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RESUMO:  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa na qual buscou-se, através de entrevistas 

semiestruturadas, e a partir da Análise de Conteúdo, compreender como os profissionais de 

saúde mental, do interior do Rio Grande do Sul, que trabalham no atendimento à infância e à 

adolescência, lidam com a pressão social para medicar. Como percebem o medicar nessas 

fases da vida e em quais situações julgam como necessário o uso de medicação. Através dos 

relatos dos participantes, foi possível confirmar a existência de pressões ligadas ao medicar, 

bem como identificar de onde surgem. Durante o processo de análise as entrevistas foram 

transcritas na íntegra e após houve a categorização das falas, criando-se categorias 

intermediárias e finais, a partir disso surgiram as seguintes categorias como resultado desse 

estudo: “As pressões da sociedade no medicar”; “Estratégias para driblar a pressão”; “Quando 

o remédio é ‘bem-vindo’”; “A medicação como rápida solução para os problemas” e 

“Diagnosticar e medicar”. 

 

Palavras chave: MEDICALIZAÇÃO; PRESSÃO SOCIAL; INFÂNCIA; ADOLESCÊNCIA; 

PSICOLOGIA. 

 

ABSTRACT: 

It is a qualitative research where we sought, through semi-structured interviews and utilizing 

Content Analysis, to understand how mental health professionals from the countryside of Rio 

Grande do Sul, who work in the care of childhood and adolescence, deal with the social 

pressure to medicate, how they perceive the medication in these phases of life and in which 

situations they judge the medication as necessary. Through the reports of the participants, it 

was possible to confirm that the participants feel pressure to prescribe medication and where 

that pressure comes from. During the analysis process the interviews were transcribed in full 

and the speeches where put in two categories, intermediate and final. The following categories 

emerged as a result of this study: The pressures of society on medication; Strategies to avoid 

the pressure; When is the medicine welcome; The medication as a quick solution to problems 

and Diagnose and medicate. 

 

Keywords: MEDICALIZATION; SOCIAL PRESSURE; CHILDHOOD; ADOLESCENCE; 

PSYCHOLOGY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

As concepções de infância e adolescência são construções sociais que vêm sendo 

transformadas ao longo do tempo. “O que é ser criança, ou quando acaba a infância, pode ser 

pensado de maneira muito diversa em diferentes contextos socioculturais (...)” (Cohn, 2005, 

p. 22). Apesar de o conceito variar de cultura para cultura, a inserção de crianças e 

adolescentes na sociedade é marcada por eventos significativos, e sabemos que a convivência 

em sociedade exige certos comportamentos de seus integrantes, que podem os definir como 

normais ou anormais, ou seja, existem comportamentos que são esperados de crianças e 

adolescentes, e quando se define um modo de agir considerado “normal”, surge a necessidade 

de corrigir os desvios, as adaptações e regras em busca de normalidade se impõem. 

Nos últimos cinquenta anos, ocorreram mudanças significativas na história da 

psiquiatria, dentre as quais temos os novos procedimentos diagnósticos, propostos a partir da 

produção do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), atualmente em 

sua 5ª edição. Temos também os avanços da medicalização como forma majoritária de 

intervenção terapêutica na atualidade. Medicamentos que prometem aliviar os sofrimentos 

existenciais, e no caso das crianças “normalizar” seus comportamentos (Lima & Vieira, 

2014). 

Considera-se como forma de correção dos desvios e normalização dos sujeitos, o uso 

de medicamentos, o que pode acarretar um processo de medicalização, e que ocorre quando 

“problemas” que até então não eram de ordem médica, passam a ser tratados com o uso de 

medicamentos, é o uso da medicação como forma de controle dos corpos a fim de garantir que 

não se fuja do que é definido como normal. Sendo assim, esse conceito pode ser 

compreendido “(...) como um processo que produz realidade e conforma modos de existir. É 

um processo que fabrica subjetividades medicalizadas, produz modos de existência e gerência 

de vida, de saúde” (Decotelli, Bohrer & Bicalho, 2013, p. 451). 



Compreende-se então que a medicação vem sendo usada como um dispositivo 

regulador sobre o normal e o patológico em nossa sociedade atual. Tal fato tem acarretado 

numa onda de medicalização de nossas crianças a partir da lógica diagnóstica do DSM 

aplicada ao sofrimento psíquico. O uso da medicação como recurso terapêutico, é indiscutível 

em alguns casos, porém, enfatiza-se como negativo, sua banalização e aspecto normatizador 

(Lima & Vieira, 2014). 

A medicalização na infância e adolescência geralmente surge a partir de desvios de 

comportamento, que são caracterizados por quebra de normas e regras impostas socialmente. 

Sendo assim, o processo de medicalização está diretamente relacionado ao que é considerado 

um desvio social e ao controle desses desvios (Brzozowski & Caponi, 2013). 

O aumento do uso de medicações psiquiátricas na infância e adolescência, bem como 

o grande número de encaminhamentos destes aos serviços de saúde mental faz pensar sobre 

qual o lugar dessa medicação no atual contexto de profissionais que atuam nesse campo. 

Diante disso, levantamos a seguinte questão: será que existe necessidade de medicar as 

crianças e adolescentes ou os profissionais estão enfrentando uma pressão da sociedade? 
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