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Como se inicia o ciclo da 
“patologização” e medicalização na 
família, na educação e na sociedade.

R
ECENTEMENTE, PARTICIPEI DE UMA 
DISCUSSÃO COM ALGUNS COLEGAS DA 
ÁREA DE SAÚDE MENTAL ACERCA DO 
USO INDISCRIMINADO DO CLORIDRATO 
DE METILFENIDATO – A FAMOSA “RI-
TALINA” OU “CONSERTA” – POR JOVENS 

EM FASE PRÉ-VESTIBULAR, OU MESMO UNI-
VERSITÁRIA, COM O OBJETIVO DE MANTER 
MAIOR ATENÇÃO E AUMENTAR O DESEMPE-
NHO NOS ESTUDOS. EXISTE ATÉ UM TERMO 
UTILIZADO POPULARMENTE DENTRE OS 
JOVENS PARA ESSAS MEDICAÇÕES: “SMART 
DRUGS” OU “DROGAS DA INTELIGÊNCIA”. 
Dentre essas smart drugs, encontramos não só 
o mencionado Metilfenidato, que é destinado ao 
tratamento do Transtorno de Deficit de Atenção 
e Hiperatividade (TDAH), mas também medi-
camentos voltados para o tratamento da doença 
de Alzheimer (doença neurodegenerativa que 
afeta a memória e outras funções como: atenção, 
linguagem, aprendizado) e da narcolepsia (um 
distúrbio do sono, pelo qual a pessoa dorme de 
forma súbita e incontrolável e esse episódio se 
repete várias vezes durante o dia), entre outros. 

Todas essas substâncias consumidas por jo-
vens absolutamente saudáveis e sem orientação 
médica, iludidos pelos sinais de melhor concen-
tração e rendimento durante os estudos, que são 
ínfimos perante todos os efeitos colaterais que 
podem ocorrer, como crises de ansiedade, de-
pressão, crises de pânico, alterações de humor, 
de peso, insônia, dores de cabeça, dependência 
química do próprio medicamento e de demais, 
problemas cardíacos e outros de uma lista bem 
extensa.

Essa é uma questão muito séria e preocupan-
te, mas que muitas vezes é banalizada em nossa 
sociedade que desvaloriza e negligencia os cui-
dados básicos com a saúde mental.

Na verdade, esse não é um problema exclusi-
vo desses jovens. A medicalização indiscrimina-
da está enraizada em nossa cultura e necessita 
ser amplamente discutida. Começa já na infân-
cia, quando crianças que na realidade não apre-
sentam distúrbios ou transtornos, recebem me-
dicações de forma errônea que buscam “moldar” 
sua atenção e comportamento.

Para deixar mais claro, o que considero aqui 
como ‘medicalização’ refere-se, segundo Moysés 
(2001), ao movimento pelo qual os problemas de 
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ordem do cotidiano natural das pessoas, como 
questões sociais, políticas, educacionais, fami-
liares ou culturais, são transferidos para o cam-
po médico. Ou seja, dificuldades do dia a dia 
são transformadas em questões biológicas e em 
patologias.

Isso se dá por uma somatória de motivos: o 
imediatismo em que vivemos, em que não há 
mais tempo para educar com diálogo e discipli-
na, tudo precisa ser rápido, não temos tempo a 
perder com uma criança que “não se comporta 
como deveria”, precisamos dar conta de mil e um 
afazeres; a exigência pelo melhor desempenho 
dos filhos nas diversas tarefas às quais destina-
mos a eles, visando à competitividade do mundo 
profissional; a precarização do sistema de ensino 
(especialmente na rede pública do país), que tem 
seus investimentos cada vez mais reduzidos, não 
proporcionando um formato de ensino que seja 
eficaz e atrativo às crianças, transferindo ainda 
a responsabilidade pelo insucesso na educação ao 
próprio aluno; despreparo médico para lidar com 
as questões psicológicas e sociais, que realizam 
uma enxurrada de diagnósticos equivocados de 
transtornos de atenção, fato ligado ainda ao inte-
resse de indústrias farmacêuticas por esses diag-
nósticos (maior número de diagnósticos significa 
maior venda de medicamentos).

O fato é que uma criança nunca chega sozi-
nha a um consultório em busca de uma solução 
para o seu “comportamento inadequado”. A quei-
xa é sempre trazida pelos pais (ou orientados pela 
escola, por exemplo, a buscar apoio médico), re-
ferindo-se a um comportamento que em muitos 
casos desagrada mais aos adultos do que às pró-
prias crianças. 

Vivemos em tempos, como já citado, de ime-
diatismo, no qual estamos acostumados a resol-
ver nossas próprias questões com um simples 
comprimido: um para a dor de cabeça, um para 
dormir melhor, um para a gastrite, um para a de-
pressão, um para a ansiedade. Isso porque não 
fomos ensinados a investir um tempo cuidando 
de nossas emoções, compreendendo as causas 
de nossos comportamentos ou dificuldades. Não 
temos tempo para isso. Assim, transferimos para 
nossos filhos essa mesma crença de que não há 
tempo para a tristeza, não há tempo para ficar 
desconcentrado ou para comportamentos que 
sejam improdutivos. Qualquer alteração naquilo 
que esperamos deles, deve ser consertada. E so-
mos levados pelos fatores já citados acima a crer 
na medicalização como a saída mais eficaz, mais 
rápida e correta para resolver diversos problemas. 

Parece-me uma ironia muito grande que 
diante dessa agitação toda que vivenciamos e 
que, obviamente, é transmitida às crianças, in-
sistentemente tentamos conter nelas essa mesma 

agitação (um reflexo nosso), ou a energia que deve-
ria ser típica da infância. É um imenso paradoxo. 
Claro, porque queremos que toda essa energia seja 
concentrada de forma “útil” e não desperdiçada em 
“traquinagens”, brincadeiras ou com a dispersão 
em sala de aula, que além de tudo, nos faria perder 
tempo com a disciplina, nos demandaria algumas 
horas para ir à escola e acompanhar de perto o pro-
cesso de ensino-aprendizagem. A impressão é que 
o uso indiscriminado da medicação para manter as 
crianças “comportadas” nos dá a sensação de, no 
fundo, estarmos desempenhando bem o nosso pa-
pel de pais e educadores, pois é o medicamento que 
assume o controle de forma simples e rápida e, as-
sim, nossos esforços são menores. Nossa culpa pela 
pouca atenção que oferecemos às crianças e ao seu 
desenvolvimento emocional é também diminuída. 

Já presenciei muitos pais, educadores e pro-
fissionais da saúde que questionam a eficácia de 
processos psicoterapêuticos diante de problemas 
comportamentais nas crianças, tendo em vista que, 
claro, o uso da medicação é muito mais rápido. 

É evidente que em muitos casos a intervenção 
medicamentosa se faz sim necessária, realmente, 
em conjunto com a psicoterapia. Mas quando fala-
mos do processo psicoterapêutico em si, precisa-
mos levar em conta que ele não pode ser exclusivo 
entre a criança e o terapeuta, o trabalho com os pais 
e educadores é fundamental. É um processo com-
plexo, que busca uma investigação e compreensão 
aprofundada daquilo que é trazido ao consultório.

Voltamos aqui novamente à questão do imedia-
tismo: a psicoterapia é algo que demanda tempo, 
atenção, esforços de todas as partes envolvidas. 
Sem dúvida, é muito mais rápido o tratamento uni-
lateral (apenas medicamentoso), pois ele não age 
sobre as causas, as raízes do problema, age apenas 

A medicalização indiscrimada praticamente começa na infância, quando crianças, 
que na realidade não apresentam distúrbios ou algum transtorno, e mesmo assim, 
recebem medicamentos para “consertar” a sua atenção e seu compartamento.
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superficialmente, ou seja, nos sintomas apresen-
tados. Apesar de muito mais rápido, não resolve 
o problema se for aplicado como único meio de 
tratamento.

Buscar apoio em psicoterapia envolve lidar, 
muitas vezes, com aspectos difíceis e que não se 
deseja mobilizar. Envolve dedicação de tempo, 
reflexão. Envolve compreensão do que aquela 
queixa trazida ao consultório realmente repre-
senta para o indivíduo ou para a família. Envolve 
compreendermos que nem tudo deve ser “pato-
logizado”, ou seja, nem todo comportamento ou 
sintoma é um sinal de distúrbio ou doença, neces-
sariamente. E isso quer dizer, muitas vezes, lidar 
com a realidade de que aquilo que se acreditava 
ser um transtorno, trata-se de uma questão fami-
liar, educacional, cultural, social.  

Ainda, o autoconhecimento desenvolvido 
no processo de psicoterapia considera o enten-
dimento de que nem sempre os sentimentos e 
comportamentos desagradáveis são dispensá-
veis. Precisamos, sim, ter tempo para a tristeza, 
para a raiva, precisamos reconhecer estes mo-
mentos ruins como legítimos e entender suas 
causas. Muitas vezes, a família não consegue 
compreender esses sentimentos nas crianças, 
como se elas precisassem se comportar sem-
pre como robôs, como o modelo de filhos per-
feitos. Não conseguimos enxergar os reflexos 
das questões familiares ou sociais no compor-
tamento apresentado pela criança. 

Ensinamos às crianças a ideia de felicidade 
a qualquer custo, mesmo que ela precise ser in-
duzida por meio de medicamentos. Cobramos 
de nós mesmos o sucesso em todos os aspectos e 
transferimos isso aos filhos, aos alunos, que cres-
cem acreditando que precisam ser os melhores 

sempre, passam a se comparar cada vez mais a ou-
tras pessoas, e enfim se valem das “smart drugs” 
para conseguirem se manter nesse objetivo. 

Além desse processo ‘patologizante’, é preciso 
citar os efeitos dos rótulos que as crianças diag-
nosticadas erroneamente com certos transtornos 
e dificuldades carregam durante sua infância, 
adolescência e vida adulta. Rótulos esses que as fa-
zem, de acordo com Moysés (2001), acreditar que 
são incapazes de superar dificuldades sozinhas, 
acreditarem cegamente em seus “transtornos” de 
forma a desistirem de enfrentar determinados de-
safios, adotando posturas passivas e dependentes 
de estímulos medicamentosos. Apegam-se ao títu-
lo do distúrbio e deixam de enxergar a sua própria 
personalidade e suas capacidades. Com isso, novos 
sintomas surgem, como a baixa autoestima, por 
exemplo.  

E esse é o início de um ciclo infindável da me-
dicalização, da falta de investimento e da necessi-
dade de um olhar mais cuidadoso e aprofundado 
em nossa saúde mental e emocional. De uma com-
preensão acerca do meio social em que estamos in-
seridos, do contexto político e educacional. De um 
sofrimento psíquico que poderia ser evitado se esse 
tipo de reflexão fosse provocado com maior frequ-
ência na sociedade. 

* Ane Caroline Janiro é psicóloga clínica (CRP 06/119556) 
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Pau-
lo – SP. Equoterapeuta pelo Centro de Equoterapia de Ja-
guariúna – SP e pela ANDE – Brasil (Associação Nacional 
de Equoterapia). Idealizadora do Projeto e blog Psicologia 
Acessível, que busca tornar as práticas em Psicologia 
mais próximas ao cotidiano de todas as pessoas, sejam 
elas estudantes e profissionais da área ou não, priorizando 
práticas inclusivas e acessibilidade das informações e de 
serviços da Psicologia (www.psicologiaacessivel.net).  

“Precisamos, sim, ter tempo para a tristeza, para a raiva, precisamos reconhecer 
estes momentos ruins como legítimos e entender suas causas.”
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