todavia, são indispensáveis porque geram visibilidade ao Despatologiza. 

A organização dos eventos é feita pelos profissionais que compõem o 

Despatologiza, que atuam na captação dos recursos, na idealização do conteúdo programático 

e dos palestrantes, e na realização propriamente dita. Ao mesmo tempo, o grupo tem um suporte 

institucional já solidificado, como da Unicamp, que, por meio do Fórum Penses, realiza dois 

eventos anuais do Despatologiza, além de transmiti-los ao vivo pelo portal e de gravar todo o 

evento, apesar de não imediatamente. Ademais, não é somente o apoio financeiro dado ao 

evento que é reconhecido, mas as consequências decorrentes das atividades dentro desse 

espaço: 

Você poder dividir os custos de um evento desses em mais pessoas e ao mesmo tempo 

todas elas darem seus nomes, seus selos de apoio e de trabalho parceiro e de que essa 

conversa que acontece hoje (no evento) vai ser levada, porque vai e volta. Não se 

encerra aqui essa conversa. O fato de ser gravado, o fato de que vai ficar 

disponibilizado, de que você vai poder utilizar essas palestras tão ricas que a gente 

está ouvindo, você vai poder usar em outros lugares... eu acho que tudo isso são 

construções (ROSÂNGELA VILLAR). 

 

Nesses eventos, além da programação com nomes importantes nas discussões 

temáticas, são apresentadas atrações que têm uma performance alinhada à ideologia do 

Despatologiza, de olhares e práticas alternativas. Em relação à audiência, observamos, enquanto 

participante do evento “Construindo Vidas Despatologizadas 2”, a presença de muitos 

estudantes e profissionais das áreas de saúde, especialmente, e alguns poucos da educação. Isso 

reforça a impressão de que, sendo o Despatologiza um grupo formado por acadêmicos e 

profissionais dessas áreas, seu público segue o mesmo perfil, o que confirma a ideia de que os 

eventos são primordialmente espaços de reflexão teórica.  

O evento em Recife, “II Encontro Construindo Vidas”, foi realizado pelo CRP-PE, 

e contou com o apoio de outras instituições e grupos. Sua programação foi mais modesta, na 

medida em que foi composta por três mesas, uma delas com a participação das entrevistadas E3 

e E4. No que diz respeito à audiência, a maioria dos participantes era de alunos do curso de 

psicologia. Isso pode ter sido influenciado não apenas porque o CRP-PE foi o realizador do 

evento, mas porque seu acontecimento foi em uma faculdade da cidade do Recife. 

Nesses eventos, assim como em outras instâncias de atuação do Despatologiza, o 

posicionamento dos seus membros é de que “não se é contra medicina, nem psiquiatria, nem 

medicamentos. A crítica é contra as evidências que são ocultadas, são divulgadas de maneira 

deturpada” (E3). Com efeito, no sistema de marketing de saúde, uma das situações de 
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desequilíbrio decorre da assimetria de informações e das condições de vulnerabilidade nos 

contextos de troca aos quais os sujeitos são submetidos quando não têm controle de suas 

escolhas (MASCARENHAS et al., 2008; MITTELSTAEDT et al., 2009).  

Desse modo, esclarecer dados científicos e trocar experiências empíricas nesses 

eventos podem representar uma melhor distribuição na informação sobre os efeitos da 

medicalização e da farmaceuticalização para acadêmicos e profissionais. O Despatologiza tem 

tentado ampliar essa discussão para além da academia, em uma relação mais direta com a 

sociedade civil.   

 

-  O Despatologiza em outros espaços: da praça à internet 

Com objetivo de aproximar o Despatologiza da população leiga, são elencadas duas 

ações: a oferta de práticas integrativas na praça e o uso da internet, especialmente da rede social 

Facebook e do endereço eletrônico do grupo. Essas ações no domínio público tem um caráter, 

mesmo em menor proporção, que pode ser associado ao que Scherer-Warren (2006) chama de 

mobilizações na esfera pública e que dizem respeito a manifestações na praça pública, que 

incluem a participação de adeptos, e que objetivam produzir visibilidade e efeitos simbólicos 

para a sociedade. 

 No dia 11 de novembro de 2015, dia Municipal de Luta Contra a Medicalização da 

Educação e da Sociedade, em Campinas, o Despatologiza, em comemoração pela data, foi para 

a praça. Nesse dia, ofertaram práticas alternativas com suporte de profissionais que aderem à 

manifestação. 

A gente convida profissionais do SUS, que graciosamente se agregam a essa proposta 

e vão fazer dança circular, movimento vital expressivo, reike, do-in, meditação, 

relaxamento, mandala... Tudo aquilo que acontece nos equipamentos de saúde, de 

saúde mental do município passam a ser disponibilizados para a população na praça e 

com a bandeira do Despatologiza. E ali você faz a divulgação, com folhetos, a 

conversa com as pessoas que querem entender o que que é isso, por que você está 

ofertando aquele tipo de prática. Então assim, é tentar ampliar isso até o nível da 

sociedade (ROSÂNGELA VILLAR). 

 

Em Recife, o grupo procura usar a mesma estratégia, indo para locais de grande 

circulação de pessoas, ora vinculando a bandeira do Despatologiza à luta de causas como a 

antimanicomial, ora promovendo atividades integrativas. No dia 29 de novembro de 2015, 

sequencialmente aos eventos promovidos, a ação na praça Rio Branco, conhecida como Marco 

Zero e ponto turístico recifense, tinha como objetivo ofertar experiências de brincadeiras como 

pintura, pula corda, integrando pais e filhos e divulgando a causa do Despatologiza. 

Outro meio de visibilidade é a rede social Facebook, onde o Despatologiza tem uma 
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FanPage13 na qual comunica informações, vídeos e textos relativos aos eventos e outros tipos 

de atuação que promovem, bem como matérias sobre as temáticas vinculadas à causa. De 

acordo com Machado (2007), o fato de possibilitar uma comunicação rápida, gratuita e de 

grande alcance torna a internet a principal ferramenta de articulação e disseminação das 

organizações da sociedade civil, dos movimentos sociais e de grupos de cidadãos. 

As postagens feitas pelos membros do Despatologiza na FanPage são constantes e 

atuais em termos de informes sobre os eventos e sobre as temáticas que embasam a causa do 

grupo. Durante os eventos, postam fotos e vídeos em tempo real. Não permitem mensagens que 

desabonem sua ideologia, sendo estas deletadas, e apenas alguns membros são responsáveis 

pela administração da página. Em novembro de 2015 possuía aproximadamente 5.790 

‘curtidas’, número que em setembro de 2016 passou para 6.863, o que indica um aumento na 

sua visibilidade. 

De todo modo, a rede social é um espaço de militância virtual. Para Rosângela 

Villar, “quando a gente escolhe fazer uma militância do tamanho dessa que a gente está fazendo 

para enfrentar forças do tamanho que a gente está enfrentando, tem que usar todos os 

instrumentos éticos, legais, morais. O Facebook para gente é um instrumento de todo dia”. A 

entrevistada E1 concorda. Ela, que milita “virtualmente o tempo todo”, entende que “as redes 

sociais são uma ferramenta essencial para atingir um maior número de pessoas. Às vezes uma 

coisa postada no Facebook, uma frase, uma foto, leva a pessoa a refletir” (E1). 

 Além disso, o Facebook se torna um meio que aproxima o Despatologiza de 

pessoas que necessitam de um encaminhamento sobre questões medicalizantes, conforme 

discurso da entrevistada:  

A gente é muito procurado por mães pelo Facebook. E sempre que possível a gente 

tenta conversar com elas pessoalmente. Então se é de uma região próxima, elas podem 

vir, a gente conversa, inclusive avaliando a criança. Não é dizer assim, seu filho não 

precisa do remédio, isso seria uma inconsequência, leviandade, mas é no sentido de 

acolher e tentar dar um encaminhamento. Tem muito isso. (E3) 

 

O Despatologiza ainda possui um site14, onde informa as datas da reunião e outros 

dados como local e apresentação do movimento, e um canal no YouTube15, ainda sem conteúdo 

(em setembro de 2016), ambos com dificuldades de gerenciamento, o que não permite a 

expansão da sua influência virtual. Pelo site, apenas são obtidos contatos com o grupo, função 

de Rosângela Villar, que responde a e-mails diariamente. No contexto da medicalização e da 

                                                           
13 https://www.facebook.com/despatologiza/ 
14 http://www.despatologiza.com.br/ 
15 https://www.youtube.com/channel/UCG49CdsvuVk08Ish86r6T6w 
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farmaceuticalização, evidências mostram que esse as ferramentas virtuais favorecem a criação 

de grupos que podem tanto advogar a favor da desmedicalização quanto da medicalização 

(CONRAD; RONDINI, 2010). Isso tem sido facilitado pelas mídias sociais e pelas diversas 

comunidades nas quais os indivíduos trocam informações, interação e experiência (CONRAD 

et al., 2015). 

 

3.1.4.3 Limitações e desafios do Despatologiza 

A atuação do Despatologiza ocorre mediante algumas condições que a limitam, 

principalmente em termos de recursos, seja econômico ou de pessoal, e do fato de ser uma 

organização totalmente informal. Desse modo, surge a ideia, não consensual de formalizar o 

Despatologiza, transformando-o em uma ONG, o que representa um desafio para o grupo. 

 

- Recursos limitados, ações limitadas 

Apesar de contar com a parceria de muitas instituições que dão suporte às ações, 

principalmente de formação e produção de conhecimento, identificamos alguns indícios de que 

o Despatologiza poderia ampliar suas atividades, caso tivesse mais recursos financeiros e 

físicos. Em todas as entrevistas é destacada a importância de agregar mais pessoas para 

fortalecer o grupo, para que se amplie a conscientização social a respeito da medicalização, bem 

como a sensibilização de profissionais para que atuem de formas despatologizantes.  

 A formação de profissionais depende dos recursos das instituições que solicitam, 

o que não permite que os membros do Despatologiza ofertem cursos em comunidades que 

acreditam precisar. Essa ação ainda está condicionada à disponibilidade dos poucos membros 

que podem oferecer esse tipo de capacitação. Desse modo,  

não é tudo que você consegue aceitar, você tem convites para coisas que batem 

agenda, batem agenda entre membros, mas batem agenda com questões pessoais, com 

trabalho de cada um, e aí você tem que ficar o tempo todo escolhendo. Se você tem 

uma gama maior de pessoas envolvidas no processo você tem mais maleabilidade com 

essas agendas, de poder ampliar mais (ROSÂNGELA VILLAR). 

 

No caso dos eventos, é evidente a agregação de parceiros que contribuem 

financeiramente por meio de doação de passagens, hospedagens, material impresso, entre 

outros. Os próprios palestrantes são parceiros ou membros do Despatologiza. A entrevistada E2 

afirma que  

por que somos um movimento, não temos quem nos sustente, sustente as nossas ações. 

Nós temos sempre que estar correndo atrás de parceiros que ajudam a gente. Por 

exemplo, um evento como esse, [...] a gente tem que buscar parceiro para poder trazer 

gente, para poder achar lugar, para... isso custa, não é? 
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Mesmo contando com o apoio institucional de parcerias já consolidadas, os 

membros do Despatologiza precisam mobilizar recursos constantemente para executar suas 

ações. Desse modo, outra fonte de recursos financeiros advém da venda de adesivos e imãs da 

logomarca do Despatologiza, criada a partir de uma parceria com uma artista plástica mineira, 

e da parte excedente da venda de livros de autoria dos membros do próprio grupo. Mas, “é 

sempre muito pouco dinheiro, por isso a gente tem sempre que buscar parceiro” (Rosângela 

Villar). 

No contexto de Recife observamos ainda maior dificuldade na mobilização de 

recursos, posto que a formação do grupo é mais recente e as parcerias menores, o que se 

desdobra em um maior esforço da entrevistada E1 na realização dos eventos e de outras ações. 

De maneira informal, acompanhamos o seu empenho para conseguir um local que sediasse o 

evento que estava organizando. Ela, que realiza todas as ações praticamente sozinha, afirma 

que “tem identificação no tema, como o movimento trabalha, mas não tem recurso para 

trabalhar de maneira mais ampliada” (E1).  

Desse modo, é perceptível que as tomadas de decisão são, quase completamente, 

condicionadas aos recursos existentes. As ações vão sendo construídas na medida em que são 

possíveis. Com isso,  

não tem um planejamento estratégico [...]. É assim: agora surgiu essa oportunidade, 

dá pra fazer? Quer dizer, o planejamento que a gente tem é fazer tudo aquilo que é 

possível, que der. Mas o que vai aparecer de possibilidade a gente não sabe. Então eu 

posso programar uma coisa aqui e de repente ter outra muito mais importante (E3). 

 

No segundo semestre de 2015, o Despatologiza organizou três eventos simultâneos, 

de setembro a novembro. Os eventos de setembro e novembro foram idealizados previamente, 

mas o de outubro foi em decorrência de um convite que o grupo não quis deixar de atender. No 

entanto, enquanto o primeiro teve, segundo Rosângela Villar, um público mais abrangente, o 

terceiro já não correspondeu às expectativas nesse sentido. As entrevistadas E3 e E4 ponderam 

sobre possíveis fatores de influência, além das datas próximas (mas que eram as únicas 

possíveis). Consideram que algumas questões operacionais como o fato de as inscrições só 

terem sido abertas uma semana antes, por certas dificuldades com a própria Unicamp, 

relacionadas à verba destinada ao evento prejudicaram a audiência. Desse modo, parece que 

um planejamento mais estruturado que avalie a relação custo-benefício desse tipo de ação 

poderia representar uma alocação de recursos mais eficiente. 

Isso porque, nesses eventos, além da necessidade de captação de recursos 
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financeiros, o investimento pessoal é muito alto, considerando que há poucos membros para 

executar todo o planejamento. Com efeito, a entrevistada E4 revela que  

tudo feito esse tempo todo foi eu e Cida (Maria Aparecida) sozinhas e mais a 

Rosângela um pouco. É muita coisa, a gente não aguenta mais. Três (eventos) esse 

semestre. Foi muito. Porque tem que pensar tudo, quem são as pessoas, quem vai falar, 

o que vai falar, fazer o contato, ligar, entendeu? É toda essa montagem... 
 

Por isso, outro fator que limita a expansão das ações do Despatologiza diz respeito 

a falta de engajamento de outras pessoas que possam contribuir na execução das atividades. 

Como revelou Rosângela Villar, as pessoas que comparecem às reuniões se envolvem com 

opiniões, mas muitas dessas ideias não são colocadas em prática porque quem executa as ações 

são, de fato, aqueles que fundaram o movimento. Isso significa que até mesmo novas formas 

de angariar recursos têm dificuldade de serem concretizadas, o que acontece também com o 

gerenciamento do website do Despatologiza e com a ampliação das ações de formação de 

profissionais.  

No caso do Despatologiza Recife, há grande dificuldade para a entrevistada E1 

atuar sem qualquer tipo de formalização. Ela destaca, por exemplo, que tentou participar do 

Movimento Nacional dos Direitos Humanos, mas que só foi aceita como ouvinte porque o 

Despatologiza “não tem uma coisa básica e simples: um CNPJ. Bastava isso. Se tivesse um 

CNPJ, o Despatologiza estaria lá. Em um movimento que tem tudo a ver com o Despatologiza” 

(E1). Situações como essa têm suscitado discussões no Despatologiza Campinas sobre uma 

possível institucionalização do movimento. 

 

- É chegada a hora de formalizar o Despatologiza? 

Além da captação de recursos, o Despatologiza precisa lidar com a resistência ao 

seu posicionamento de enfrentamento da medicalização, mediante seu discurso e suas 

alternativas emancipatórias. Mesmo que a aceitabilidade em relação ao tema seja maior, as 

entrevistadas acreditam que as críticas também são maiores, porque o Despatologiza tem 

incomodado grupos a favor da medicalização na medida em que se tornou mais visível e suas 

ações têm repercutido mais fortemente nas esferas política e científica, em especial. 

Diante disso, mesmo apresentando limitações e desafios que sinalizam a 

necessidade de serem melhor administrados, entendemos que o Despatologiza vem crescendo 

e tem potencial de ampliar sua atuação no sistema de marketing de saúde de forma mais 

consistente. Os membros do Despatologiza parecem concordar, ao passo que, apesar de haver 

certa resistência à ideia, entre eles, há uma discussão sobre formalizar o movimento, 
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transformando-o em uma organização do terceiro setor, no formato de instituto ou ONG. De 

fato, conforme Gohn (2011), práticas antes autônomas têm constantemente buscado a 

institucionalização.  

Apesar disso, a discussão sobre uma possível formalização considerou aspectos 

positivos, que minimizariam algumas questões problemáticas que o Despatologiza enfrenta. 

Um é a expansão nacional, e até internacional, do Despatologiza, já que um dos colaboradores 

falou em levar o grupo para Lima ou México. Outro é o apoio financeiro que teriam, por meio 

de projetos. Ainda, as ações poderiam ser melhor planejadas, destinando os recursos de maneira 

mais eficiente. 

Além disso, o Despatologiza “representa um movimento grande [...] e que está 

crescendo muito e é por isso que o Rogério (membro) acha que a gente tem que ter uma coisa 

maior para poder ter condições de estar agregando mais pessoas” (E4). Para a entrevistada E1, 

a adesão ao Despatologiza pode ser mais recorrente caso o grupo seja institucionalizado. Nas 

suas palavras, “quando tiver isso fica mais fácil das pessoas se engajarem, porque as pessoas 

querem contrapartida. Elas querem coisas concretas também. Então, elas ficam pensando assim: 

eu vou fazer isso de graça?” (E1).  

A institucionalização, que pressupõe vínculo formal entre os membros, distribuição 

de deveres e direitos, definição de cargos, entre outros aspectos, permite que a organização 

possa ser melhor estruturada do ponto de vista gerencial. Isso pode, ainda, tornar o 

Despatologiza uma organização cada vez mais importante dentro do sistema de marketing de 

saúde, pensando a longo prazo, pois a institucionalização poderia permitir que a organização 

sobreviva para além dos seus fundadores, que na configuração atual, são indispensáveis à sua 

existência e ao seu funcionamento. 

 

3.2 Diálogo com médicos 

 

Como meio de ampliar a proposição de organizações sociais, como o 

Despatologiza, como atores capazes de atuar na promoção de um melhor equilíbrio do sistema 

de marketing de saúde, influenciado pelos fenômenos da medicalização e da 

farmaceuticalização, analisamos a visão de outros stakeholders sobre essa organização. Com 

isso, consideramos, a priori, abordar diferentes agentes do sistema de marketing de saúde, como 

médicos, farmacêuticos e propagandistas. 

Todavia, mediante incursão de campo, priorizamos o profissional médico por 

entendermos que de todos os demais agentes, esse é aquele que tem contato com o consumidor 
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em outros espaços, posto que a maioria atua paralelamente nos setores público e privado. Além 

disso, esse profissional é agente direto ou intermediário das relações de troca que ocorrem no 

sistema de marketing de saúde, tendo contato com outros agentes direta ou indiretamente.  

 

3.2.1 Procedimentos metodológicos 

 

Em um segundo momento da pesquisa, ampliamos a investigação empírica, 

também por meio de uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório (MERRIAM, 2009; 

CRESWELL, 2014), tendo em vista a intenção de compreender e analisar a visão de outros 

stakeholders do sistema de marketing de saúde sobre a atuação de ONGs e, em especial, do 

Despatologiza. Como estratégia de pesquisa, adotamos a entrevista, técnica pela qual é possível 

apreender de maneira mais detalhada as percepções dos indivíduos acerca determinado tema 

(BOYCE; NEALE, 2006), considerando o ponto de vista pessoal de um pequeno número de 

respondentes. 

Para tanto, foi elaborado um roteiro semiestruturado (Apêndice B) com questões 

que buscavam a opinião dos entrevistados acerca da atuação de organizações não 

governamentais no contexto da saúde. Esse roteiro foi adaptado após uma primeira entrevista, 

e enviado para quatro especialistas da área de administração e marketing para uma melhor 

validação. De todo modo, as questões foram utilizadas como diretrizes, mas outras emergiram 

durante os processos de entrevistas, uma vez que adaptações foram necessárias para satisfazer 

as dinâmicas das próprias entrevistas, como prevê esse tipo de estratégia de pesquisa 

(HUDSON; OZANNE, 1988). 

No que concerne aos sujeitos de pesquisa, foram, a priori, contatados treze 

médicos, por acessibilidade. No entanto, apenas nove deles se dispuseram a ser entrevistados, 

dentre os quais sete foram indicados por conhecidos da pesquisadora e dois foram abordados 

em uma faculdade particular de medicina. Tentamos buscar médicos que tivessem uma visão 

mais tradicional da medicina em contraponto à uma visão mais despatologizante, mas não 

houve preferência pela especialidade do profissional. Os indicados foram considerados pelos 

seus conhecidos como tradicionais ou despatologizantes, entretanto não nos pautamos em um 

critério objetivo que definisse claramente o tipo de visão médica praticada, principalmente pela 

dificuldade para se julgar tal critério. Ademais, por termos acesso a profissionais que atuam na 

Paraíba e em Pernambuco, optamos por realizar entrevistas com médicos desses dois estados 

nordestinos.  

Vale salientar que a quantidade de respondentes pode ser considerada adequada 



118 

 

para entrevistas, por facilitar a associação entre pesquisador e respondente e melhorar a validade 

da refinação e o aprofundamento das definições (CROUCH; MCKENZIE, 2006). O perfil dos 

entrevistados está apresentado no Quadro 4, considerando que suas identidades foram 

preservadas anônimas. 

 

Quadro 4 - Perfil dos entrevistados médicos 

Entrevistado Formação e áreas de 

atuação 

Onde trabalha Estado 

M1 Médica há 35 anos 

Áreas: clínica, cardiologia 

e terapia intensiva 

Atende em consultório particular, em 

ambulatório público e em terapia intensiva. 

 

Paraíba 

M2 Médica há 38 anos 

Áreas: psiquiatria e 

homeopatia 

 

Serviço público no CAIS (PB) e no IPP – 

Instituto de Psiquiatria da Paraíba como 

psiquiatra; 

Possui consultório desde 1992. 

Paraíba 

M3 Médico há 29 anos 

Áreas: ginecologia 

Atende em consultório particular e em 

ambulatório público e ensina em faculdade 

de medicina. 

Paraíba 

M4 Médica há 38 anos 

Áreas: clínica e acupuntura 

(mais recentemente)  

Atende em consultório e ensina em 

faculdade de medicina; trabalha com saúde 

da família 

Paraíba 

M5 Médica há 27 anos 

Áreas: ginecologia 

Atende em duas maternidades públicas e 

em clínica privada. Realiza colposcopia. 

Paraíba 

M6 Médica há 41 anos Áreas: 

psiquiatra e psicanálise 

Atua em consultório e é docente federal 

aposentada 

Paraíba 

M7 Médico há 9 anos e meio 

Áreas: especialista em 

pediatria e pós-graduado 

em psiquiatria 

Atua em consultório, plantonista em 

hospital particular e professor em 

faculdade particular 

Pernambuco 

M8 Médico há 12 anos 

Psicólogo há 11 anos 

Áreas: pediatra e 

endocrinologia pediátrica 

Especialista em psicologia 

clínica e psicologia social 

Mestre em saúde da criança 

e do adolescente 

Atende em CAPS infantil, em ambulatório 

e é plantonista neonatal em uma 

maternidade 

Pernambuco 

M9 Médica há 37 anos 

Áreas: pediatria, 

especialista em saúde do 

adolescente 

Psicoterapia de base 

psicanalítica 

Atua em consultório particular 

Docente federal aposentada e docente em 

faculdade particular 

Trabalhou 5 anos em comunidade carente 

pela Prefeitura 

Pernambuco 

Fonte: elaboração própria (2016) 

 

Todas as entrevistas foram gravadas em áudio, com exceção de uma mediante 

solicitação do entrevistado, na qual anotamos os tópicos mais relevantes. Incialmente, 

abordamos os entrevistados apresentando o tema da pesquisa, principalmente explicando sobre 

o sistema de marketing de saúde e o pressuposto de equilíbrio, apesar de não explicitarmos o 

conceito de medicalização e de farmaceuticalização. 
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Cada profissional médico disponível indicou a melhor data, horário e local para ser 

entrevistado, o que significa que todas as entrevistas ocorreram de maneira presencial, quando 

e onde fosse conveniente para o profissional. O Quadro 5 expõe data, local e duração das 

entrevistas. 

 

Quadro 5 - Dados das entrevistas 

Entrevistado Data da entrevista Local Duração da entrevista 

M1 07/11/2016 Residência 37:52 

M2 07/11/2019 Consultório 20:07 

M3 18/11/2016 Faculdade particular 08:21 

M4 18/11/2016 Faculdade particular 21:57 

M5 18/11/2016 Maternidade pública 16:34 

M6 21/11/2016 Local público 18:45 

M7 24/11/2016 Consultório 17:20 

M8 24/11/2016 Local público 29:16 

M9 26/11/2016 Residência 49:19 

Fonte: elaboração própria (2016) 

 

Como pode ser visualizado no Quadro 5, as entrevistas que tiveram maior duração 

(M1 e M9), coincidentemente, foram realizadas nas residências das entrevistadas. A de menor 

duração (M3) ocorreu durante um intervalo entre aulas que o profissional ministra, tendo sido 

uma entrevista mais objetiva, mas com conteúdo significativo para análise, na medida em que 

o profissional exprimiu sua visão sobre as temáticas abordadas, de modo a contribuir para o 

corpus da pesquisa.  

Desse modo, apesar da temática ser pouco usual para os respondentes, considerando 

que a maioria das questões versava sobre organizações sociais, não houve qualquer 

constrangimento durante as entrevistas. Para todos os entrevistados foi apresentado o 

movimento do Despatologiza, inclusive por meio de panfletos institucionais, tanto de Campinas 

quanto de Recife, que podem ser vistos no Anexo A.  

Posteriormente, era solicitado que o entrevistado opinasse acerca de ações e do 

funcionamento que achava adequado para esse tipo de organização. Dos nove entrevistados, 

apenas três afirmaram conhecer o trabalho de ONGs no contexto de saúde sem que lhes fossem 

dados exemplos durante a entrevista de tipos de organizações sociais. Mesmo assim, pudemos 

identificar saturação nos dados, uma vez que houve recorrência nos depoimentos considerando 

os tópicos abordados, de maneira que pouco substancialmente novo suscitou a partir da sétima 

entrevista (FONTANELLA et al., 2008), pois as visões e opiniões começaram a convergir. 

À medida que as entrevistas eram realizadas, procedíamos com as transcrições na 

íntegra, as quais resultaram 36 laudas, em espaçamento simples e fonte Times New Roman 12. 



120 

 

Informamos que a entrevista que não foi gravada em áudio não foi transcrita, posto que havia 

sido realizada por meio de anotações.  

Como estratégia para analisar os dados, utilizamos a análise de conteúdo (BARDIN, 

2011), procedendo com a fase de organização da análise, por meio de leituras flutuantes, e 

seguindo para o tratamento e interpretação dos dados obtidos, que foram codificados e 

categorizados, sendo resultado de um recorte (em unidades de registro e de contexto) e da 

classificação (que resulta na definição das categorias). Desse modo, foram levados em 

consideração as frases e os temas, que são as unidades de significação, bem como as unidades 

de compreensão que ajudaram a codificar as unidades de registro correspondentes aos trechos 

da entrevista. O critério da categorização foi o semântico, que agrupa os temas em categorias 

por significado semelhante. Todos esses procedimentos foram embasados em Bardin (2011) e 

executados com auxílio o software NVivo. 

Dos procedimentos de análise dos dados emergiram duas categorias principais, uma 

que diz respeito aos fenômenos de medicalização e farmaceuticalização e outra que trata de 

organizações sociais, sobretudo o Despatologiza. No Quadro 6, apresentamos as categorias, 

subcategorias e unidades de significado que emergiram dos dados. 

 

Quadro 6 - Categorias, subcategorias e unidades de significado 

Categoria Subcategorias Unidades de significado 

Contexto de trocas que 

favorece os processos de 

medicalização e 

farmaceuticalização 

Influências para o consumidor Internet, propaganda, indicação 

de terceiros 

O acesso na farmácia Venda, troca, fiscalização 

A relação médico-paciente 

 

Falta de tempo, exames 

complementares, prescrição 

falta de credibilidade, tentativa de 

desconstrução  

Organizações sociais pela visão 

de profissionais médicos 

  Não conhece ONG,  

ONG assistencialista 

O funcionamento do 

Despatologiza na visão dos 

profissionais médicos 

 Democrático, composição, 

articulação política, estrutura 

gerencial 

Opinião médica sobre ações 

que o Despatologiza pode fazer 

Educar o consumidor Educação, informação 

Atuar na formação médica Formação médica, escolas de 

saúde 

Fonte: elaboração própria (2016) 

 

3.2.2 Resultados das entrevistas 

 

Nesse tópico, apresentamos as duas categorias analíticas, e suas subcategorias, 

extraídas dos discursos dos entrevistados. Na primeira categoria são elencados aspectos da 

medicalização e da farmaceuticalização que emergiram dos dados.  A segunda expõe a visão 
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dos médicos em relação a organizações sociais, e, em especial, ao Despatologiza. 

 

3.2.2.1 Contexto de trocas que favorece os processos de medicalização e farmaceuticalização 

Apesar de não serem diretamente apresentados os conceitos de medicalização e 

farmaceuticalização, emergiram das narrações dos entrevistados aspectos pertinentes aos 

fenômenos de medicalização e farmaceuticalização que ocorrem dentro do sistema de 

marketing de saúde. Nesse sentido, pudemos identificar quatro subcategorias, que são 

explicitadas em sequência. 

 

- Influências para o consumidor 

O consumidor é considerado promotor da medicalização, uma vez que sofre 

influência cada vez maior de estímulos que resultam condutas medicalizadas. Nesse contexto, 

é possível visualizar a internet como meio no qual os consumidores encontram crescente fluxo 

de informações (KORP, 2006) acerca de sintomas, diagnósticos e exames, tratamento e 

medicamentos indicados para variadas doenças ou distúrbios, sendo um marketplace global de 

informações relacionadas com a saúde (CONRAD; RODINI, 2010). Isso se confirma mediante 

os discursos dos depoentes. 

Ele (adolescente) já vem muitas vezes com uma visão; eles se autodiagnosticando, ou 

os pais, principalmente a mãe, que é assim a responsável que mais vem. 

Principalmente em uma condição socioeconômica melhor. Então, eles fazem muito 

essa consulta. (M9) 

 

Eu acho que parte dessa coisa do que é benéfico e do que é maléfico, realmente a 

grande maioria vai nas internets, nos Google da vida, né? (M2) 

 

 

De fato, conforme aponta Conrad (2005), as empresas farmacêuticas mantêm 

websites repletos de informações direcionadas aos consumidores, incluindo testes para ajudá-

los a decidir se possuem um determinado distúrbio ou se podem se beneficiar de algum 

tratamento médico. Entretanto, para os médicos respondentes, é preciso ter cuidado com as 

fontes consultadas, tendo em vista que, podem ser elaboradas por pessoas leigas (KORP, 2006). 

A preocupação em termos de como os consumidores chegam informados nos consultórios é 

perceptível nos discursos dos médicos, tendo em vista que é possível que essas informações 

sejam duvidosas ou mal interpretadas, o que promove, inclusive a automedicalização 

(CONRAD, 2007).  

Hoje em dia a gente se depara muito mais com pessoas que chegam e fazem pesquisa 

na internet. Então, é uma coisa cada vez mais frequente. E nem sempre as fontes que 
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as pessoas utilizam são confiáveis e nem sempre se aplicam a elas, o que é outro 

complicador. (M8) 

 

Na minha área, em geral, até os adolescentes hoje em dia já consultam o ‘Dr. Google’, 

não é? E uma das bandeiras que a gente tem, quem trabalha com adolescente, é 

justamente o uso indevido da tecnologia da informática. (M9) 

 

Na verdade, é uma troca de conhecimento. Hoje não é mais aquilo unilateral, hoje é 

bilateral, não é? Vamos dizer bilateral. A gente lança um diagnóstico, se o paciente 

não aceitar, ele vai interagir com você, mas vem... embora que alguns chegam 

dizendo: eu vi no Google. Mas tem que dizer: olhe, a gente tem que ver as fontes 

fidedignas de informação. Porque o Google está jogando N informações, mas não são 

realmente aquilo que é de algum diagnóstico. (M3) 

 

 

A internet é uma ferramenta que pode proporcionar uma mudança na relação 

médico-paciente, de modo que o consumidor possa ser capaz de interagir mais com o 

profissional médico, em algumas situações, questionando o que pode ser melhor para si. No 

entanto, conforme destaca o entrevistado M8, esse tipo de iniciativa pode ser complicado, 

considerando que pode suscitar uma demanda que não necessariamente existe e que pode ser 

classificada como medicalizante.  

As pessoas hoje em dia são menos, digamos assim, passíveis nas mãos dos médicos, 

por assim dizer. Então isso evita também que você se submeta a alguma coisa que não 

seja tão interessante ou uma técnica que não seja atualizada ou alguma coisa dessa 

natureza. Por outro lado acho que cria problemas que muitas vezes você institui uma 

demanda que não existia. (M8) 

 

Mesmo assim, a consulta de informações realizada na internet pode ser 

compreendida como algo positivo, na medida em que pode conferir certa instrução ao 

consumidor e redistribuir o poder médico. A sugestão dos entrevistados M3 e M8 é que os 

consumidores consultem fontes fidedignas, compostas por profissionais médicos. Isso converge 

com a opinião dos entrevistados M2 e M7 de que o médico é o detentor do conhecimento 

médico, o que confirma a ideia de que os médicos são ainda os que dominam o conhecimento 

técnico acerca da doença e de como tratá-la (CONRAD, 2007). É possível, ainda, entender a 

ideia da necessidade de embasamento científico para que as informações de saúde sejam boas.  

Fica a desejar, tem que ter muito cuidado com essa informação do Google. Então são 

fontes fidedignas, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de Endocrinologia, 

sempre buscando as sociedades brasileiras das especialidades. (M3) 

 

 Aí é que está. Ou ela (pessoa) teria que procurar uma pessoa supostamente que 

soubesse julgar se aquilo ali é válido ou não, ou ela teria que buscar sites, por exemplo, 

que fossem mais fidedignos. Sites reconhecidos por uma sociedade, ou alguma coisa 

desse tipo. (M8) 
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Então eu acho assim, eu ainda acho que a melhor maneira desse conhecimento é com 

o próprio profissional, não é? Se sentir isso, pergunta ao médico o que é, que tipo de 

medicamento você não pode associar [...] (M2) 

 

O médico é que mantem a pessoa melhor informada, mesmo que seja importante que 

ela pesquise. (M7) 

 

 

Além das informações que os consumidores vão acessar na internet, a propaganda 

direta ao consumidor é também reconhecida pelos profissionais médicos como promotora de 

consumo de medicamentos por parte dos consumidores. De fato, esse tipo de propaganda tem, 

parcialmente, facilitado a medicalização, ao aproximar o consumidor, sobretudo, de produtos 

oferecidos pela indústria farmacêutica (CONRAD; LEITER, 2004), inclusive tornando mais 

conveniente o acesso a fármacos sem a necessidade de visita ao médico. 

Eu acho que as pessoas consomem muito remédio em função da propaganda! (Pausa) 

Acho que a grande maioria (dos medicamentos) desnecessário; têm aqueles poucos 

que realmente são necessários; muita gente toma remédio sem precisar. (M6) 

 

Uma coisa que é muito pedida, muito pedida mesmo, é a questão da vitamina. Então, 

vitamina ou o uso daquelas proteínas que são muito divulgadas nos anúncios de 

academia. Então há uma dificuldade muito grande de a gente passar para eles a 

realidade do uso ou não e o benefício ou não. (M9) 

 

Ainda foi destacada a preocupação com automedicação que resulta não somente das 

propagandas farmacêuticas (VIDOTTI et al., 2008), mas de indicações de terceiros ou de 

prescrições anteriores que serviram para sintomas previamente tratados (MELO et al., 2006). 

No discurso da respondente M5 é evidente que a prática da automedicação pode ser associada 

ao fenômeno da farmaceuticalização, inclusive para fins de aprimoramento. 

 
O que a gente vê no dia a dia é que a questão de ‘minha vizinha usa, foi bom para ela, 

para mim também vai ser’. Então não existe muito bom senso da parte do consumidor 

de saber risco e benefício, de conhecer, porque até uma vitamina pode fazer mal. Mas, 

a pessoa, porque a vizinha tomou, toma também no embalo, sem saber risco e 

benefício, realmente. Quer dizer, não se preocupa com os riscos, acha que tudo vai 

dar certo. [...] É como eu estou dizendo. Você vai para a academia, na academia 

alguém usa. Ah, fulana usa? Olha o corpo dela! Ah, eu vou usar também. (M5) 
 

Dessa maneira, observamos que o consumidor sofre diversas influências que 

moldam seu comportamento durante as relações de troca dentro do sistema de marketing de 

saúde, reconhecidas por profissionais médicos, que são, provavelmente, os que mais têm 

contato com o consumidor, seja como gatekeeper ou expertise. Isso reforça o entendimento de 

que a medicalização e a farmaceuticalização são fenômenos socioculturais motivados por 

diversos atores, conforme apontam Conrad (2007; 2013), Abraham (2010) e Williams et al. 

(2011). 
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- O acesso na farmácia 

Além dos aspectos que influenciam o consumidor, outra questão que se destaca e 

se relaciona especialmente com a farmaceuticalização, mas também com a medicalização, diz 

respeito ao acesso a medicamentos facilitado pela configuração das farmácias. As médicas M2 

e M5 ressaltam ações que são comuns nas farmácias e que ultrapassam a relação médico-

paciente. A presença de um farmacêutico durante o funcionamento das farmácias não é 

considerada suficiente para diminuir os riscos de consumos de medicamentos comprados sem 

indicação médica. 

Além da facilidade na farmácia de vender sem uma prescrição, de ter troca, não é? De 

ter oferta na própria farmácia, produtos em promoção... o que a gente vê é isso. Na 

verdade, o consumidor não sabe risco e benefício, entendeu? (M5) 

 

Tem algumas farmácias aqui em que isso é mais intenso, essa coisa de medicar, trocar 

remédio, que eles trocam, troca remédio dito o original, entre aspas, pelo genérico, e 

por aí vai. (M2) 

 

 

De fato, de acordo com Melo et al. (2006) os balconistas das farmácias sofrem 

influência dos laboratórios, por meio da técnica de ‘empurroterapia’, que tem como base a 

oferta de gratificações. Isso porque é na farmácia que ocorre o contato direto com o consumidor 

durante a aquisição de produtos farmacêuticos. Com isso, as entrevistadas destacam o papel da 

regulação no funcionamento das farmácias no Brasil.  

Aí tem uma determinada afecção qualquer, vai na farmácia que é mais fácil. É só 

comprar o remédio. Se bem que já está um pouco melhor. Os antibióticos não vendem 

sem receita, os benzodiazepínicos, os antidepressivos, que antigamente aqui, acolá 

vendia, hoje já não vende mais. Quer dizer, de qualquer maneira está menos ruim, não 

é? (M2) 

 

Quer dizer, na farmácia, onde teria que ter uma fiscalização maior. Porque assim, 

você, em outros países você não, em um país desenvolvido, determinadas drogas você 

não compra assim de balcão. A pessoa não chega para você para oferecer. Embora 

vitamina tenha lá em toda prateleira até de supermercado. Mas, assim, antibiótico 

agora que a gente veio conseguir que só compre com receita. Mas ainda tem farmácia 

que vende sem. A fiscalização que é falha. (M5) 

 

Dito isso, apontamos que o consumo de medicamentos pode ser facilitado pelo 

modo como são adquiridos, mesmo que as ações e fluxos das farmácias seja reguladas de 

maneira a conter desequilíbrios resultantes das trocas efetuadas. Nesse caso, apesar de haver 

regulamentos que visam a diminuição dos riscos causados pelo uso de determinadas 

medicações, como a restrição àqueles que só podem ser vendidos mediante retenção de 

prescrição médica, percebemos que é preciso que a fiscalização, considerando que o Brasil 
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possui o maior número de farmácias no mundo (FALCÃO, 2009), seja mais eficaz. 

 

- A relação médico-paciente 

Há um reconhecimento por parte dos entrevistados de que a prática médica atual 

tem representado prejuízos para a relação médico-paciente. Com efeito, a entrevistada M4 

afirma que o médico se percebe como um prestador de serviço e não um educador. Desse modo, 

as consultas médicas são cada vez mais rápidas e os exames complementares passam a fazer as 

vezes do profissional, como destacam os médicos M2 e M3. 

É assim: a questão da amamentação, a questão do cuidado com o bebê, tem essas 

coisas assim que eu acho que com essa correria da medicina, de como a maior parte 

do pessoal atende na pressa, não dá pra orientar [...] No serviço público que você 

atende muita gente, você acaba mal atendendo, não é? Atendendo mal. (M2) 

 

[...] a gente vê cada vez mais que o médico está examinando pouco... hoje a gente está 

muito em busca de exames complementares, e o exame físico, da medicina tradicional, 

a gente está perdendo isso, porque a gente não está examinando o paciente. Com essa 

hipertecnologia da medicina, a gente está direcionando cada vez mais para exames 

complementares em detrimento da medicina básica, do exame, do contato com o 

paciente... isso é muito importante para o diagnóstico das doenças. (M3) 

 

 

Consequentemente, os profissionais revelam que a anamnese, investigação que o 

médico faz ao paciente buscando detalhes que possam auxiliar no diagnóstico, é, muitas vezes, 

falho, o que resulta em uma consulta que se limita a resolver o sintoma e não, necessariamente, 

a causa que levou o paciente ao consultório. Com isso, o paciente sai da consulta com exames 

solicitados e medicamentos prescritos. 

Por que tem uma quantidade de pessoas lá fora aguardando, eles não tem tempo para 

ouvir e muitas vezes o próprio paciente não quer dizer e, dentro dessa facilidade toda, 

acha melhor uma receita! Quer dizer, para o lado do médico é mais confortável passar 

uma receita, um calmante ou seja lá o que for, e o paciente sai. Agora, a gente sabe 

que não é aquilo ali que vai resolver. (M5) 

 

Mas é muito fácil você passar uma vitamina, não é? Encurtar a consulta e passar tudo 

que é exame. Existem os exames de rotina para avaliar, mas tem gente que pede todo 

tipo de exame quando vem com algum problema mesmo. Todo tipo de exame e 

conversa muito pouco, às vezes nem examina o paciente. Isso aí também eu sei que é 

uma cultura médica. A pessoa vem, diz que está com uma dor abdominal, passa tudo... 

essa semana eu escutei um adolescente dizer isso. Que a pessoa para quem ela foi 

pediu um monte de exame, não examinou clinicamente e pediu que ela voltasse. Então 

assim, torna-se uma consulta mais curta e os exames complementares que vão fazer 

as vezes do médico! (M9) 

 

É como outra que eu escuto dos pacientes: (médico diz) não acho que você tenha nada 

no seu estômago. (O paciente) se queixa disso, daquilo, depois dele fazer todos os 

exames, (o médico diz) você não tem nada, mas eu vou passar um remedinho. São 

assim todos. Dizem para o paciente: você não tem nada, mas tome esse remédio. (M6) 
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Essa conduta médica no atendimento, que encontra um consumidor munido de 

informações captadas na internet, seja em sites ou em grupos online, pode estar ligada à 

percepção do médico apenas como mediador, como aquele que é prescritor e legitimador de 

diagnósticos, dentro dos processos de medicalização (CONRAD, 2007) de farmaceuticalização 

(WILLIAMS et al., 2012). Com isso, a própria atuação médica é desafiada, na medida em que 

os consumidores passam a questionar o profissional, pressionando-o a melhorar seus 

atendimentos. De fato, isso pode ser identificado nos discursos dos profissionais M5 e M8. 

O que a gente vê na atualidade é que o consumidor muitas vezes não dá credibilidade 

ao que o médico orienta. (M5) 

 

[...] tem algumas pessoas que meio que tentam testar se o médico sabe ou não. Então 

ele pega uma coisa e diz: e tal tratamento, e tal tratamento e tal tratamento? Sendo que 

com relação a diagnóstico quanto ao tratamento, tem determinadas nuances que de 

repente um determinado tratamento que se aplica a uma pessoa não se aplica a outra. 

(M8) 

  

Nesse sentido, há um comportamento dos consumidores nas consultas médicas que 

os profissionais acreditam ser um tipo de pressão para que seja prescrito medicamentos ou 

solicitados exames, principalmente quando são usuários da saúde suplementar. Essa 

constatação converge com o que afirma Busfield (2010) acerca da expectativa que os 

consumidores possuem de que uma visita ao médico resulte na prescrição de algum 

medicamento. Ademais, essa pressão é um reflexo parcial para o fato de muitos medicamentos 

serem vendidos apenas por meio de prescrição médica (BUSFIELD, 2010) e da indústria 

farmacêutica concentrar seus esforços de marketing na propaganda direta ao médico 

(BREKKE; KUHN, 2006).   

Têm pacientes que chegam: eu quero que a senhora passe isso, isso, isso, porque eu 

vi em... é, essas coisas são meio complicadas. (M2) 

 

Eu percebo o perfil, não é? Um que o consumidor fez o plano e deve usá-lo e ele tem 

interesse. As vezes ele vai, por exemplo, no consultório e diz: olhe, como eu pago 

caro, eu quero tudo e muito mais (riso). (M1) 

 

O que eu vejo é o seguinte: os consumidores cada vez mais estão querendo fazer 

exames desnecessariamente e estão colocando a gente no canto da parede. A grande 

maioria dos pacientes, principalmente na saúde suplementar, chega para você pedindo 

já um exame que a gente vê que não é necessário, mas como ele está pagando um 

plano, ele quer usar o plano, ele exige fazer uma ressonância... exame de alta 

complexidade, encarecendo o plano de saúde. E aquele exame a gente sabe que não 

vai trazer nenhum benefício para o diagnóstico do paciente. (M3) 

 

 [...] eu, às vezes, com meus amigos pediatras, a gente conversa e, muitas vezes, a 

imagem que se tem de um pediatra bom é aquele que passa remédio para tudo, que 

passa exame para tudo, quando você sabe que a maioria dos problemas da infância 

vão se resolver sem você precisar fazer nada. Então se está um menino resfriado, você 

vai limpar o nariz dele, vai aguardar um tempinho, depois de dois, três dias ele vai 

estar ótimo. Mas vai ter um outro colega seu que vai passar um xarope, que ele vai 
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dizer que vai ser maravilhoso, nesses dois, três dias o menino vai realmente melhorar. 

E a mãe vai dizer: olhe, está vendo? Ele tomou esse remédio, ele ficou bom. O outro 

médico não passou nada, não ligou. Então você tem que lidar meio que com essas 

frustrações também na sua profissão, não é? E apesar da gente pensar nessa 

medicalização um movimento que vem do médico em relação à sociedade, ao 

paciente, tem no sentido contrário também. O paciente demanda essa medicalização, 

demanda que você assuma aquilo como, muitas vezes, um problema maior do que é 

ou uma dificuldade diferente ou quer que você prescreva um remédio e tal. (M8) 

 

Com efeito, os consumidores são considerados relevantes atores dos processos de 

medicalização e de farmaceuticalização, ao buscarem satisfazer seus desejos e demandas por 

serviços e produtos médicos (BLASCO-FONTECILLA, 2014), diante de autodiagnósticos e 

consumos para fins de aprimoramento e estilo de vida. Diante disso, questionamos alguns 

entrevistados como eles lidam com esse tipo de consumidor. 

No primeiro momento, eu tento desfazer isso (do que é solicitado pelo paciente). 

Depois a gente vai vendo, conversando com o paciente, ganhando a credibilidade dele, 

examinando mais [...]. (M3) 

 

Então tem muito isso assim (de automedicação), que a gente vê no dia a dia e a gente 

tenta desconstruir. Eu sou de uma linha que eu tento desconstruir tudo isso, não é? 

Mas é complicado isso aí. (M5) 

 

 Eu percebo muito assim, uma resistência em assimilar as orientações. É tipo, se eu 

escuto as orientações que eu quero, ótimo, porque vai coincidir com o que eu estou 

querendo. Se eu não escuto, eu posso partir para outra pessoa [...] Então, a gente 

investe muito na questão do diálogo mesmo. (M9) 

 

Diante da pressão dos consumidores por respostas médicas para suas dificuldades 

cotidianas, na medida em que esses agentes passaram a fazer uso de bens e serviços médicos 

com a finalidade de solucionar qualquer problema considerado inconveniente, seja físico, 

psíquico, relacional ou comportamental, é preciso haver um direcionamento por meio do 

profissional médico para alternativas além da medicamentosa, sobretudo. De acordo com o 

entrevistado M8, quando surge uma demanda que não se encaixa no domínio médico, é preciso 

convencer o consumidor a buscar outras alternativas.  

 Por exemplo, outra demanda que chega muito para a gente é a criança que tem 

dificuldade de aprender. O menino está com dificuldade de aprender a ler, não se dá 

bem em matemática. Aí dá vontade de dizer: eu vou fazer o que com isso? Eu não 

tenho remédio para o menino aprender. Falo, olha, vamos ver, vamos conversar, 

aparentemente ele não tem nenhuma dificuldade, fisicamente ele está ótimo, vamos 

mandar ele para uma pedagoga, psicopedagoga, aula de reforço, ver o que ajuda. 

Enfim, pensar outras alternativas, não é? (M8) 

 

Apesar de se identificar esse movimento do consumidor para um comportamento 

medicalizado, é preciso considerar que a medicalização pode encontrar resistência 

(CAMARGO JR., 2012), assim como os consumidores podem desenvolver sentimentos de 
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ambivalência com relação a intervenções médicas (WILLIAMS et al., 2012). Nesse contexto, 

o entrevistado M8 evidencia que tem havido um processo contrário, que ele acredita ser de 

desmedicalização, em se tratando de algumas condições, como é o caso do parto. 

Uma das coisas que eu pude ver através das leituras, através das discussões é que 

também há um processo paralelo de desmedicalização, mas que é muito mais 

complicado, muito mais sofrido, e tal. Mas que em algumas áreas isso tem surtido 

efeitos. Por exemplo, a questão da amamentação. Até, sei lá, 20, 30 anos atrás era 

muito mais fácil você pegar mulheres que paravam de amamentar muito cedo e 

introduziam o leite artificial para as crianças. Então, houve uma reversão nisso, uma 

valorização da amamentação, uma valorização da relação da mãe com o bebê, de 

ressaltar o que o leite materno pode trazer de benefícios, não é? E, por outro lado, 

também em relação ao parto, nesse sentido de que houve um boom de aumento no 

número de cesarianas, de parto cirúrgico e tal, e nesses últimos anos tem tido meio 

que um resgate de parto natural, parto de cócoras, parto sem dor, parto Leboyer. Então 

assim, uma perspectiva de você tirar um processo que é natural do campo hospitalar, 

do campo, digamos assim, do meio médico, do meio da saúde mais estrutural e trazer 

de volta para a comunidade, para as pessoas e tudo. (M8) 

 

Diante dessa constatação, é possível concluir que a desmedicalização dificilmente 

ocorre por meio de esforços individuais. Todavia, de acordo com Conrad (2013), a resistência 

à medicalização e à farmaceuticalização é mais provável de ser identificada por meio de 

esforços isolados e em referência a condições específicas, sem que representem uma resistência 

social organizada. Realmente, é possível observar que muitos dos entrevistados procuram 

adotar uma postura que minimize o uso excessivo de diagnósticos ou medicamentos.  

Entretanto, a ação individual parece gerar pouco resultado contrário, na medida em 

que o consumidor tem a opção de procurar outros profissionais que legitimem seu 

comportamento medicalizante. Com isso, entendemos que a atuação de grupos da sociedade 

civil, como o Despatologiza, quando bem estruturados, são possíveis agentes de mudança, 

representando um aparato de mudança e empoderamento social. Especificamente no contexto 

da saúde, pode ser evidenciada a importância da composição do Despatologiza ser 

multidisciplinar e acadêmica, de maneira a conferir determinado respaldo científico à sua 

atuação, conforme destacou o entrevistado M7. 

 

3.2.2.2 Organizações sociais pela visão de profissionais médicos 

Em uma consulta rápida na internet sobre ONGs no contexto da saúde, podemos 

encontrar diversas organizações, inclusive por cidade ou estado. No entanto, quando 

questionamos, em um primeiro momento, se os entrevistados conheciam alguma ONG que atua 

no setor de saúde, cinco deles disseram que não, um disse que já ouviu falar mas não conhecia 

e apenas três disseram conhecer. De fato, a atuação de ONGs parecer ser algo bem distante da 

prática médica, posto que como informa o entrevistado M8, não há o contato com essas 
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organizações nos ambientes onde ele atua. Com isso, observamos menção às associações 

formadas pelos próprios médicos. 

Não estou recordando imediatamente no sentido de uma ONG... porque existem 

fóruns, não é? Existem fóruns, por exemplo, da própria Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, das clínicas médicas, de diversas especialidades, os sites daquelas 

associações. Existem os fóruns de pacientes que se interligam; eles se comunicam e 

falam com especialistas. (M2) 

 

Eu conheço... Veja, existem os órgãos de classe. Conheço, é, com relação a patologias, 

tem os órgãos de classe, que é do interesse do médico e também da sociedade. (M9) 

 

É possível que haja certa resistência da classe médica em pensar em organizações 

sociais como agente de mudança na promoção de saúde. Para a entrevistada M1, a grande 

maioria dos profissionais não gosta de ONGs porque desloca o médico do lugar do saber, que 

fica mais difuso. Já a respondente M6 atenta para o fato de as ONGs não serem percebidas 

como científicas, e que, no contexto da saúde, o que é dito científico é considerado o mais 

importante. Desse modo, a entrevistada M2 recorre ao exemplo da atuação da ONG Pastoral da 

Criança que teve uma grande importância no contexto da saúde, mas que tem pouco 

reconhecimento pelos pares médicos.  

[...] você sabe que o que diminuiu a mortalidade infantil, que era monstruosa, foi a 

participação da Arns, não é? [...] Então, a gente sabe a participação, nem sempre o 

governo registra isso, reconhece, faz alguma referência, nem considera como foi 

importante essa participação da Pastoral da Criança, sabe? Mas na verdade foi ela, foi 

ela sim (ênfase), todo mundo sabe da área médica, que foi ela que modificou a 

mortalidade infantil no Brasil. Então, é uma ONG! Está entendendo? (M2) 

 

Mesmo assim, passada a primeira reação contrária sobre o conhecer ONGs, alguns 

entrevistados mencionaram exemplos de organizações, dentro de uma lógica assistencialista, 

como é o caso de ONGs de prestação de serviços. De fato, há uma grande quantidade de 

organizações sociais com perfil filantrópico e assistencialista, o que torna coerente o 

reconhecimento de ONGs que atuam com essa finalidade. A percepção dos entrevistados 

confirma esse contexto, uma vez que a maioria afirmou que entende o trabalho de organizações 

sociais como agregador.  

Alguma ONG? Que eu lembre... (pensativa) não. Não lembro. Quer dizer, tem assim, 

tipo, o pessoal que vê a questão da saúde da mulher, aí tem umas ONGs que veem 

isso. Da violência, em relação à violência da mulher. [...] Eu lembro que tinha uma 

ONG também que oferecia, no caso da mulher, o DIU, o diafragma, esses métodos 

preservativos. [...] Eu acho que esses serviços prestam boas ajudas, eu não sou contra, 

não, eu acho que tudo que vier no sentido de ajudar, de melhorar, de... pra mim acho 

ótimo. (M1) 

 

ONGs de acolhimento, eu conheço sim. Mas no sentido, não no sentido terapêutico, 

mas de suporte outros, como um acolhimento de custo, de humanização, de 

encaminhamentos, de facilidades de transporte, mais nesse sentido. [...] Acho que ano 
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2000 que foi o boom de ONGs, que tinham muitas ONGs, muita gente quis entrar e 

participava, investia. Hoje eu nem sei. Se elas existem é porque ainda existe 

cooperação. Mas sem dúvida é... não está na mídia (riso), mas não deixa de existir, 

não é? Então eu acho, eu vejo com bons olhos. (M2) 

 

Acho muito bom! Quer dizer, eu acho que isso seria uma soma, não é? (M5) 

 

A ideia de assistencialismo em ONG é comum ao ponto de uma respondente 

associar a existência desse tipo de organização à falha no sistema de saúde, na medida em que 

deveria ser o Estado a prover qualquer tipo de atendimento. Ou seja, o entendimento é de que 

ONGs fazem o papel do Estado e não necessariamente da sociedade civil.  

Nos discursos também houve referência a questões pertinentes à idoneidade de 

organizações sociais, mesmo que essa percepção não prejudique a importância conferida a esse 

tipo de organização. De fato, é crescente a pressão social que as ONGs enfrentam para que suas 

atividades sejam realizadas com transparência e prestação de contas, o que pode direcioná-las, 

inclusive, a aderir práticas de governança (ROCHA; FEITOSA, 2013). 

Eu acredito o seguinte: nem toda organização não governamental é isenta e ética. Tá? 

Existem muitas organizações não governamentais para ganhar dinheiro. Outras para 

serem lobistas de alguma marca, para serem lobistas de alguma coisa. Então eu acho 

que a diversidade, apesar de ONGs possivelmente não éticas, é muito boa para a 

sociedade. (M4) 

 

Eu acho que a proposta, a seriedade, o histórico, né? Porque a gente já soube também 

de ONGs e ONGs que tiveram seus nomes manchados por corrupção também. Então, 

eu acho que a ONG, quando ela tem a seriedade, a especificidade, o histórico, a sua 

missão, eu acho que ela se encaixa perfeitamente dentro dos interesses da medicina, 

dos interesses de qualquer profissional, porque faz o sistema funcionar, faz as 

engrenagens da vida funcionarem melhor (M1) 

 

Todos os entrevistados ressaltaram a importância que esse tipo de organização 

representa para a sociedade. A profissional M4, que não apenas conhece, mas trabalhou com 

ONGs formadas por equipes multidisciplinares em um projeto de promoção da saúde em 

Brasília, afirma “que é imprescindível e importantíssimo a gente trabalhar com o terceiro setor 

na saúde” (M8). 

De maneira geral, observamos que a atuação de ONGs no contexto de saúde, para 

esses médicos, é distante da rotina de trabalho, tendo em vista que não é algo familiar. Em 

contrapartida, o reconhecimento no que diz respeito à importância das atividades desse tipo de 

organização é recorrente. Com isso, pudemos investigar a opinião dos entrevistados sobre o 

Despatologiza, como uma organização social que busca defender os interesses da sociedade, 

com perfil menos assistencialista e mais ativista.  
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3.2.2.3 Na visão dos profissionais médicos: o funcionamento do Despatologiza 

Após serem questionados sobre sua percepção de ONGs em geral, aos entrevistados 

foram apresentados materiais institucionais do Despatologiza (Anexo A), mediante uma breve 

contextualização acerca da organização. Buscamos avaliar a opinião dos profissionais médicos, 

considerando sua experiência no sistema de marketing de saúde, sobre possíveis 

encaminhamentos para que o Despatologiza possa melhor desempenhar suas atividades, em 

termos de gestão. Sobre isso, percebemos que alguns respondentes sentiram maior dificuldade 

em expressar uma noção de como uma ONG no contexto do Despatologiza deveria funcionar. 

Os entrevistados que revelaram conhecer ONGs, inicialmente, demonstraram maior 

desenvoltura. 

Primeiro a gestão não pode ser verticalizada. Uma gestão que se preza tem que ouvir 

a todos. Ela tem que ouvir a academia, ela tem que ouvir os representantes do povo, 

ou vereadores, ou deputados, ou senadores, tem que ouvir. Tem que ouvir as 

organizações não governamentais, [...] tem que ouvir as escolas de saúde e tem que 

ouvir as lideranças comunitárias. E a academia não só os professores, essa expertise, 

mas os alunos também. Tem que ouvir a sociedade, como um todo! Para que a gestão 

seja, não seja vertical, mas seja horizontal. Quer dizer, toda informação é importante 

para se construir saúde. Toda! Inclusive os outros setores, incluídos nisso também. 

Então, a intersetorialidade também deve estar funcionando com isso. Eu acho que 

nenhum sistema vertical é democrático. Se não existe democracia, não existe o acesso 

igualitário para as pessoas em todos os lugares onde ela irão no setor saúde. (M4) 
 

Então seria algo assim, aberto para a sociedade, para a sociedade ter acesso o mais 

breve possível sem muita burocracia. Se começar a burocratizar, a sociedade saí 

correndo. (M9) 

 

 

A sugestão das entrevistadas M4 e M9 converge com a filosofia de funcionamento 

do Despatologiza, que se reconhece como um grupo aberto, democrático e agregador, na 

medida em que qualquer pessoa interessada na causa defendida pelos seus membros, durante 

suas reuniões, pode participar, escutar, conhecer e opinar mesmo sem que sejam criados 

vínculos formais. Outro ponto que emergiu no discurso da profissional médica M4 é sobre a 

presença de pessoas que possam representar os interesses defendidos pela ONG em espaços 

públicos.  

Agora, para a ONG se fortalecer, ela tem que ter pessoas fortes também dentro de 

espaços já garantidos para que ela possa fluir melhor nos espaços de comando, de 

gestão, não é? Vai depender muito, mas eu acho que tem que ter pessoas fortes que 

possam apresentar isso. Então as ONGs, elas encontram alguns lugares onde elas 

conseguem entrar mais fácil, outros não. (M4) 
 

 

De fato, o Despatologiza é uma organização que busca atuar na esfera política, 

influenciando políticas públicas situadas no contexto da medicalização e da 
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farmaceuticalização, e gerando impacto nas relações de troca dentro do sistema de marketing 

de saúde. Para tanto, conta com articulações políticas executadas especialmente na figura de 

alguns dos seus membros.  Todavia, como ressaltado no discurso da entrevistada M4, criar 

vínculos políticos que resultem na efetivação de políticas públicas nem sempre é fácil. 

[...] Vai depender muito do município, como é que ele trabalha a saúde desse 

município, se essa ONG é voltada para a saúde. Como é que ela vai entrar. Eu acho 

que o Brasil ainda não trabalha, o terceiro setor ainda não é forte no Brasil, porque 

quando ele é forte, quando alguma organização é forte em algum município, ou 

Estado, é porque ela tem pessoas ou muito influentes, ou por que tem, infelizmente, 

algum interesse financeiro, seja do gestor ou da ONG. Então, quando existe, ou 

(ênfase) tem pessoas influentes ou (ênfase) existe um interesse financeiro. (M4) 

 

Com efeito, enquanto o Despatologiza Campinas foi bem sucedido em implantar o 

Protocolo de Dispensação do Metilfenidato, o mesmo ainda não ocorreu em Recife, 

possivelmente por certa dificuldade dos gestores públicos aderirem ao projeto. Mesmo assim, 

acreditamos que as relações políticas o grupo de Campinas pode favorecer o de Recife, 

oferecendo encaminhamentos e respaldo na elaboração de políticas públicas favoráveis a essa 

região. Sobre a composição do Despatologiza, a percepção do entrevistado M8 de que a causa 

defendida pela organização precisa ser ampliada para outros saberes além do médico condiz 

com o fato desse profissional participar de grupos de estudos sobre medicalização. 

Eu acho que uma organização com essa perspectiva (do Despatologiza) não faria 

muito sentido por exemplo, se todos os profissionais fossem médicos. Estariam 

falando, tá, teria um impacto nessa classe específica, mas assim, eu acho que quando 

você pensa no movimento despatologizar, de repensar, você tem que atuar em campos 

diversos da sociedade. Então você precisa de profissionais com formações diversas, 

capazes de se inserir em locais diferentes. (M8) 
 

Realmente, a busca por novos olhares e perspectivas complementares é constante e 

faz parte das práticas do grupo. Tanto que entendem que sua luta contra a patologização é parte 

de outras lutas como a luta por diversidade e a antimanicomial e que sem essa união é mais 

difícil gerar mudanças sociais despatologizantes. 

Outra questão suscitada diz respeito a recursos, tanto financeiros quanto pessoais. 

O entrevistado M8 entende que é preciso que uma organização social tenha meios de angariar 

recursos financeiros, que, por sua vez, poderiam ser utilizados para remunerar pessoas 

interessadas em trabalhar no Despatologiza. 

 Eu acho que teria que ser uma organização que tivesse alguma forma de conseguir 

recursos, porque você vai estar utilizando o tempo de uma pessoa, enfim, investimento 

em estudo, em trabalho, em tudo isso. Eu não sei se, por exemplo, contaria com 

recurso do governo, se receberia doações, se seria, enfim, se teria alguma forma de 

conseguir renda através de movimentos deles, fazer camisa e vender. Alguma coisa 

que mantivesse a máquina funcionando, não é? Por outro lado, eu acho que teria que 

conseguir uma forma que fosse atrativa para que as pessoas pudessem chegar a ela. 
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Até porque, depois de um tempo, as pessoas vão saindo, ou vão morrendo, enfim, e 

precisa ter mais gente para alimentar o movimento, não é? De alimentar a organização. 

Então, eu não sei te falar o que poderia ser atrativa para as pessoas. O que eu acho que 

complica em algumas organizações dessa natureza é que você não tem como oferecer, 

por exemplo, salários bons ou, as vezes, não tem como oferecer salário nenhum. (M8)  

 

Em termos de recursos financeiros, o Despatologiza busca parcerias, realiza venda 

de livros de autoria de membros do grupo e de alguns artefatos com a sua logomarca, como 

imãs e camisetas. No entanto, esses recursos parecem escassos para as necessidades da 

organização, principalmente do grupo de Recife. Esse é um dos motivos que suscitou a 

discussão acerca da institucionalização do Despatologiza, posto que seria possível a 

participação em editais, por exemplo. Além disso, o grupo pode ter mais chances de se 

perpetuar, ao passo que novos membros se agreguem e solidifiquem o trabalho. No que 

concerne remuneração para os participantes da organização, esse não é um objetivo dos seus 

membros, uma vez que a sua agregação é ideológica, ou seja, trabalham em prol de uma causa 

em que acreditam. 

O entrevistado M8 ainda sugeriu que houvesse pessoas responsáveis por recolher 

dados ou notícias relacionadas aos temas pertinentes ao Despatologiza, o que tem sido feito, 

em especial por meio da rede social Facebook. É também por essa ferramenta virtual que o 

Despatologiza divulga sua própria organização, que atinge um público maior do que o que 

participa dos eventos promovidos. De fato, ampliar o reconhecimento social do Despatologiza 

é necessário, para que mais pessoas possam interagir com a organização e entender sobre 

despatologização. 

Vamos dizer assim, divulgar essa associação, para que as pessoas, para que a 

sociedade saiba que ela existe e também venha participar. Porque senão fica a balança 

pendendo mais para o lado profissional. E a sociedade, a gente ouvir também a 

sociedade. É uma coisa importante a gente escutar. (M9) 

 

Por fim, em termos de estrutura gerencial, dois dos entrevistados pensaram em uma 

gestão composta por departamentos. 

   

Acho que teria que ter departamentos. Então teria que ser o departamento de 

marketing, o departamento científico, o departamento de contato com as pessoas 

interessadas, até tipo um chat mesmo. [...] Então eu penso que é assim, a estrutura 

teria que ser assim compartimentalizada nesse sentido de maior organização, porém 

um departamento se comunicar com o outro para não ficar meio que esquizofrênico, 

um partilha do outro sem saber o que está acontecendo não pode. Tem que ser alguma 

coisa que abarque, tipo reuniões, discutir. Do ponto de vista presencial e também 

virtual. (M9) 

 

Bom, eu não tenho muita experiência com esse tipo de organização, então vou 

imaginar como seria. Eu acho que a gente teria que ter uma gerência, básica, com 
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núcleos para atuar em áreas diversas. E esses núcleos agregando pessoas de formações 

diferentes para que a gente pudesse ter pontos de vista diferentes e ter atuações 

diferentes. (M8) 

 

O Despatologiza não é compartimentalizado, posto que não há cargos ou 

hierarquias na sua maneira de funcionar. Com efeito, acreditar que pode perder seu caráter 

democrático pode ser um dos motivos de resistência dos membros no que diz respeito à 

institucionalização do Despatologiza.  

Opinar acerca do funcionamento de uma organização social, em especial o 

Despatologiza, para os médicos que não têm contato com ONGs foi bastante difícil. Aqueles 

que possuem alguma familiaridade puderam elaborar ideias, que foram, inclusive, coerentes 

com a composição e o funcionamento do Despatologiza. Em relação à estrutura, apesar de 

somente dois dos nove entrevistados terem enveredado por uma visão gerencial, fica claro que 

há uma necessidade de institucionalização do movimento, conforme sugerido mediante o 

estudo de caso realizado a priori. 

 

3.2.2.4 Na visão de profissionais médicos: ações que o Despatologiza pode fazer 

Para os profissionais médicos, duas ações são principais no contexto do sistema de 

marketing de saúde influenciado pelos fenômenos de medicalização e farmaceuticalização: 

educação do consumidor e formação médica.  

 

- Educar o consumidor 

Diante de um consumidor que entende o profissional médico cada vez mais como 

um prestador de serviço, que provoca uma demanda por bens e serviços de saúde que muitas 

vezes são desnecessários, ao serem interrogamos sobre possíveis ações que o Despatologiza 

deveria fazer para minimizar esse contexto, muitos dos entrevistados responderam que é preciso 

informar o consumidor. Ou mais do que isso, educar o consumidor.  

Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a informação dos 

usuários. Isso é, a informação é ponto pacífico. Eu acredito que a unidade de saúde, 

de uma maneira geral, ela já não é muito informativa. (M4) 

 

É uma cultura que tem como se fosse um vício. Na verdade é um vício. Então isso 

para ser quebrado, para ser desconstruído, leva tempo e tinha que ter um trabalho de 

educação, não é? É mais a questão educativa mesmo, com certeza. (M5) 

Desse modo, para alcançar esse objetivo, os profissionais médicos acreditam ser 

preciso fazer um trabalho de divulgação, em diversas mídias sobre questões despatologizantes. 

O entrevistado M8 entende ser esse o meio de atingir a população e gerar conhecimento acerca 

dos aspectos da medicalização e da farmaceuticalização que são nocivos para a sociedade. Com 
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conhecimento, é possível que mais pessoas reflitam sobre suas práticas relacionadas à saúde. 

Por exemplo, a mídia. Então, programas de televisão, internet, redes sociais, eu acho 

que tem que manter essa ideia circulando. Manter uma fórmula viva para que as 

pessoas se coloquem, que possam discutir. Eu acho que... na medida em que a ideia 

está aí, mesmo que alguém se oponha, eu acho que é interessante, porque você 

promove uma alimentação daquilo, uma discussão, uma repercussão, e mais gente se 

engaja e tudo. Eu acho legal. (M8) 

 

 

Nesse sentido, o Despatologiza pode realizar campanhas de marketing social que 

intencionem promover alguma mudança de comportamento de consumo, com foco educativo 

e, também, promocional da própria organização. Casos como a mudança de comportamento em 

relação à amamentação podem ser considerados como balizadores de ações nessa direção. Dito 

isso, é preciso salientar que não basta educar o consumidor em termos da sua relação com suas 

demandas de saúde. É preciso que haja profissionais médicos que atuem em uma perspectiva 

despatologizante. 

  

Educar a população e educar quem prescreve (risos). E olhe que a população entra 

tudo. Entra quem prescreve, quem consome, quem oferece. E é mais isso, a questão 

de educação mesmo, porque a pessoa hoje não sai muito satisfeita de um consultório 

sem receita. (M5) 

 

 

A ideia do Despatologiza atuar junto ao médico, divulgando o conhecimento que é 

debatido no grupo para esses profissionais é colocada pelos entrevistados M7 e M3, embora a 

respondente M6 não concorde. De fato, acreditamos que seria possível divulgar o Despatologiza 

entre profissionais médicos que tenham uma vocação despatologizante, o que não seria fácil de 

reconhecer individualmente. 

 
Eu acredito que uma organização como essa deveria atuar junto aos médicos. (M7) 

 
Eu acho que essas ONGs deveriam trabalhar com os consultórios ginecológicos, 

visitando a gente, como os representantes de drogas, para a gente também ter ideia 

que existe isso... fazer também um trabalho em conjunto do ginecologista com essas 

pessoas que estão envolvidas nisso. Acho que é importante essa interação. Divulgar 

mais o trabalho junto à gente. (M3) 

 
No nível dos médicos eu acho que seria muito difícil. Difícil porque os médicos acham 

que eles sabem mais do que qualquer ONG que seria uma coisa em princípio não 

oficial, não científica. (M6) 

 

A questão da cientificidade foi abordada pelo respondente M7, que ressalta que 

bons médicos se convencem e são muito influenciados por trabalhos científicos. Por isso que, 

para ele, sendo o Despatologiza formado por profissionais acadêmicos, a organização é capaz 
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de conferir credibilidade junto aos médicos. Entretanto, esse pensamento é praticamente 

exclusivo desse entrevistado.  

Nos demais discursos, a forma de educar quem prescreve foca os estudantes 

médicos, posto que estes futuros profissionais são mais passiveis de serem atingidos do que os 

já formados, na visão dos entrevistados. Isso leva à ideia de atuar na formação médica como 

meio de provocar uma mudança nas práticas, ou pelo menos no conhecimento médico. 

 

- Atuar na formação médica 

Questões sobre a atuação médica são colocadas durante as entrevistas, de modo que 

parece coerente pensar em buscar o profissional em formação para discutir sobre temas que 

ultrapassam o conhecimento técnico e científico comum do curso de medicina. Para as 

entrevistadas M4, M5 e M6 é preciso repensar a própria profissão, sua formação e o papel do 

profissional médico para que possam ocorrer mudanças no contexto de saúde. 

Era preciso uma outra forma de informação na medicina, dos médicos, que eles não 

tivessem sempre que responder ao desejo do paciente de se ele chega e pede um 

remédio, ele ter que dar. Por que eu acho que a própria ética da medicina atual está 

em questão quando ela dá um remédio que ela sabe que o paciente não precisa. (M6)  
 

O profissional de saúde não (ênfase) se considera um educador. Ele não se considera 

um educador. Ele se considera um prestador de serviço técnico (ênfase). Então, 

enquanto ele não se vir como um educador, como uma pessoa que está ali para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu acho muito difícil. (M4) 

 

Infelizmente a nossa grade curricular... eu já sou de um tempo que era diferente, mas 

o que a gente vê é que é muito focado o curso na questão de diagnóstico – tratamento, 

diagnóstico – tratamento. As cadeiras que a gente tem que ver o lado humano são 

mínimas e são optativas. Então não existe esse valor da pessoa; você ver a doença, a 

pessoa por trás dessa doença, o que essa doença significa para essa pessoa... a gente 

não tem, vamos dizer assim, essa luz no curso de medicina. E como é um curso que 

exige muito estudo, muitas noites de sono, uma concorrência muito grande, as pessoas 

entram nessa de vou ganhar muito dinheiro, e ver só o lado do dinheiro, e foge desse 

lado... singular, do lado do humano. E isso, infelizmente, tinha que ser uma coisa 

trabalhada em nível de curso, de formação. Das escolas de saúde de maneira geral. 

(M5) 

 

Bom, eu acho que uma das lutas muito grandes é a gente melhorar as escolas médicas, 

melhorar as escolas de saúde de uma maneira geral, para trabalharem mais na 

prevenção e na promoção da saúde do que na assistência, na medicalização. (M4) 

 

 

Sobre isso, a respondente M9 revela a importância de uma formação médica mais 

abrangente para transformar a visão de um profissional. Nas palavras dela, há um 

reconhecimento em relação à sua prática médica como resultado dessa formação. 

Eles (propagandistas) perceberam que eu passo pouquíssimo esses medicamentos para 

tirar tosse, essas coisas... a escola do IMIP é uma coisa que persiste em mim. Eu digo, 

sou cria do IMIP. [...] Então assim, é uma questão de escola! A gente não dá nada 

além do que a natureza vai utilizar. (M9) 
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No entanto, mesmo que não haja mudanças na formação das escolas médicas, é 

possível alcançar o estudante, inclusive de outras áreas da saúde, como apontam os 

entrevistados M8 e M9. A ideia é que esses profissionais em formação possam ter uma visão 

alternativa à tradicional, em contato com temáticas que façam deles profissionais de saúde mais 

críticos. Isso pode, também, mudar sua relação médico-paciente. 

Com o pessoal de saúde, eu acho muito mais fácil se fazer um trabalho na faculdade 

do que se fazer um trabalho com um profissional já formado. Normalmente os 

estudantes são mais acessíveis, são mais abertos a repensar suas ideias do que o 

profissional que está lá na frente, não é? Se a gente conseguir trabalhar uma pequena 

porção desse público, eu acho que lá na frente a gente vai ter um resultado legal. E a 

gente cria mais público para fomentar mais a ideia, para rediscutir, para retrabalhar. 

Eu acho que tudo isso é muito, é muito rico, eu acho que traz muito, muito resultado. 

Agora é, eu penso, um processo lento. Uma coisa que não é para já, é médio longo 

prazo. É um trabalho de formiguinha e eu acho que dá para fazer. Eu acho que é uma 

questão de você repensar a forma de atuar e propor alternativas. (M8) 

 

Estudante é um profissional em formação. Se você dá uma outra visão para ele, ele 

vai poder atuar [...], ele vai absorver aquilo e vai promover de outra forma a saúde, 

sabe? [...] Você muda uma cultura, você muda a postura, você vai humanizar mais 

aquela pessoa na sua profissão, entendeu? Eu acho que o caminho era com os 

estudantes, sabe? Estudantes de toda espécie. E, assim, agregar conhecimento. (M9) 

 

Com efeito, na esfera de disseminação do conhecimento, por meio da realização e 

participação de eventos, o Despatologiza tem esse diálogo com estudantes de saúde, 

principalmente. A questão é mais para a ampliação desse contato, de atingir novas faculdades 

e novos cursos, levando esse debate não apenas para o profissional, mas para o consumidor 

também, considerando que todos são consumidores do sistema de marketing de saúde em algum 

momento. Sendo assim, a entrevistada M4 acredita que esse trabalho de educação deva ser 

expandido para as escolas e não somente para as faculdades, de maneira que essa construção 

despatologizante seja trabalhada desde o ensino fundamental.  

E a escola (ênfase), as escolas de ensino fundamental, pode ser uma escola promotora 

de saúde. Então, a primeira coisa, a criança vai para onde? Ela vai para a escola. Ela 

vai para o berçário, ela vai para a escolinha lá, o pré-primário. Essas crianças vão 

aprender a ser bons usuários, vão ser profissionais de saúde, bons profissionais de 

qualquer área se forem crianças solidárias, aprendam a solidariedade, aprendam a 

respeitar as diferenças. (M4)   

 

No ambiente escolar, em que cresce o diagnóstico de crianças com síndromes 

relacionadas ao comportamento e à dificuldade de aprendizado, há de se considerar a 

necessidade de discutir sobre medicalização com professores e coordenadores, o que já é 

realizado pelo Despatologiza por meio de cursos e palestras conferidas em escolas que 

permitem essa abordagem. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que nesse espaço, é possível 
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que se encontre resistência para discutir temas medicalizantes, que parecem já arraigados na 

educação. No entanto, para a profissional médica M9, o adolescente pode, dentro da escola, ter 

contato com esse tipo de temática, se tornando, até mesmo, um agente de influência dentro da 

sua família. 

Escola é outra fonte imensa em que se pode trabalhar o estudante em formação, que 

vai ter uma postura que vai mudar comportamento. Conhecimento que não muda 

comportamento é como navio que está no fundo do mar. Então tem que haver essa 

mudança. (M9) 

  

O desafio de mudar tanto comportamento de consumo da sociedade quanto à 

formação acadêmica dos profissionais de saúde é imenso, pois como reconhece a profissional 

médica M4, é preciso haver uma mudança de paradigma na medicina, o que significa que a 

profissão médica precisa incorporar novos meios de atuar.  

Porque o usuário, o paciente, a sociedade, eles mimetizam, apenas multiplicam o que 

o médico faz no consultório dele. É aquele médico que não tem tempo, tem três, quatro 

empregos, porque hoje ele perdeu status de todo poderoso, então ele tem três, quatro 

empregos para manter esse status que a sociedade ainda (ênfase) imagina que ele tenha 

dinheiro, não é? Então para fazer isso, ele trabalha mal, ele atende mal, ele dorme mal, 

ele enfarta aos 40 anos de idade, ele é um infeliz que trata de pessoas infelizes. Então, 

se a gente não mudar isso, não vai adiantar de nada. (M4) 

 

O Despatologiza tem atuado nessas duas frentes por meio de ações que buscam 

conscientizar a sociedade e sensibilizar profissionais de saúde e de educação, principalmente, 

no que diz respeito a práticas e saberes não patologizantes, buscando semear meios de se atingir 

essa mudança. Essas ações representam o que a organização chama de eixo de atuação 

científico. Nos discursos não emergiram sugestões de ações que o Despatologiza possa alcançar 

por meio de políticas públicas. 

 

3.3 Discussão geral dos resultados 

 

Com base nos resultados obtidos, discutimos algumas observações que relacionam 

a atuação do Despatologiza como alternativa para melhorar o equilíbrio do sistema de 

marketing de saúde, principalmente no contexto da medicalização e da farmaceuticalização. 

Consideramos as evidências do Despatologiza em conjunto com a visão dos profissionais 

médicos sobre esse tipo de organização e ressaltamos que o contato de médicos com 

organizações sociais parece ser algo pouco comum. Mesmo assim, a experiência profissional 

desses agentes do sistema de marketing de saúde, que se relacionam com diversos outros, 

oferece uma visão sobre as relações de troca influenciadas pela medicalização e 

farmaceuticalização e tentativas de desconstrução desses fenômenos. 
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 Com propósito contrário a esses fenômenos sociais, o Despatologiza se apresenta 

como um grupo que se apoia fortemente em um saber científico, por meio de uma composição 

quase exclusiva de acadêmicos e profissionais. Esse tipo de composição pode conferir ao 

Despatologiza um respaldo no que diz respeito às suas ações, tendo em vista que, como 

enfatizado pelas entrevistas com médicos, para o profissional de saúde há uma grande 

importância na prática e no saber científico.  

Com efeito, encontramos com mais frequência, na literatura sobre medicalização e 

farmaceuticalização, a presença de grupos formados por pacientes (ou seus familiares) que 

advogam a favor ou contra determinada condição ou medicamento (CONRAD, 2013; 

ABRAHAM, 2010; BARKER; 2008), mesmo que com apoio de especialistas. O Despatologiza 

é motivado por uma causa em prol de terceiros, similarmente à atuação da psicóloga Leonore 

Tiefer e colegas (CONRAD, 2007). 

Todavia, enquanto Tiefer combate à medicalização da sexualidade feminina, 

inclusive por meio de campanhas divulgadas virtualmente em um website (www.fsd-alert.org), 

o Despatologiza vem tentando abranger seu enfrentamento ao que chama ‘despatologização da 

vida’. Mesmo assim, é possível observar uma maior identificação do grupo com os temas da 

medicalização na infância, na educação e na psiquiatria, muito em função provavelmente da 

formação profissional dos membros do Despatologiza e das organizações com as quais atua, 

como o Fórum Infancias e o Libertas.  

Outrossim, é visível a busca pela inserção de tópicos mais abrangentes de discussão, 

tanto nos seus eventos quanto na sua rede social. Sua composição pode ser considerada um 

diferencial, posto que, ao contrariar o modelo dominante biomédico, há respaldo científico, 

inclusive por meio de parcerias com universidades e secretarias de saúde, o que pode favorecer 

a disseminação e implementação de mudanças relativas a práticas e saberes patologizantes. 

 Em termos de estrutura, baseia-se em um fazer muito democrático, intitulando-se 

um movimento social. Há uma resistência notável em formalizar o grupo, uma vez que, segundo 

Ramos (2004), um dos dilemas de organizações da sociedade civil é a manutenção de suas 

formas associativas de modo que não sejam regidas por uma lógica privatista. Contudo, o fato 

de se mostrar pretencioso nas ações e no alcance da disseminação da causa de enfrentamento à 

medicalização, reconhecendo que a discussão que produz é muito impactante para a sociedade, 

não tem favorecimento pela estrutura que adotou, que pode não ser sustentável a longo prazo.  

Realmente, um problema das formas organizativas com perfil democrático e 

participativo é o fato de seu impacto na realidade ser lento (GOHN, 2004) e de muitas delas 

acabarem se desintegrando (DELLA PORTA; DIANI, 2006). Alguns dos médicos 

http://www.fsd-alert.org/
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entrevistados destacaram a necessidade de organizações como o Despatologiza democratizarem 

o conhecimento, ouvindo diversos atores do sistema de marketing de saúde, de modo que 

direcione ações concretas.  

Apesar de reconhecermos a importância de se absorver vários tipos de 

conhecimento que possam emergir de diversas fontes, inclusive do próprio grupo, como 

apontam della Porta e Diani (2006), organizações são importantes para que as pessoas 

comprometidas com uma causa deem continuidade às ações. Isso tem provocado a transição de 

movimentos sociais, que se baseiam em redes informais, em organizações de terceiro setor, que 

são propositivas no atendimento dos interesses da sociedade (GOHN, 2013) e no alcance de 

melhores resultados que impactem o sistema de marketing em que se inserem. Vemos que os 

membros do Despatologiza têm se questionado sobre uma possível institucionalização, 

justamente com o intuito de melhorar sua atuação, diante da proporção que o grupo vem 

alcançando.  

Os discursos dos médicos apresentaram situações pertinentes aos processos de 

medicalização e farmaceuticalização, ressaltando o papel do consumidor e do médico 

prescritor, conforme visto no Capítulo 2 desta tese. Desse modo, percebemos que a atuação do 

Despatologiza contraria um paradigma que parece estar bem estabelecido no contexto do 

sistema de marketing de saúde, o qual se pauta no modelo biomédico. Isso parece significar que 

a causa defendida por essa organização é complexa, encontrando resistência dos diversos 

agentes do sistema de marketing de saúde, inclusive os mais prejudicados pelos desequilíbrios 

resultantes das relações de troca, ou seja, os consumidores.  

Ainda, os discursos dos profissionais médicos reforçam a proposição sobre a 

atuação de organizações sociais como ação coletiva de enfrentamento à medicalização e 

farmaceuticalização, para melhor equilibrar o sistema de marketing de saúde. Isso porque, as 

tentativas desses médicos em descontruir comportamentos medicalizantes dos seus pacientes 

podem gerar resultados pontuais, uma vez que os próprios consumidores são agentes ativos nos 

processos de medicalização e farmaceuticalização. Com isso, atendem a consultas já 

informados sobre possíveis diagnósticos e solicitam explicitamente exames e medicamentos. 

Diante desse contexto, são necessárias ações de maior abrangência que fundamentem mudanças 

macro no sistema de marketing de saúde, sendo aquelas realizadas por organizações sociais um 

meio de se atingir tal objetivo.   

Nesse sentido, enquanto movimento, acreditamos que o Despatologiza encontra 

alinhamento com ONGs que combinam três formas de atuação, segundo Scherer-Warren 

(2006), sendo uma organização produtora de conhecimento, cidadã e prestadora de serviço, 
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além de ser ideológica e política. De fato, para Pinto (2006), as ONGs, por atuarem em prol de 

uma causa, ocupam cada vez mais um espaço na política por meio da representação dos 

interesses da sociedade civil. Assim, as ONGs são também políticas, sem serem partidárias. 

Desse modo, entendemos que o Despatologiza, na sua forma de atuação, já pode ser entendido 

como uma ONG, embora não seja visualizado assim pelos seus membros.  

Como movimento social, é possível que as limitações que o Despatologiza 

apresenta em termos gerenciais, sem que suas ações tenham um planejamento estratégico de 

alocação de recursos econômicos e físicos, diminuam o alcance da sua atuação para além da 

academia e o seu potencial enquanto agente para mudança social no sistema de marketing de 

saúde. Com efeito, há indícios que levam a crer na necessidade de que o gerenciamento das 

atividades burocráticas que materializam suas ações, considerando que o Despatologiza 

apresenta crescimento, tanto geográfico quanto ativista, seja elaborado por outras pessoas além 

dos membros do Despatologiza. Projetos inacabados como as ferramentas virtuais, que são, no 

contexto social atual, entendidas como fundamentais para organizações sem fins lucrativos, 

sejam movimentos ou ONGs (GOHN, 2013; MACHADO, 2007), demonstram a fragilidade 

gerencial do Despatologiza. 

Os entrevistados médicos que revelaram conhecer ONGs, embora não tenham 

experiência com organizações sociais, mencionaram a importância de haver uma gerência que 

possa abarcar todas as diversas atividades que são necessárias para que uma organização seja 

bem sucedida em sua missão. Dito isso, entendemos que, ao ser transformado 

institucionalmente em uma ONG, o Despatologiza poderia buscar maximizar a eficácia de suas 

ações, atuando por meio de estratégias de marketing, atraindo mais adeptos à causa e utilizando 

uma lógica instrumental, típicos de organizações do terceiro setor (GOHN, 2013). De tal modo, 

a atuação do Despatologiza poderia ser mais abrangente em termos do que Pinto (2006) 

denomina projetos de empoderamento, de maneira a atingir uma mudança efetiva na sociedade. 

Como movimento social, a atuação do Despatologiza se pauta em dois eixos 

principais: científico e político. No eixo científico promove o conhecimento acerca das 

temáticas relativas à despatologização e à formação de profissionais, ampliando a oferta de 

práticas não medicalizantes. Essas ações foram sugeridas pelos profissionais médicos como 

sendo importantes no contexto em que o Despatologiza atua.  

Portanto, educar a população e trabalhar a formação sobretudo de estudantes das 

áreas de saúde são os meios que os médicos entendem ter mais importância para desconstruir 

aspectos dos fenômenos de medicalização e farmaceuticalização, de modo que resultem em 

relações de troca mais equilibradas dentro do sistema de marketing de saúde. Nesse sentido, 
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reconhecemos que o Despatologiza necessita ampliar suas ações de divulgação, educação e 

formação, podendo atingir mais facilmente esses objetivos, por meio da aplicação do marketing 

de organizações sociais (COSTA, 2015) em sua gestão ou por meio de ações de marketing 

social, com foco em mudança de comportamento social. 

Ainda, os membros do Despatologiza trabalham no que chamam de eixo político, 

mediante elaboração e acompanhamento de implementação de políticas públicas que regulem 

a comercialização de medicamentos que possuem graves efeitos adversos. Consideramos que 

por meio de ambas as frentes de atuação, o grupo impacta positivamente na sociedade. Contudo, 

acreditamos que, ao ser transformado em uma ONG, o Despatologiza tem potencial para 

ampliar sua atuação, repercutindo de maneira mais abrangente e consistente no enfrentamento 

aos fenômenos da medicalização e da farmaceuticalização que influenciam o funcionamento do 

sistema de marketing de saúde, justamente por que a institucionalização pode favorecer a 

profissionalização do seu gerenciamento. 

Com efeito, acreditamos haver indícios na caracterização de atuação do 

Despatologiza que demonstram que, enquanto movimento social, o grupo possui maiores 

desafios na sua adesão, no que diz respeito à organização em torno das suas ações e à gestão 

mais voltada a maximizar a eficácia de seus recursos. Ademais, essa proposição é condizente 

com a constatação de Gohn (2013) de que muitos movimentos sociais são transformados em 

ONGs, posto que há uma necessidade de grupos da sociedade civil se institucionalizarem para 

que consigam alcançar seus objetivos de atuação. 

Isso, consequentemente, pode aumentar o potencial de atuação da organização 

dentro do sistema de marketing de saúde, como agente de mudança e empoderamento social. 

De fato, na perspectiva do macromarketing, as intervenções alternativas devem resultar em 

relações de trocas capazes de melhor equilibrar os sistemas de marketing (LAYTON; 

GROSSBART, 2006).  

Argumentamos que ONGs podem produzir resultados dentro dos sistemas, por 

meio de ações eficientes, que permitam o acesso a bens, serviços, experiências ou ideias que 

sejam um reflexo dos interesses daqueles que estão recebendo as externalidades negativas 

decorrentes dos processos de troca. Na perspectiva do macromarketing, ONGs propositivas, 

que atuam estrategicamente, por meio de lógicas instrumentais, racional e mercadológica 

(GOHN, 2013) apresentam um modelo organizacional mais eficiente, pois os recursos podem 

ser mobilizados em direção a ações que representem melhor equilíbrio aos sistemas de 

marketing, com enfoque em prestação de serviços, projetos planejados estrategicamente e 

parcerias com o Estado e com empresas da sociedade civil (GOHN, 2011). 
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Consequentemente, destacamos duas conclusões no que concerne à atuação de 

organizações da sociedade civil como atores dos sistemas de marketing, a partir dos resultados 

do caso Despatologiza. Primeiramente, entendemos ser o modelo organizacional 

burocratizado mostra mais apropriado para grupos formados pela sociedade civil, 

especialmente no formato de ONGs, dentro da perspectiva do macromarketing, que 

pressupõe que ações alternativas influenciem processos de troca mais equilibrados.  

Como segunda conclusão, colocamos que, dentro da concepção de equilíbrio, a 

atuação das ONGs, como agentes ofertantes de bens, serviços, experiências ou ideias, tem 

a capacidade de influenciar os efeitos distributivos do funcionamento dos sistemas de 

marketing (LACZNIAK; MURPHY, 2008), ao buscar dirimir os desequilíbrios entre 

benefícios e encargos que são direcionados para determinado agente. No escopo dessa tese, 

identificamos que organizações que visam discutir sobre medicalização e farmaceuticalização, 

influenciar políticas públicas e criar projetos de empoderamento diretamente para a sociedade 

com vistas a minimizar os impactos desses fenômenos podem ser consideradas como potenciais 

agentes que buscam alternativas para promover equilíbrio ao sistema de marketing de saúde. 

Ainda, para que atinjam o sistema de forma macro, fica evidente a importância das 

redes interorganizacionais (SCHERER-WARREN, 2006) que atuam dentro de um contexto, 

como o da saúde, buscando estabelecer alternativas ao sistema de marketing. Com isso, é 

possível formar parcerias que gerem resultados mais abrangentes e eficientes, conforme 

ilustrado pelo caso do Despatologiza, ampliando o papel das ONGs como instrumentos de 

fortalecimento da sociedade civil (PINTO, 2006) e como agentes de empoderamento dentro dos 

sistemas de marketing (SUD; VANSANDT, 2011). Por fim, consideramos que a aplicação do 

marketing de organizações sociais (COSTA, 2015) é um meio de tornar a atuação das ONGs 

mais eficiente na contenção das externalidades negativas do funcionamento do sistema. 

 

3.4 Contribuições para alternativas de equilíbrio do sistema de marketing por meio da 

atuação de organizações sociais  

 

Como resultado da construção teórica e empírica desta tese, elencamos algumas 

sugestões de ações que podem direcionar a atuação do Despatologiza como agente alternativo 

capaz de gerar mudança social em prol de melhor equilíbrio do sistema de marketing de saúde. 

Algumas dessas ações o grupo já realiza, como organização de eventos sobre temáticas 

despatologizantes e, além dessas sugeridas, admitimos que possam existir outras que não 
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mencionamos. No Quadro 7 expomos a identificação do desequilíbrio e possíveis ações que 

podem resultar um melhor equilíbrio nas relações ou fluxos correspondentes. 

 

Quadro 7 - Desequilíbrios, equilíbrios e possíveis ações 

Tipo de desequilíbrio Possíveis ações para melhorar equilíbrio 

Relação médico x 

consumidor 

 

- Atuar na formação médica, oferecendo palestras, cursos extracurriculares sobre 

patologização e suas consequências 

- Promover eventos em parceria com faculdades de saúde 

- Identificar profissionais com tendências despatologizantes para que se forme 

uma rede não apenas de médicos, mas de outros profissionais de saúde 

- Buscar o engajamento de mais médicos no Despatologiza, para que possam 

compreender a temática e disseminar práticas e saberes despatologizantes  

- Criar um canal virtual pelo qual profissionais possam participar das reuniões, 

mesmo que sejam de outros estados, bem como possam interagir uns com os 

outros 

Relação médico x indústria 

farmacêutica 

Autodiagnóstico - Buscar conscientização da sociedade civil sobre questões patologizantes e 

práticas e saberes despatologizantes por meio de campanhas de marketing social 

- Utilizar as redes sociais como ferramenta para abranger a disseminação do 

grupo e dos temas que fundamentam o Despatologiza 

- Parcerias com outros grupos com viés desmedicalizante, buscando disseminar 

informações que possam gerar melhor equilíbrio para fundamentar escolhas de 

saúde 

- Canal no YouTube, FanPage, site com informações, publicações e debates sobre 

medicalização e farmaceuticalização 

- Indicar sites que possam ser mais seguros quando o consumidor deseja acessar 

informações online  

- Promover eventos em locais para além dos acadêmicos 

Automedicação 

 

Relação consumidor x 

médico 

Assimetria de informação 

Internet e medicalização 

Farmácia – acesso 

- Parceira com o Ministério da Saúde ou com as Secretarias Estaduais na 

elaboração de campanhas de marketing social para combater à automedicação e 

compra em farmácias. 

- Buscar junto à ANVISA meios reguladores para identificar o perfil dos 

consumidores de medicamentos livres para que se elabore ações de políticas 

públicas voltadas ao consumo consciente 

Propaganda ao consumidor 

- Sugerir à ANVISA melhorias na regulação da propaganda ao consumidor, de 

modo que o tipo de informação do que é disseminado nesse tipo de peça 

comunicativa traga mais benefícios do que riscos 

- Fiscalizar e denunciar irregularidades nas propagandas veiculadas ao 

consumidor 
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Medicalização da educação 

- Realizar parcerias com escolas, dando cursos e palestras para professores e com 

alunos; instituir do dia mundial da luta contra a patologização na escola com 

atividades despatologizantes 

- Divulgar cartilhas e promover atividades de inclusão 

- Promover debates em escolas 

Fonte: elaboração própria (2016) 

 

As ações ilustradas no Quadro 6 se direcionam ao agente médico, considerando 

que, se o profissional médico tem um entendimento de saberes e práticas despatologizantes, é 

possível que busque atuar nesse alinhamento quando achar que as suas relações com o 

consumidor ou com o propagandista (indústria farmacêutica) estão sob influência da 

medicalização e da farmaceuticalização. É evidente que essa decisão vai depender da inclinação 

de cada profissional para atuar de maneira alternativa ao mainstream da profissão. Nesse 

sentido, ao buscar o estudante de medicina, há possibilidade de que esse futuro profissional 

direcione sua formação e atuação de maneira mais despatologizante. 

Uma vez que os consumidores são aqueles que mais recebem as externalidades do 

sistema de marketing de saúde, é necessário que esse agente entenda melhor que existem 

processos de medicalização e da farmaceuticalização que podem resultar benefícios e riscos. 

Desse modo, a intenção é dar suporte para que façam escolhas mais conscientes relacionadas à 

sua saúde, de modo que sejam menos vulneráveis durante suas relações de consumo. Ademais, 

as ações e fluxos que ocorrem na farmácia e na propaganda direta ao consumidor, ambos 

regulamentados pela ANVISA, também são passíveis de intervenção para que possam ter meios 

de melhorar sua eficácia.  

Ainda, é preciso que o Despatologiza busque atuar junto a outros profissionais, 

além dos de saúde, abrangendo suas ações para outros campos, como educação, assistência 

social, ciência política, por exemplo. Logo, suas ações podem atingir a medicalização da 

educação, uma vez que as dificuldades de ensino-aprendizagem são recorrentes no espaço 

escolar e que debates sobre medicalização e farmaceuticalização podem fomentar um 

entendimento da relação doença-saúde em crianças e jovens, de modo que represente mudanças 

sociais de longo prazo em torno desses fenômenos.    

De maneira geral, é necessário fortalecer o Despatologiza e suas ramificações, 

buscando aumentar a rede de discussões e práticas despatologizantes no país. Essas são ações 

em nível macro, mas reconhecemos que são necessárias ações de nível micro que favoreçam o 
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alcance de uma atuação mais eficiente do Despatologiza, o que sugere a aplicação de princípios 

gerenciais e de marketing para organizações sociais. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, inicialmente discutimos os objetivos que foram propostos e guiaram 

a construção teórica e empírica desta tese. Seguimos identificando implicações teóricas e 

práticas derivadas deste trabalho. Por fim, consideramos algumas limitações que enfrentamos 

na sua execução e apresentamos sugestões para estudos futuros.    

 

4.1 Discussão dos objetivos 

 

A proposição central desta tese tem como pressuposto o entendimento de que os 

processos de troca dentro do sistema de marketing de saúde geram desequilíbrios decorrentes 

dos fenômenos da medicalização e da farmaceuticalização, e que são necessárias alternativas 

para restaurar o equilíbrio do sistema. Para tanto, definimos três objetivos que nortearam a 

construção argumentativa e empírica que fundamentou esta tese. 

Elencamos como objetivo conceituar os fenômenos da medicalização e da 

farmaceuticalização com vistas a entender como se configuram e influenciam os processos 

de troca no sistema de marketing de saúde. Para alcançarmos esse objetivo, abordamos 

inicialmente o surgimento da noção de medicalização, que se deu juntamente com a ascensão 

da medicina ocidental moderna, e seus primeiros estudos, que têm um caráter crítico que assume 

ser a medicalização algo geralmente ruim. 

Desse modo, elegemos o conceito de medicalização proposto por Conrad (1992; 

2005; 2007; 2010; 2015), que além de ser um dos principais sobre a temática, coloca-se como 

um termo descritivo que simplesmente diz que algo se tornou médico, por meio do qual é 

preciso considerar que suas consequências podem ser tanto positivas quanto negativas. Ao 

mesmo tempo, com a evolução desse fenômeno social, podemos identificar que a medicalização 

muda de agentes promotores, que passam a ser os consumidores, a gestão com o cuidado de 

saúde e a biotecnologia, por meio da indústria farmacêutica, da medicina genética e do 

aprimoramento biomédico.  

Nesse ponto, há uma convergência com o conceito de farmaceuticalização, que é 

entendido também como de valor neutro e que diz respeito ao aumento do uso de medicamentos 

para qualquer mal-estar humano, inclusive para fins de estilo de vida e aprimoramento, como é 

o caso do uso do metilfenidato para melhorar a performance cognitiva de pessoas sem 

problemas de saúde. Desse modo, argumentamos que a medicalização e a farmaceuticalização 

como fenômenos sociais têm mudado as relações de troca pertinentes ao domínio da saúde, uma 
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vez que novas categorizações médicas estão emergindo, na medida em que condições naturais 

da vida humana passaram por processos de medicalização.  

Ou seja, o que antes não era considerado da jurisdição médica, tornou-se passível 

de sofrer intervenções médicas. Ao mesmo tempo, em que os indivíduos buscam consumir bens 

e serviços médicos que podem não somente tratar uma doença, mas aprimorar seu corpo, sua 

mente e ajudar a manutenção de um estilo de vida, como, por exemplo, acontece com alguns 

atletas. 

Com isso, discutimos a expansão da medicalização e da farmaceuticalização que 

ocorre concomitante à abrangência dos mercados médicos, que aumenta a sua oferta de bens e 

serviços, e do uso de propagandas relativas à saúde, especialmente para médicos, mas também 

diretamente para o consumidor. Nesse contexto, os próprios consumidores passam a buscar 

mais informações sobre possíveis demandas e consultar um profissional médico, muitas vezes, 

com o intuito de legitimar aquilo que deseja. No entanto, há diversos efeitos que são decorrentes 

desse consumo que, na perspectiva da medicalização e da farmaceuticalização, muitas vezes é 

desnecessário ou é incentivado para suprir um diagnóstico medicalizado controverso. 

Sendo assim, ainda no Capítulo 2, buscamos atender o objetivo de caracterizar o 

sistema de marketing de saúde, aplicando o conceito de equilíbrio e analisando de que 

maneira os processos de medicalização e farmaceuticalização se colocam como potenciais 

fatores de desequilíbrio desse sistema. Para isso, resgatamos a teorização acerca do 

macromarketing e dos sistemas agregados de marketing, entendendo que no contexto médico 

não apenas medicamentos, cirurgias ou tratamentos são considerados ofertas, mas uma ideia de 

aprimoramento e um diagnóstico igualmente instigam diversas relações de troca entre os 

agentes do sistema de marketing de saúde.  

Ainda, definimos a conceituação de equilíbrio dos sistemas de marketing, por meio 

das perspectivas de justiça distributiva, de stakeholders e de externalidades, posto que um 

sistema equilibrado é aquele que distribui os encargos e benefícios de maneira justa entre todos 

os seus partícipes diretos e indiretos, minimizando as externalidades negativas e otimizando as 

positivas. Os conceitos de sistemas de marketing e equilíbrio dos sistemas fundamentam a 

caracterização do sistema de marketing de saúde, em suas entradas, funcionamento e saídas, 

evidenciando os desequilíbrios decorrentes dos processos de troca no escopo da medicalização 

e da farmaceuticalização. 

Nesse sentido, destacamos a atuação dos principais agentes do sistema de marketing 

de saúde. O consumidor, embora possa ser considerado com maior prejudicado pelos 

desequilíbrios gerados nesse sistema, é agente ativo da medicalização e da farmaceuticalização, 
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na medida em que desenvolvem um comportamento medicalizante de classificar qualquer mal-

estar como doença e banalizarem o consumo de medicamentos, por meio de automedicações. 

Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que há movimentos contrários à medicalização 

propostos por consumidores, como embates que envolvem o parto normal e o cirúrgico, ou 

mesmo movimentos que priorizam uma alimentação mais natural, como o Slow Food ou o 

veganismo. 

A indústria farmacêutica, os profissionais médicos e a saúde suplementar, que no 

sistema de marketing de saúde tem uma obrigação ética mais evidenciada do que em outros 

sistemas, pelo fato de serem responsáveis pela manutenção e satisfação das necessidades da 

saúde humana, tem sua atuação caracterizada individualmente. No contexto da medicalização 

da farmaceuticalização, a indústria farmacêutica investe mais em ações de marketing do que 

em pesquisa e desenvolvimento, assim como lança produtos com pouca ou nenhuma inovação 

terapêutica, que são submetidos a proteção de patente mesmo que sejam funcionalmente 

semelhantes aos existentes. Isso significa mais opções de prescrição e de consumo, sem 

necessariamente melhor resultado terapêutico. 

Ao profissional médico, na perspectiva da medicalização e da farmaceuticalização, 

é atribuído um papel secundário, de gatekeeper, uma vez que outros players, como os próprios 

consumidores e a indústria farmacêutica, são considerados motivadores desses fenômenos. No 

entanto, esse profissional mantém seu status de autoridade médica, por meio da expertise, que 

legitima os diagnósticos, e da mediação que solicita exames e prescreve medicamentos.  

A saúde suplementar, no Brasil, representada pelos serviços financiados por planos 

e seguros de saúde, tem papel significativo, pois embora o sistema de saúde público brasileiro 

seja universal e gratuito, a aquisição desse tipo de seguro privado é significativa, tanto em 

termos de beneficiários quanto de médicos cadastrados. Desse modo, apesar de não intervirem 

diretamente em processos de farmaceuticalização, os planos e seguros de saúde podem ampliar 

ou restringir a medicalização, ao permitir ou não o acesso aos serviços médicos.  

Como reguladoras do sistema de marketing de saúde, a ANVISA e a ANS são os 

órgãos governamentais que desempenham diversas funções que interferem na atuação dos 

principais agentes e nas suas relações de troca, com vistas a promover a saúde como um direito 

social de cidadania e resguardar os interesses da sociedade. No entanto, é crescente o papel do 

Judiciário nos processos de troca, na medida em que é acionado pelos consumidores para 

garantir que suas demandas de bens e serviços de saúde sejam atendidas, por meio da 

judicialização da saúde, tanto no sistema de saúde público como no privado. Considerando que 

as decisões sobre o acesso a intervenções e medicamentos se pautam unicamente em 
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receituários ou laudos médicos do profissional que acompanha o consumidor, é preciso que o 

Poder Judiciário encontre meios de intervenção nessas relações de modo que não prejudique o 

equilíbrio do sistema de marketing de saúde.  

Em termos de funcionamento, destacamos a propaganda farmacêutica que os 

laboratórios promovem diretamente aos médicos e aos consumidores, o papel da farmácia na 

aquisição de produtos farmacêuticos e os processos de ações e fluxos que ocorrem no sistema 

de marketing de saúde. A propaganda feita direta aos médicos tem o objetivo de incentivar a 

sua prescrição, sendo a visita do propagandista ao consultório médico a estratégia de maior 

investimento dos laboratórios, dentre outras que mantêm o foco nesse profissional.  

A propaganda direta ao consumidor tem também motivado que esse agente solicite 

aos médicos ou adquira medicamentos isentos de prescrição diretamente na farmácia. Apesar 

de no Brasil ser regulamentada pela ANVISA, estimamos que a propagada farmacêutica pode 

gerar alguns desequilíbrios que potencializam a medicalização, na medida em que as empresas 

farmacêuticas mapeiam possíveis mercados, categorizam determinadas doenças ou condições 

e promovem seus medicamentos para tratá-las, diretamente aos médicos e aos consumidores, 

quando é permitido. 

Nas farmácias ou drogarias, embora o medicamento ético, que tem sua prescrição 

requerida e retida, seja o mais adquirido, a técnica da ‘empurroterapia’ exercida pelos 

laboratórios farmacêuticos influencia os balconistas a indicarem medicamentos isentos de 

prescrição para os consumidores. Ademais, como mencionado nos discursos médicos, há 

farmácias que trocam ou vendem medicamentos sem prescrição, de maneira a facilitar 

desequilíbrios que potencializem a farmaceuticalização, sobretudo. 

Quando o indivíduo acredita que possui sintomas de alguma condição, 

identificamos dois processos de ações e fluxos que são iniciados dependendo da gravidade dos 

sintomas, que podem tanto partir da consulta ao médico quanto da automedicação. Verificamos 

um terceiro processo de trocas que parte do indivíduo saudável motivado por questões de 

aprimoramento ou estilo de vida.  

Finalizamos o Capítulo 2 discutindo possíveis desequilíbrios potencializados pelos 

fenômenos da medicalização e da farmaceuticalização. Destacamos problemáticas como 

vulnerabilidade do consumidor diante das relações de troca, distribuição assimétrica de 

conhecimento entre demandantes e ofertantes e riscos associados à medicina preventiva, como 

iatrogenia. São observadas também consequências sociais, inclusive a ampliação do consumo 

de bens e serviços médicos, o que pode tornar mais usual a prática da automedicação. Além 

disso, o uso de medicamentos e intervenções médicas para fins de estilo de vida e 
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aprimoramento pode causar desequilíbrios, na medida em que há riscos que podem ultrapassar 

os benefícios ou mesmo desequilíbrios no acesso, como é o caso dos mercados negros de 

medicamentos.  

Diante dessa discussão, concluímos que o sistema de marketing sob a influência 

dos fenômenos de medicalização e farmaceuticalização pode ser entendido como  

Finalmente, com base no conceito de equilíbrio dos sistemas de marketing, 

desenvolvemos o objetivo de caracterizar a atuação de uma organização social como 

alternativa de equilíbrio para o sistema de marketing de saúde. Para tanto, elaboramos, no 

Capítulo 3, uma ilustração empírica, de caráter qualitativa e exploratória, por meio de um estudo 

de caso do grupo Despatologiza, que atua em benefício de práticas e saberes despatologizantes, 

e de entrevistas com profissionais médicos. 

Partimos do entendimento de que organizações da sociedade civil melhor 

estruturadas gerencialmente, como ONGs, podem gerar resultados mais concretos para o 

equilíbrio dos sistemas de marketing, posto que, em geral, são mais propositivas e possuem 

objetivos de atuação melhor definidos. Para fundamentar essa proposição, apresentamos uma 

construção argumentativa sobre movimentos sociais e ONGs.  

Ao caracterizarmos a atuação do Despatologiza e analisarmos os discursos dos 

profissionais médicos, percebemos a importância que as ações desse grupo pode representar em 

termos de alternativa para equilibrar o sistema de marketing de saúde sob influência da 

medicalização e da farmaceuticalização. Isso porque, é preciso que esses fenômenos sejam 

discutidos em nível macro, de modo que uma reconfiguração no entendimento sobre questões 

medicalizadas possa emergir. 

Observamos que ONGs podem se configurar com um aparato para mudança social, 

buscando gerar práticas e saberes despatologizantes por meio sobretudo da elaboração de 

políticas públicas e da formação e educação de profissionais de saúde e dos próprios 

consumidores. Ressaltamos que a medicalização e farmaceuticalização não são 

necessariamente processos bons ou ruins, mas que seus efeitos devem ser entendidos de maneira 

plena especialmente pelos consumidores, que são os stakeholders que podem sofrer prejuízos 

decorrentes das relações de troca.  

Os discursos dos profissionais médicos corroboram a dimensão social dos 

fenômenos de medicalização e farmaceuticalização, reconhecendo o papel de cada agente 

nesses processos. O entendimento de profissionais da saúde sobre questões medicalizantes se 

mostrou importante para discussão sobre o tema de maneira mais científica. Dessa forma, é 
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pertinente entendermos que a desmedicalização é um processo que deve partir de grupos da 

sociedade civil, sejam formados por consumidores ou profissionais de saúde.  

Tal perspectiva encontra respaldo na desmedicalização do parto, por exemplo. 

Nesse sentido, deixamos claro que desmedicalizar não significa deixar de utilizar os benefícios 

da medicina, mas deixar de classificar uma condição humana como pertencente ao escopo 

médico quando ela de fato não é. Ao mesmo tempo, reconhecemos que há uma gama de 

condições que levam os indivíduos a sofrimentos psíquico e social, principalmente, dentro do 

escopo da medicalização e da farmaceuticalização, para as quais são necessários meios de 

intervenção. Por isso, acreditamos que é preciso que as informações relativas a práticas 

medicalizantes e desmedicalizantes possam ser mais disseminadas, para que os consumidores 

possam fazer escolhas mais conscientes em termos de riscos e benefícios e serem 

corresponsáveis pela sua saúde. 

Dito isso, mediante a construção do Capítulo 3, concluímos ser a atuação de 

organizações da sociedade civil uma alternativa importante na busca por restaurar o equilíbrio 

dos sistemas de marketing por meio de ações que repercutam para minimizar as externalidades 

negativas decorrentes dos processos de troca. Isso significa que quanto melhor elaboradas essas 

ações, maior a probabilidade do seu impacto nos sistemas de marketing. Com isso, observamos 

a necessidade de institucionalização das organizações sociais, para que possam alcançar 

objetivos de atuação que se alinhem a uma postura propositiva e de empoderamento social, 

obtendo recursos financeiros e físicos por meio de parcerias e desenvolvendo ações que de fato 

sejam em direção a gerar impacto no equilíbrio dos sistemas de marketing, como no de saúde. 

  

4.2 Comentários adicionais 

 

Mediante os conceitos de sistemas de marketing e equilíbrios dos sistemas 

buscamos compreender as relações de trocas de maior evidência no escopo dos fenômenos de 

medicalização e de farmaceuticalização, caracterizando a atuação daqueles que consideramos 

os principais agentes, as ações e os fluxos mais recorrentes e os desequilíbrios decorrentes 

destas relações. Com isso, acreditamos ser possível extrairmos algumas conclusões.  

Inicialmente, verificamos que, apesar de o consumidor ser colocado como um 

agente de propulsão tanto da medicalização quanto da farmaceuticalização, segundo 

conceituação de Conrad (1992; 2005; 2007; 2010; 2015) e de Williams et al. (2011), 

respectivamente, os maiores desequilíbrios do sistema recaem, de fato, sobre esse stakeholder. 

Além das evidências teóricas, o resultado das entrevistas realizadas com médicos indica um 
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entendimento de que as maneiras com as quais os consumidores passaram a se relacionar com 

as questões pertinentes à doença e saúde se modificaram, ao passo em que há novas formas de 

se obter informações médicas sem que o profissional médico seja a única fonte a ser consultada.  

A percepção de que o médico, dentro do escopo da medicalização e 

farmaceuticalização, atua como um gatekeeper parece se confirmar, apesar de esse profissional 

ainda apresentar uma grande influência nas decisões de consumo médico, principalmente 

decorrentes de indicação de procedimentos e medicamentos e de legitimação perante 

diagnósticos (principalmente relativos a transtornos comportamentais e mentais). Nesse 

sentido, diante do discurso dos médicos entrevistados, há uma aparente responsabilização 

acerca da conduta do consumidor, de modo que os profissionais se colocam quase como ‘reféns’ 

de uma nova maneira de lidar com os pacientes.  

Todavia, é preciso considerar que o poder médico permanece com os profissionais 

e que os consumidores são apresentados a um modelo biomédico dentro do qual, muitas vezes, 

uma atuação emancipatória é limitada. Isso porque, as ações de questionamento em relação à 

conduta médica podem se dissipar na medida em que o saber médico entra em pauta e sobrepõe 

o saber leigo. Igualmente, decisões que levam o paciente a procurar outros profissionais são um 

meio de questionamento, mas pode mantê-lo na mesma lógica medicalizante ou 

farmaceuticalizante, quando o problema a ser tratado pode ser que não seja de cunho médico, 

em termos fisiológicos ou anatômicos, mas comportamental, social ou emocional. 

Diante disso, concluímos que há uma necessidade de abranger o entendimento 

sobre condições medicalizadas e de farmaceuticalização, de modo que sejam mais 

compreendidos os riscos e benefícios que estão no cerne da perspectiva de que praticamente 

quaisquer males do corpo, da mente e das relações sociais podem estar relacionados a questões 

de saúde e doença, de modo que há soluções biomédicas capazes de resolvê-los. No entanto, 

esse não seria um tópico a ser disseminado pela maioria dos agentes do sistema de marketing 

de saúde, visto que são estes que ofertam os bens e serviços, o que têm aumentado 

consideravelmente em opções de tratamento, tanto para condições que já são conhecidas, como 

para novas condições que surgem constantemente. 

Ao mesmo tempo, a demanda dos consumidores aumenta em termos de soluções 

para questões do corpo, da mente e das relações sociais, o que nos faz entender que a 

medicalização e a farmaceuticalização, enquanto fenômenos sociais aparentemente já 

arraigados na cultura brasileira, promovem desequilíbrios no sistema de marketing de saúde. 

Com efeito, muitas das relações de troca que se alinham com os fenômenos da medicalização 

e da farmaceuticalização são passíveis de encargos diante da escolha dos próprios 
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consumidores, como é o caso de cirurgias plásticas, consumo de medicamentos com a 

finalidade de aprimoramento cognitivo ou automedicação. 

Concluímos que a medicalização e a farmaceuticalização de fato têm mudado a 

forma como as pessoas percebem os benefícios da medicina, incorporando seus bens e serviços 

no seu cotidiano, e estreitando a relação entre saúde e doença. Com isso, indústria farmacêutica, 

profissionais de saúde e canais de dispensação, como farmácias e drogarias, podem ser agentes 

de incentivo a esses fenômenos. Quanto aos órgãos reguladores, diversas falhas são observadas 

de modo que geram uma fiscalização que reduz ineficientemente questões relativas à 

medicalização e farmaceuticalização, com é o caso da cessão de patente para medicamentos 

que não apresentam inovação terapêutica. 

Desse modo, o objetivo da indústria farmacêutica e das farmácia é comercializar a 

maior quantidade de produtos, que têm a premissa de combate a doenças e promoção da 

longevidade humana; o dos planos de saúde é comercializar acesso, principalmente, aos 

serviços médicos. No que diz respeito aos profissionais de saúde, mais do que a esses demais 

agentes, é exigida uma conduta ética na qual se privilegie o melhor interesse do seu paciente. 

Relações mantidas entre a indústria farmacêutica e o médico, especialmente, são passíveis de 

provocar distorções éticas na prática médica, de modo que o profissional receba benefícios por 

meio de ações de marketing farmacêutico, como brindes e patrocínios, mesmo que algumas 

dessas práticas sejam proibidas por órgãos reguladores. 

Todavia, no escopo da medicalização e da farmaceuticalização isso pode ser mais 

abrangente, na medida em que o próprio médico tem sua formação baseada em uma lógica 

biomédica, de que as condições do corpo, da mente e do comportamento podem ser enquadradas 

em classificações médicas e tratadas por meio de soluções médicas. Nesse aspecto, tanto 

médico quanto consumidor podem atuar impulsionados por um viés médico dominante, 

independentemente de serem influenciados ou não pelas ações propagandistas dos laboratórios 

farmacêuticos. Isso solicita ações contrárias à lógica médica para que a medicalização e a 

farmaceuticalização sejam questionadas em seus encargos sobretudo para os que recebem as 

externalidades negativas dos processos de troca relativos a esses fenômenos. 

Como alternativa para evidenciar as questões pertinentes à medicalização e 

farmaceuticalização, e seus possíveis desequilíbrios, foi sugerida a ação de grupos sociais 

organizados, os quais teriam mais força social, por meio de práticas estruturalmente bem 

definidas que buscam garantir os interesses dos menos favorecidos, de modo que possa 

proporcionar trocas mais justas dentro de um sistema de marketing. Contudo, organizações 

sociais de enfrentamento à medicalização e à farmaceuticalização (ou mesmo outros termos que 
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se assemelham em conceituação a esses fenômenos) podem ser consideradas embrionárias, na 

medida em que têm formação recente, mesmo que seus membros debatam práticas 

desmedicalizantes há muitos anos.  

Sobre o Despatologiza, portanto, ainda é difícil estender seu impacto no sistema de 

marketing de saúde, se questionarmos se suas ações repercutem de maneira a representar um 

efeito contrário mais abrangente. Consideramos que essa organização, particularmente, carece 

ainda de encaminhamentos de institucionalização que podem melhorar sua atuação, a qual pode 

ser prejudicada pela falta de um modelo organizacional bem definido.  

Apesar disso, nosso foco foi apresentar o Despatologiza como ilustração da 

potencialidade que esse tipo de organização pode promover para o equilíbrio de um sistema, 

principalmente à medida que grupos sociais aderem ao modelo organizacional para alcançar 

um melhor funcionamento e maiores resultados de atuação. Com isso, o Despatologiza pode 

ser entendido como uma organização que busca alternativas para conter os desequilíbrios 

causados pela medicalização e farmaceuticalização, mesmo que de forma mais pontual.  

Além disso, ao passo que buscam atuação conjunta com outros grupos que tenham 

o mesmo interesse, na forma de redes de ONGs, o impacto desse tipo de organização no sistema 

de marketing pode ser maior. Ainda assim, embora os efeitos da atuação específica do 

Despatologiza, e de outras possíveis organizações sejam ainda pequenos do ponto de vista 

macro, concluímos que impactam em alguma medida o sistema de marketing de saúde ao qual 

pertence, ou seja, em Campinas (SP) sua ação alterou o consumo do metilfenidato, por exemplo. 

No que diz respeito às ações, foi interessante observar no discurso médico a 

indicação de que deveriam se pautar na educação do consumidor e na formação médica, ambas 

já realizadas pelo Despatologiza. Isso parece reforçar a ideia de que o consumidor deve 

compreender melhor os benefícios e encargos que podem decorrer do consumo de bens e 

serviços relativos à medicalização e farmaceuticalização, assim como os médicos devem ter 

uma formação para além do modelo biomédico, de modo que se torne um profissional mais 

sensível às necessidades dos pacientes que não são pertinentes ao domínio médico, mas têm 

outra natureza, como social ou emocional.  

Ao mesmo tempo, desvios éticos continuam passíveis de ocorrer, pois dependem 

de cada profissional em sua conduta particular, da mesma forma que os consumidores que se 

sentem mais beneficiados do que prejudicados pelo consumo de bens e serviços médicos podem 

optar por continuar a utilizá-los sem considerar riscos inerentes. Desse modo, retomamos a 

ideia de que há uma assimetria de informação que pende mais para o lado do modelo biomédico 

dominante, o qual é entendido como a melhor opção para a saúde dos indivíduos, e que pode 
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ser questionável, para o que informações mais completas devem ser fornecidas para aqueles 

que consomem os bens e serviços. Com isso, acreditamos que a atuação de grupos como o 

Despatologiza ganha uma importância na disseminação de um pensamento contrário ao 

socialmente arraigado no Brasil. 

 

4.3 Implicações teóricas e práticas 

 

Por meio da sua construção teórica, esta tese contribui para estudos sobre o sistema 

de marketing de saúde, por um viés do macromarketing, especificamente no Brasil. Na literatura 

encontramos os trabalhos de Mittelstaedt et al. (2009) e Samli (2010) que avaliam questões de 

oferta e acesso dentro do sistema de marketing de saúde no contexto norte-americano. Ao 

mesmo tempo, ao passo que Brennan et al. (2010) propõem a discussão sobre medicalização 

analisando as práticas de marketing da indústria farmacêutica, ao caracterizarmos as diversas 

relações entre os agentes do sistema de marketing de saúde, ampliamos o debate sobre a 

influência de fenômenos sociais nos processos de troca.  

Desse modo, entendemos que esta tese considera o sistema de marketing para além 

da estrutura, fluxos e resultados, posto que busca avaliar os motivadores da ação coletiva e das 

interações entre os participantes do contexto institucional da troca (LAYTON, 2015), 

identificando influências que podem ser positivas ou negativas. No debate sobre medicalização 

e farmaceuticalização, visualizamos uma contribuição teórica na medida em que esses 

fenômenos são abordados considerando as relações de troca que influenciam, das quais 

externalidades são derivadas.  

Ao nos pautarmos nos conceitos de medicalização e farmaceuticalização propostos, 

respectivamente, por Conrad (1992; 2007; 2013) e por Williams et al. (2011), buscamos uma 

construção teórica que situe esses dois processos sociais por uma lente neutra, mesmo que 

crítica, o que reforça estudos que se baseiam na visão destes autores sobre tais processos sociais. 

Além disso, proporcionamos uma inovação na perspectiva de análise, sob a ótica do 

macromarketing, buscando entender como as relações de troca no sistema de marketing de 

saúde se propõem a satisfazer questões relativas aos processos de medicalização e 

farmaceuticalização. 

Complementarmente, adotamos o pressuposto de que é interesse do 

macromarketing analisar e sugerir alternativas de intervenção nas relações de troca (LAYTON; 

GROSSBART, 2006) para que os sistemas possam se apresentar de maneira equilibrada. Com 

isso, este trabalho traz uma contribuição ao recomendar e analisar a atuação de organizações 
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sociais como alternativa de equilíbrio para os sistemas de marketing, reforçando estudos que 

busquem alternativas em prol do equilíbrio que estabelece um sistema de marketing ideal (e.g. 

BARBOZA, 2014). Nesse ponto, entendemos que a relevância deste trabalho apresenta 

implicações teóricas tanto para a área de macromarketing quanto para os estudos em 

medicalização e farmaceuticalização.   

Em termos de implicações práticas, neste estudo verificamos que a atuação de 

organizações sociais tem um papel relevante na promoção de um melhor equilíbrio dos sistemas 

de marketing, com ênfase no desempenho desse tipo de organização no contexto da saúde. 

Consequentemente, elencamos algumas ações que podem ser desenvolvidas pela ação coletiva 

em prol da desmedicalização e desfarmaceuticalização, no que concerne aos desequilíbrios que 

esses processos influenciam dentro do sistema de marketing de saúde, em desfavor, sobretudo, 

do consumidor. 

Nesse sentido, sugerimos ações que podem se direcionar aos médicos e 

consumidores, à propaganda farmacêutica, à farmácia e à medicalização em campos 

específicos, como na educação. Essas são maneiras de contribuir, de maneira prática, para que 

organizações sociais no contexto da medicalização e farmaceuticalização possam buscar 

diversas frentes de atuação que representem melhor eficiência de resultados, em um nível 

macro. 

Ainda, observamos que para obter uma melhor atuação, por uma perspectiva de 

sistemas de marketing, é importante que organizações formadas pela sociedade civil tenham 

uma estrutura gerencial bem definida, o que solicita um formato mais burocratizado, como o de 

ONGs. Com isso, destacamos que princípios gerenciais e de marketing para organizações 

sociais devem ser aplicados para que ONGs atinjam seus objetivos de maneira mais eficaz.  

 

4.4 Limitações e sugestões para estudos futuros 

 

Na construção teórica desta tese, limitamo-nos a abordar o sistema de marketing de 

saúde privado, sem consideramos o sistema de saúde público, que também pode ser verificado 

pela ótica dos fenômenos da medicalização e da farmaceuticalização. Ainda, não foram 

observadas problemáticas relacionadas a oferta e acesso a bens e serviços médicos, tendo em 

vista que delimitamos o escopo da tese para os desequilíbrios decorrentes dos processos de 

troca incentivados por esses fenômenos em especial. Uma vez que intencionamos caracterizar 

o sistema de marketing de saúde em principais agentes, ações e fluxos e saídas, é possível que 

não tenhamos dimensionado cada relação na sua complexidade. 
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Ao propormos a atuação de um grupo da sociedade civil como alternativa de 

equilíbrio do sistema de marketing de saúde encontramos uma limitação ao nos fundamentamos 

no Despatologiza, que, apesar de pertinente à temática da tese, pois trata de questões 

medicalizantes, é ainda um grupo novo e não possui uma estruturação gerencial bem definida. 

Como organizações com esse tipo de causa são ainda incomuns, a pesquisa sofreu a limitação 

de não se basear em mais de um grupo da sociedade civil, apenas no Despatologiza.  

Sobre os profissionais médicos, ressaltamos que a falta de conhecimentos da 

maioria dos entrevistados sobre organizações sociais pode ser considerada uma limitação, posto 

que suas opiniões encontram respaldo mais nas suas pressuposições pessoais, com base em suas 

atividades médicas, do que nas ações desse tipo de organização. Ademais, precisamos 

considerar que esses médicos atuam em uma localização geográfica em que é parece ser menos 

evidente o trabalho de organizações sociais no contexto de saúde, embora haja várias. A 

quantidade de médicos que foram entrevistados foi pequena, o que, embora esteja pertinente 

com a abordagem de pesquisa utilizada, restringe o alcance dos resultados. 

Entendemos que a pesquisa empírica se ateve à visão dos profissionais médicos sem 

que fosse analisada a visão de outros stakeholders sobre organizações sociais como o 

Despatologiza. Nesse sentido, sugerimos que novas investigações alcancem a percepção de 

consumidores sobre os fenômenos da medicalização e da farmaceuticalização a fim de entender 

como organizações sociais podem contribuir para melhor educar esse agente acerca de riscos e 

benefícios decorrentes dos processos de troca motivados por esses fenômenos. 

Ao caracterizarmos o sistema de marketing de saúde, pela sua abrangência, foi 

necessário que sintetizássemos a atuação de cada stakeholders, bem como suas relações. Com 

isso, é possível que novos estudos possam abordar de maneira mais detalhada exclusivamente 

o papel de cada um desses agentes no incentivo e contenção de desequilíbrios decorrentes dos 

fenômenos de medicalização e farmaceuticalização, como é o caso da indústria farmacêutica. 

Desse modo, recomendamos que novos estudos possam abordar essa perspectiva.  

Acreditamos, ainda, que estudos no escopo do comportamento do consumidor 

podem avaliar as motivações dos consumidores em alinhamento com os fenômenos de 

medicalização e farmaceuticalização. Igualmente, podemos indicar que sejam elaboradas 

pesquisas que estudem essas temáticas no entendimento do marketing social, com vistas a 

minimizar os efeitos negativos e maximizar os positivos que se relacionam com esses 

fenômenos sociais. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTUDO DE CASO 

 

As entrevistas foram realizadas com base nas seguintes questões, como forma de guiar as 

temáticas abordadas. 

- Como o Despatologiza foi formado? 

- Como se estrutura o grupo em termos operacionais? 

- Como ocorre a tomada de decisão do Despatologiza? 

- Por favor, caracterize os contextos de atuação do Despatologiza. 

- Quais são os objetivos dessa organização? 

- Por favor, explique de que maneira esses objetivos estão sendo alcançados. 

- Quais os obstáculos enfrentados pelo Despatologiza? 

- Há estratégias para lidar com esses obstáculos? 

- Sendo o Despatologiza um movimento social, quais as necessidades que podem ser 

reconhecidas para que o grupo funcione melhor? 

- Qual a importância das ferramentas virtuais para o Despatologiza? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA ENTREVISTAS  

 

As entrevistas foram direcionadas principalmente pelas seguintes questões: 

 

- Como o consumidor pode compreender melhor os benefícios e riscos associados aos diversos 

tratamentos, inclusive quando não está doente? 

 

- Você conhece alguma ONG que atua no contexto da saúde? 

Se sim: Qual a sua opinião acerca desse tipo de organização no sistema de saúde? 

Se não: Considere que ONGs buscam atender aos interesses da sociedade, ao defender 

determinada causa, por meio de diversas ações, como políticas, educativas, de prestação de 

serviços, dentre outras.  

Apresentação do Despatologiza por meio dos panfletos institucionais 

- Como você avalia a importância desse tipo de organização para defender os interesses dos 

consumidores dentro do sistema de saúde? 

 

- Para você, como ONGs deveriam funcionar para melhorar seu desempenho de forma que 

ajudem o sistema de saúde a ser mais justo? 

 

- No seu ponto de vista, quais ações destinadas aos consumidores ONGs podem desenvolver 

para melhor atender aos interesses desses indivíduos em um contexto de crescente consumo de 

produtos e serviços de saúde, bem como de novos diagnósticos? 
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ANEXO A – LOGOMARCA DO DESPATOLOGIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logomarca Despatologiza 
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ANEXO B – PANFLETOS INSTITUCIONAIS DO DESPATOLOGIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panfleto institucional 

(Despatologiza Campinas) 

Panfleto institucional 

(Despatologiza Recife) 
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ANEXO C – DIVULGAÇÃO DO PROTOCOLO DO METILFENIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panfleto de divulgação do Protocolo de 

Dispensação do Metilfenidato (frente) 
Panfleto de divulgação do Protocolo de 

Dispensação do Metilfenidato (verso) 
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ANEXO D – MATERIAIS VIRTUAIS DO DESPATOLOGIZA 

 

 
Site do Despatologiza 

Disponível em: < http://www.despatologiza.com.br/>  

Acesso em: 02 jan 2017 

 

 
FanPage do Despatologiza 

Disponível em: < https://www.facebook.com/despatologiza/?fre f=ts>  

Acesso em: 02 jan 2017 

 

 
Canal YouTube do Despatologiza 

Disponível em: < https://www.youtube.com/channel/UCG49CdsvuVk08Ish86r6T6w> 

Acesso em: 02 jan 2017 

https://www.facebook.com/despatologiza/?fre%20f=ts
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ANEXO E –EVENTOS DO DESPATOLOGIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgação de livro de autoria dos membros do 

Despatologiza durante o “II Encontro Construindo Vidas 

Despatologizadas”, 26/11/15 – Recife 

 

“Construindo Vidas Despatologizadas 2”, 17/11/2015 - Campinas 
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“II Encontro Construindo Vidas Despatologizadas”, 26/11/15 – Recife 

 

Ação de rua, 29/11/2015 – Marco Zero, Recife 
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Ação de rua, 11/11/2015 – Campinas 

Fonte: FanPage Despatologiza 

Participação do Despatologiza na jornada “Neoliberalismo y 

Patologización de la Infancia”, 15/08/2015 – Buenos Aires 

Fonte: FanPage Despatologiza 


