
 

 A medicalização nas infâncias 

 

As dificuldades de aprendizagem que surgem durante o desenvolvimento, são uns dos 

fatores que levam o encaminhamento de crianças ao serviço especializado. No entanto, 

alguns desses encaminhamentos ao passarem por um acompanhamento feito por psicólogos, 

podem não apresentar os critérios diagnósticos de um transtorno. Esses diagnósticos 

realizados de maneira equivocada, devido aos comportamentos que não se enquadram no que 

é esperado, assim como o crescente número de crianças que têm utilizado medicamentos sem 

necessidade, após receberem o diagnóstico incorreto, pode resultar em uma medicalização. 

Esse trabalho, baseado na teoria psicanalítica, tem como ênfase uma reflexão sobre a 

medicalização na infância, por ser considerada uma maneira mais prática de lidar com a 

situação que surge no ambiente escolar ou pelos comportamentos tidos como inadequados no 

cotidiano destas crianças, na infância. 

A infância é resultado de um processo sócio-histórico, formado pela influência de 

aspectos sociais, culturais, econômicos, entre outros. (Andrade, 2010). Através dessa 

construção, admitiu-se as diferenças existentes entre a vida adulta e a infantil, após as 

transformações sociais e históricas no decorrer do século XIII (Ariès, 2006). Até então, as 

características que atualmente são consideradas específicas da infância, eram 

desconsideradas, portanto, as crianças eram tratadas como adultos de tamanho reduzido. 

Mediante as modificações, surgiram determinados cuidados com essa fase, objetivando 

atingir o bem-estar. Para tal, surgiu o domínio de algumas áreas de conhecimento, como a 

medicina e a psiquiatria infantil. No entanto, essas áreas passaram a adentrar questões que 

não são de domínio médico, mas de cunho social, gerando a medicalização. 

A medicalização é o processo de transformar os fenômenos sociais, psicológicos, 

educacionais, pedagógicos e culturais em problemas tratados por médicos e psiquiatras, 

sendo considerados doenças ou transtornos (Meira, 2012). A participação da medicina 

ganhou espaço com as práticas higienistas executadas pelos sanitaristas, no início do século 

XX (Luengo, 2010), atuando com o plano de erradicar a mortalidade infantil, ditando hábitos, 

controlando os costumes das famílias e nas escolas. Na década de 1930, surge outra vertente 

da medicina, a clínica psiquiátrica infantil, com conceitos e métodos próprios, constituindo-se 

depois do advento da psicanálise (Cirino, 2001).  

A escolarização que se iniciou no século XVII, surgiu para a expansão de uma 

sociedade que dependia da alfabetização das crianças para ser o futuro da nação (Luengo, 

2010). Junto com ela, tornou-se comum a prática da “terceirização dos cuidados infantis”, 



 

termo que designa o fenômeno da transferência dos cuidados da criança para terceiros, por 

exemplo, babás, vizinhos, parentes e instituições, como a escola (Wagner et al., 2017), devido 

a ausência dos pais, que passaram a dedicar menos tempo aos seus filhos, pois estavam 

inseridos no mercado de trabalho (Prata e Santos, 2007). 

Outras técnicas também ganharam força, visando assistir o desenvolvimento da 

criança saudável, ao categorizá-la entre normal e anormal (Foucault, 1974) que são 

explicados através da biologia dos corpos. O saber médico se tornou hegemônico com a 

biologização dos sintomas. Desta forma, também houve uma preocupação dos médicos em 

identificar doenças de maneira precoce e observar as crianças que não se encontram no 

mesmo nível que outras, ou não se enquadram, recebendo diagnósticos de dislexia, déficit de 

aprendizagem, déficit de atenção, entre outros, podendo ser medicadas. 

O uso de psicofármacos iniciou na década de 50, destinado aos adultos (Souza e 

Camargo, 2002). A partir de 1980, eles passaram a ser consumidos também por crianças 

(Chaves e Kruel, 2019), sendo possível associar o uso de medicamentos com os conceitos de 

controle social e corpos dóceis discutidos por Foucault (2014), cujo objetivo é criar corpos 

produtivos e disciplinados, aptos para adentrar ao mercado de trabalho.  

Práticas como estas fazem parte do avanço civilizatório, assim como alguns discutidos 

por Freud em sua obra “O mal-estar na civilização”. Ao designar a palavra “civilização” 

como a inteira soma das realizações e instituições que diferencia a nossa vida daquela de 

nossos antepassados animais, Freud (1930/1936 p.44) menciona também, três fontes de 

sofrimento: “a prepotência da natureza, a fragilidade de nosso corpo e a insuficiência das 

normas que regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade”. O 

sofrimento faz parte dos avanços do processo civilizatório. Segundo Freud, as pessoas seriam 

mais felizes se retrocedessem as condições primitivas. Porém, a civilização é importante, por 

ter duas funções: “a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação dos vínculos 

dos homens entre si” (Freud, 1930 p.49). Sem a civilização, o sofrimento permanece, pois as 

pessoas perderiam a proteção que ela oferece. 

Apesar dos avanços, nos últimos dez anos, a utilização de psicofármacos, no caso das 

crianças, teve um aumento de 775% (Garbarino, 2020). Segundo o autor, dois dos 

medicamentos mais utilizados foram a Ritalina e o Concerta, prescritos para diagnósticos de 

TDAH. O uso de medicamentos teve um crescimento com o marketing da indústria 

farmacêutica ao defender a eficácia: as crianças se tornam mais produtivas e concentradas nas 

aulas. Desta forma, alguns são utilizados somente nas épocas de aula, tendo uma diminuição 

nas férias. O uso pode trazer benefícios, dependendo do caso, porém, nos últimos anos, 



 

observa-se um aumento muito rápido de sua prescrição, principalmente para crianças 

diagnosticadas com Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Portanto, há um fator que 

chama a atenção, relacionado ao aumento repentino dessas substâncias na infância. Esse tipo 

de intervenção medicamentosa, não estaria sendo uma ferramenta para tamponar os 

problemas estruturais da sociedade? 

É pertinente pensar se as dificuldades relacionadas às práticas pedagógicas, as 

questões do ensino-aprendizagem, da relação da criança com o seu cuidador, não seriam 

transformadas em um problema, em uma patologia. Há diversas explicações para esse 

fenômeno, vinculadas ao processo do desenvolvimento da civilização: a expansão da 

indústria farmacêutica e a dependência pelas intervenções farmacológicas, a dependência das 

famílias por especialistas, como médicos e psiquiatras infantis, a redução do tempo em que os 

pais passam com a criança, fazendo com que delegue a um profissional ou especialista, as 

tarefas que são dos próprios pais. Desse modo, é preciso atentar para não utilizar de maneira 

reducionista o diagnóstico, considerando que ele é capaz de nomear o mal-estar na infância, 

criando a ilusão de que ele irá facilitar os profissionais a lidar com as situações que surgem 

no cotidiano da criança ou fazem parte do próprio desenvolvimento delas.  

Atualmente, as queixas escolares não são consideradas consequências dos âmbitos 

sociais e sim uma questão individual da criança, de origem orgânica. Como resultado disso, 

surgem as práticas medicamentosas e os diagnósticos massivos, gerando uma medicalização 

da vida infantil. 

A medicalização tem sido utilizada para resolver de maneira mais rápida os problemas 

da infância. No entanto, o abuso do uso de medicamentos, resultado deste processo, é 

preocupante, assim como sua prescrição em casos desnecessários e de forma errada. Na 

infância a preocupação deve ser ainda maior, por se tratar de uma fase importante em 

diversos aspectos, como a formação da subjetividade e da constituição psíquica da criança. 

Diagnósticos errados, bem como o tratamento medicamentoso, nesta fase, podem provocar 

marcas na infância, que poderão ter desdobramentos ao longo da vida. 

O objetivo do trabalho é discutir a medicalização na clínica com crianças e traz a 

necessidade de pensar em formas de intervenção independentes do ato de diagnosticar e 

medicar. Esse tema se justifica por alertar a comunidade acadêmica, científica, profissional 

da crescente e preocupante medicalização da vida infantil. Este trabalho considera a infância 

e sua pluralidade, procurando discutir a diversidade das infâncias, sem a necessidade de 

classificá-la entre normal e anormal. 
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