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Vivemos a Era dos Transtornos.

Uma época em que as pessoas são despossuídas de si mesmas e 
capturas-submetidas na teia de diagnósticos-rótulos-etiquetas, 
antigos e novos, cosmeticamente rejuvenescidos ou reinventados. 
Menino Maluquinho não existe mais, está rotulado e recebendo 
psicotrópicos para TDAH; Mafalda está tratada e seu Transtorno 
Opositivo Desafiante (TOD) foi silenciado; Xaveco não vive mais nas 
nuvens, aterrissou desde que seu Déficit de Atenção foi identificado; 
Emília, tão verborrágica e impulsiva, está calada e quimicamente 
contida; Cebolinha está em treinamento na mesma cabine e nas 
mesmas tarefas usadas para rotulá-lo como portador de Distúrbio de 
Processamento Auditivo Central (DPAC) e assim está em tratamento 
profilático de dislexia que terá com certeza quando ingressar na 
escola; Cascão é objeto de grandes debates no comitê que está 
elaborando o DSM V, com divergências se ele sofreria de TOCS 
(Transtorno Obsessivo Compulsivo por Sujeira) ou de TFH 
(Transtorno de Fobia Hídrica), mas tudo indica que chegarão a um 
acordo e os dois novos transtornos recém-inventados serão lançados 
no mercado, pois quanto mais transtornos melhor (MOYSÉS; 
COLLARES, 2014, p. 21).
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RESUMO

Como parte de um projeto integrado e contínuo intitulado “Retrato da medicalização 
da infância no Estado do Paraná”, o presente trabalho visa apresentar os resultados 
de uma pesquisa sobre o processo de medicalização da aprendizagem em alunos 
da educação infantil da rede municipal de ensino da cidade de Maringá, localizada 
na região norte do Estado do Paraná. Diversas pesquisas apontam que o Transtorno 
de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é, na atualidade, a principal 
justificativa para o fracasso escolar de um número expressivo de crianças, 
atribuindo-lhes a responsabilidade pelo não aprender e isentando da análise o 
contexto escolar e social no qual comportamentos considerados desatentos e 
hiperativos são produzidos. O presente estudo baseia-se na hipótese de que 
crianças estão sendo diagnosticadas com déficit de atenção e/ou hiperatividade 
cada vez mais cedo, e, consequentemente, medicadas precocemente, apesar da 
indicação feita pelo próprio laboratório fabricante do medicamento, que aponta que o 
mesmo seja administrado em crianças com idade superior a 6 anos. Vale ressaltar 
que no Brasil há poucas pesquisas  destinadas a mapear o alcance da medicalização 
em crianças em idade escolar. Diante dessa problemática, o objetivo dessa pesquisa 
ficou assim definido: Coletar e sistematizar dados  referentes à quantidade de 
crianças que vem sendo diagnosticadas e medicadas como portadoras de 
transtornos de aprendizagem (TDAH, dislexia, entre outros) e suas comorbidades 
nas escolas de Educação Infantil do Município de Maringá – PR. No que se refere à 
metodologia, o instrumento de coleta de dados foi um questionário aplicado junto 
aos pais ou responsáveis dos alunos da educação infantil da rede pública do 
Município de Maringá. A aplicação do questionário ocorreu no ato da matricula de 
seus filhos para o ano de 2013. Os resultados desse estudo contribuíram para a 
compreensão real do alcance da medicalização da aprendizagem na realidade 
educacional brasileira.

Palavras-chave: Medicalização da infância. TDAH. Fracasso escolar. Maringá-PR.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é parte integrante de um projeto intitulado “Retrato da 

medicalização da infância no Estado do Paraná” e objetiva realizar um mapeamento 

do número de crianças que fazem uso de medicação psicotrópica (Ritalina, 

Concerta, Rispiridona e outros) nas escolas  municipais de educação infantil do 

Município de Maringá – Paraná, em decorrência de distúrbios de aprendizagem, em 

especial com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 

Atualmente, esse quadro se expressa por meio do excesso de desatenção e/ou de 

comportamentos hiperativos/impulsivos. O TDAH é, na atualidade, a principal 

justificativa para o fracasso escolar de um número expressivo de crianças, 

atribuindo-lhes a responsabilidade pelo não aprender e isentando da análise o 

contexto escolar e social no qual comportamentos considerados desatentos e 

hiperativos são produzidos. 

Este trabalho iniciou-se no segundo ano de minha graduação em 

Pedagogia. Na época, a professora Nadia Eidt ministrava a disciplina Psicologia do 

Desenvolvimento e me apresentou seu projeto intitulado “O papel do ensino escolar 

no desenvolvimento da atenção voluntária em crianças”, que tinha como objeto de 

estudo o desenvolvimento da atenção em escolares, bem como a problematização e 

análise do crescente número de diagnósticos de TDAH em crianças de todas as 

idades. Ao me inserir neste projeto, pude compreender a importância de se realisar 

mais estudos sobre esse tema como o intuito de combater a medicalizacão e 

patologização da infância. 

O presente estudo baseia-se na hipótese de que crianças estão sendo 

diagnosticadas e medicadas com déficit de atenção e/ou hiperatividade cada vez 

mais cedo, apesar da falta de consenso, no interior da ciência, sobre a existência do 

TDAH como um transtorno orgânico e da ausência de pesquisas que apontem para 

os efeitos do uso prorrogado de substâncias psicotrópicas em cérebros em 

desenvolvimento (EIDT, 2004).

A metodologia envolveu pesquisa bibliográfico-conceituais e de campo. Esse 

processo contou com 6002 alunos da educação infantil da rede municipal de ensino 

da cidade de Maringá, localizada na região norte do Estado do Paraná. O 

instrumento utilizado foi um questionário preenchido pelos pais na realização da 
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matrícula dos filhos na escola de educação infantil no Município de Maringá. Este 

questionário é composto por 8 perguntas referentes à identificação dos  participantes 

e 7 perguntas elaboradas especialmente para esta pesquisa, que tinham por objetivo 

investigar o número de crianças diagnosticas como portadoras de supostos 

distúrbios de aprendizagem na educação infantil, qual medicamento é mais utilizado, 

a idade de início da administração do(s) medicamento(s) e a concordância da família 

com essa prática. 

Para auxiliar nas análises  referentes a esta pesquisa, o presente trabalho foi 

dividido em capítulos. No primeiro capítulo foi realizado um estudo sobre a 

concepção organicista de desatenção e dificuldade de auto-domíno da conduta. O 

estudo realizado na construção desse capitulo elucidou os múltiplos  fatores que, de 

acordo com essa concepção, podem contribuir para a causa do TDAH em uma 

criança. 

O segundo capítulo foi dividido em duas partes. A primeira aborda as 

diferentes explicações ideológicas dadas ao longo da história da educação brasileira 

para justificar o fracasso escolar de um número excessivo de escolares. Coerente 

com concepções medicalizantes, em muitos casos, o TDAH é abordado como um 

problema orgânico e individual, desconsiderando os inúmeros fatores que 

contribuem para a constituição de comportamentos desatentos e hiperativos. A 

segunda parte do capítulo visa compreender, à luz da Psicologia Histórico-Cultural, 

de que forma se dá o desenvolvimento da atenção em crianças.

A metodologia foi apresentada no terceiro capitulo. Buscou-se apresentar de 

que maneira foi realizada a coleta de dados e a análise dos dados.

No quarto capitulo foram apresentados os resultados da coleta de dados 

referentes à quantidade de crianças de 0 a 5 anos diagnosticadas e medicadas com 

transtornos de aprendizagem (TDAH, Dislexia, entre outros) e suas comorbidades 

na cidade de Maringá – PR. Esses resultados serão apresentados em quadros que 

serão seguidos de suas respectivas análises à luz da Teoria Histórico-Cultural. 
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CAPÍTULO 1

O ENTENDIMENTO HEGEMÔNICO SOBRE O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 

ATENÇÃO E HIPERETIVIDADE (TDAH)

Segundo Barkley (2002), o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) afeta principalmente o desenvolvimento do autocontrole caracterizando 

assim uma dificuldade para focar e manter a atenção. O mesmo autor considera 

também o papel da hereditariedade como uma das hipóteses mais convincentes 

para explicar esse transtorno.

O crescente número de diagnósticos  desse transtorno fez com que se 

iniciasse diversos  questionamentos sobre o surgimento e a evolução do conceito de 

TDAH. Nesse capítulo será abordada a concepção organicista de desatenção e 

dificuldade de auto-domíno da conduta. Primeiramente será realizada uma 

exposição histórica acerca do surgimento do TDAH. Em seguida, o transtorno será 

caracterizado, evidenciando assim as suas causas, os critérios de diagnósticos e o 

tratamento do referido quadro.

1.1 O QUE CAUSA O TDAH?

De acordo como DSM – IV (1994, p. 118 - 119), o TDAH caracteriza-se por 

“um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade, mais 

frequente e severo do que aquele tipicamente observado em indivíduos em nível 

equivalente de desenvolvimento”. Já de acordo com Barkley (2002, p. 104) 

O comportamento da criança não deve ser muito diferente dos 
padrões de comportamento exibidos por outras crianças (como 
indicado pelo uso das escalas de avaliação), mas esses problemas 
também devem ter se desenvolvido durante a infância, durando no 
mínimo 6 a 12 meses e produzindo incapacidade em um ou mas 
domínio de atividade maiores na vida, como na escola ou no 
funcionamento de grupos. 
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Esse conjunto de sintomas cognitivos e comportamentais é desenvolvido 

ainda na infância e pode se manifestar na escola, em casa, em alguma atividade 

significativa (esportes, música etc.) e/ou no trabalho, no caso de adultos.

Rohde e Halpern (2004) afirmam que embora caracterizado por sintomas de 

desatenção, hiperatividade e impulsividade, o TDAH é uma patologia bastante 

heterogênea, pelo menos no nível fenotípico. 

De acordo com Rohde e Halpern (2004), a associação entre o TDAH com 

diversos fatores ambientais  pode ser evidenciada pelo menos em alguns casos, 

porém não é possível estabelecer uma relação clara de causa e efeito entre ambas. 

Contrariando esse posicionamento, Barkley (2002) defende que os fatores 

ambientais não influenciam na constituição e no desenvolvimento do TDAH.

Estamos bastante perto de conseguir concluir de forma inequívoca 
que o TDAH não pode e não ocorre em decorrência de fatores 
puramente sociais, como a criação infantil, os conflitos familiares, as 
dificuldades maritais/do casal, o apego infantil inseguro, a televisão 
ou os videogames, o ritmo da vida moderna ou as interações com 
outras crianças (BARKLEY, 2002, p. 232).

De acordo com a perspectiva organicista, o Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade (TDAH) caracteriza-se como uma doença neurológica e não pode 

ser considerada apenas como um transtorno passageiro (BARKLEY, 2002). 

De acordo com Barkley (2002), pode-se supor uma semelhança entre os 

problemas comportamentais apresentados em crianças com TDAH e pessoas que 

sofreram lesões no lóbulo frontal do cérebro.

Essa região do cérebro é uma das mais desenvolvidas nos seres 
humanos se comparado a outros animais, e acredita-se  que seja a 
parte responsável pela inibição do comportamento, pela manutenção 
da atenção, pelo emprego do autocontrole e pelo planejamento do 
futuro (BARKLEY, 2002, p. 80, grifo nosso).  

Essas evidências ainda são inconclusas, pois segundo Rohde e Halpern 

(2004), mesmo com o grande número de pesquisas  realizadas nessa área as 

causas precisas sobre o TDAH ainda não são conhecidas. Esse dado é reiterado 

pelo laboratório Novartis, fabricante da Ritalina (vide apêndice B), na bula que 

acompanha o medicamento, onde consta que “A etiologia específica dessa síndrome 

é desconhecida e não há teste diagnóstico específico. ” (RITALINA®..., 2015, p. 11).
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Algumas descobertas científicas apontam que a diminuição de 

neurotransmissores no lóbulo frontal pode ser o responsável pelo surgimento e 

desenvolvimento do TDAH. Essa área é rica em dopamina, uma substância química 

conhecida por estar envolvida na inibição de atividades de outras células cerebrais 

(BARKLEY, 2002). Isso pode significar que os portadores  de TDAH tem baixa 

produção de dopamina, uma vez que o problema de inibição e autocontrole são as 

principais características do TDAH.

Barkley (2002) afirma que diversos estudos1 mediram a atividade cerebral 

em indivíduos com e sem TDAH. Como esse resultado, constatou-se que a atividade 

cerebral na parte frontal do cérebro em portadores do transtorno era mais  baixa do 

que em indivíduos não-portadores. 

O autor (2002) analisa também o papel da hereditariedade como umas das 

suposições da causa do TDAH. Para tanto, ele se ampara em um estudo realizado 

por Joseph Biederman, Stephen Faraone e colegas do Massachusetts  General 

Hospital, publicado em 1990. Esse estudo avaliou 457 parentes  de primeiro grau de 

75 indivíduos com TDAH e confrontaram com informações de membros da família 

de 26 indivíduos sem qualquer alteração psiquiátrica e outros 26 indivíduos com 

algum transtorno que não fosse o TDAH. Tal estudo pôde mostrar que mais de 25% 

dos parentes dos indivíduos com TDAH também apresentaram o mesmo transtorno 

enquanto nos outros grupos constatou-se uma taxa de apenas 5% (BARKLEY, 

2002). 

Outra evidência de que o TDAH pode ser herdado são estudos realizados 

em gêmeos que mostraram uma porcentagem de 80 a 90% de risco do TDAH ser 

diagnosticado em outro gêmeo caso um deles apresente os sintomas. 

12
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1.2 FORMAS DE DIAGNÓSTICOS

Segundo Barkley (2002), o TDAH é caracterizado pela desatenção, 

hiperatividade e impulsividade e em muitos casos é identificado nas escolas, em 

casa, ou em clínicas. Porém, é necessário levar em conta toda a história de vida da 

criança, pois  em alguns  casos esses sintomas isolados podem ser resultados de 

problemas escolares, familiares, etc.

Em se tratando do diagnóstico, as crianças  com TDAH apresentam os 

sintomas desde a idade pré-escolar. Eles aparecem em períodos intensos de vários 

meses, sendo que esses  sintomas precisam ocorrer em vários ambientes da vida da 

criança (escola, casa, etc.).

Para diagnosticar o TDAH é necessário basear-se em critérios  como o DSM-

IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), um manual diagnóstico 

feito pela Associação Americana de Psiquiatria para definir como é feito o 

diagnóstico de transtornos mentais e propõe alguns critérios para poder diagnosticar 

o TDAH. Trata-se de uma lista de 18 sintomas, sendo 9 de desatenção, 6 de 

hiperatividade e 3 de impulsividade, como podemos ver a seguir:

Critérios Diagnósticos do TDAH segundo o DSM-IV:

A. Ou (1) ou (2)

(1) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção persistiram por 

pelo menos 6 meses, em grau mal-adaptativo e inconsistente com o nível de 

desenvolvimento:

Desatenção: 

a) frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes  ou comete erros por 

descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras

b) com frequência tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou 

atividades lúdicas

c) com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra

d) com frequência não segue instruções e não termina seus deveres 

escolares, tarefas domésticas ou deveres profissionais (não devido a 
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comportamento de oposição ou incapacidade de compreender 

instruções)

e) com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades

f) com frequência evita, antipatiza ou reluta a envolver-se em tarefas que 

exijam esforço mental constante (como tarefas escolares ou deveres de 

casa)

g) com frequência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (por 

exemplo, brinquedos, tarefas escolares, lápis, livros ou outros materiais)

h) é facilmente distraído por estímulos alheios às tarefas

i) com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias

(2) seis  (ou mais) dos seguintes sintomas de hiperatividade persistiram por 

pelo menos 6 meses, em grau mal-adaptativo e inconsistente com o nível de 

desenvolvimento:

Hiperatividade:

a) frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira

b) frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou outras 

situações nas quais se espera que permaneça sentado

c) frequentemente corre ou escala em demasia, em situações nas quais 

isso é inapropriado (em adolescentes e adultos, pode estar limitado a 

sensações subjetivas de inquietação)

d) com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver 

silenciosamente em atividades de lazer

e) está frequentemente a mil ou muitas  vezes  age como se estivesse a 

todo vapor

f) frequentemente fala em demasia

g) Impulsividade:

h) frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem 

sido completadas

i) com frequência tem dificuldade para aguardar sua vez

j) frequentemente interrompe ou se mete em assuntos  de outros (por 

exemplo, intromete-se em conversas ou brincadeiras)
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B. Alguns sintomas de hiperatividade/impulsividade ou desatenção que 

causaram prejuízo estavam presentes antes dos 7 anos de idade.

C. Algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois ou mais 

contextos (por exemplo, na escola [ou trabalho] e em casa).

D. Deve haver claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no 

funcionamento social, acadêmico ou ocupacional.

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um 

transtorno invasivo do desenvolvimento, esquizofrenia ou outro transtorno psicótico 

e não são melhor explicados por outro transtorno mental (por exemplo, transtorno do 

humor, transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo ou um transtorno da 

personalidade).

Devido a uma série de questões presentes no DSM-IV que necessitavam ser 

bem esclarecidas, em maio de 2013 foi lançado em um congresso de psiquiatria, 

ocorrido em São Francisco o DSM-V (MATTOS, 2013). 

De acordo com essa nova versão, é necessário que seu diagnóstico seja 

feito antes dos 12 anos de idade. Para se diagnosticar o TDAH é indispensável uma 

união de relatos sobre o comportamento da criança, tanto da família e dos 

professores quanto do profissional que acompanha o paciente. 

Vale destacar que ainda que, no que se refere ao diagnóstico do TDAH, a 

criança pode ou não apresentar os sinais anteriormente descritos por professores e/

ou pais, porém a ausência de sintomas no consultório médico não extingue o 

diagnóstico (ROHDE; HALPERN, 2004). Os mesmos autores ainda concluem que 

somente uma impressão geral do paciente não dá subsidio suficiente para 

estabelecer ou não o diagnóstico, sugerindo que se dedique uma consulta para 

avaliar o desenvolvimento do paciente:

O pouco tempo de consulta, associado com outras queixas clínicas 
agudas, podem limitar a avaliação mais precisa. É recomendado 
que, em casos de algum comportamento referido ou observado que 
esteja comprometendo o funcionamento do paciente na escola e/ou 
em casa, o pediatra dedique uma consulta para colocar foco na 
avaliação do desenvolvimento do paciente (ROHDE; HALPERN, 
2004, p. S66 – grifos nossos).
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De acordo com essa perspectiva, as crianças possuem a capacidade de 

controlar os sintomas com esforço voluntários ou quando a atividade realizada é de 

grande interesse seu. Dessa forma, a criança consegue passar horas na frente do 

computador ou videogame, porém não consegue manter a atenção na frente de um 

livro por mais de alguns minutos (ROHDE; HALPERN, 2004).

1.3 PRINCIPAIS FORMAS DE TRATAMENTO

De acordo com Rohde e Halpern (2004), o tratamento do TDAH requer uma 

abordagem múltipla, englobando intervenções psicossociais e psicofarmacológicas. 

Nas intervenções psicossociais  o profissional que acompanha o paciente deve 

procurar educar a família sobre aspectos do transtorno, pois é importante que os 

pais conheçam as estratégias para poder auxiliar seus filhos. 

Outra intervenção psicossocial muito importante deve acontecer dentro da 

escola, pois é ideal que os professores sejam orientados para proporcionar uma sala 

bem estruturada e com poucos alunos para que seja possível receber o máximo 

possível de atendimento individualizado.

Em se tratando de intervenções psicossociais voltadas para crianças e 

adolescentes, a modalidade psicoterápica mais estudada e com maior comprovação 

de sua eficácia no tratamento para os principais  sintomas do TDAH é a cognitivo-

comportamental (ROHDE; HALPERN, 2004). O treinamento parental, dentre os 

tratamentos comportamentais, é o que mostra ser a mais eficaz entre as 

modalidades. É importante ressaltar que a terapia cognitivo-comportamental, mesmo 

sendo de grande importância no tratamento do transtorno, não tem a mesma 

eficácia que o tratamento medicamentoso (BARKLEY, 2002).

Em se tratando das intervenções psicofarmacológicas, os estimulantes são 

os mais utilizados para tratar o TDAH. No Brasil o estimulante mais encontrado é o 

metilfenidato, denominado comercialmente como Ritalina, que normalmente é 

administrada em doses de 20 a 60 mg/dia, podendo ser dividida em três vezes ao 

dia (sendo uma de manhã, outra no começo da tarde e a última no final da tarde). 

Alguns pacientes são intolerantes a essa última dose apresentando algumas 

reações como insônia. A esses pacientes o medicamento pode ser administrado 

apenas duas vezes ao dia. 
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Centenas de estudos conduzidos indicam que os estimulantes, 
certos antidepressivos e clonidina (droga utilizada para o tratamento 
da hipertensão em adultos) podem ser de grande utilidade para 
portadores de TDAH. Os estimulantes, as drogas mais comumente 
utilizadas, têm-se mostrado bastante eficazes na melhora do 
comportamento, desempenho acadêmico e ajustamento social para 
aproximadamente 50 a 95% das crianças com TDAH (BARKLEY, 
2002, p. 277). 

Segundo Barkley (2002), esses medicamentos são denominados 

estimulantes devido a sua capacidade de aumentar o nível de atividade cerebral. A 

área do cérebro ativada pelos estimulantes é responsável pela inibição do 

comportamento e pela manutenção da atenção. Apesar de não se saber ao certo 

quais  substâncias  químicas são influenciadas pelos estimulantes, existe a hipótese 

de que duas delas sejam a dopamina e a norepinefrina e que atuem na inibição do 

comportamento. No que se refere ao funcionamento dos estimulantes, Barkley 

(2002, p. 284) afirma: 

Por aumentar a disponibilidade dessas substâncias químicas no 
cérebro, os estimulantes aumentam a ação dessas células cerebrais, 
que parecem ser mais responsáveis pela inibição de nosso 
comportamento e nos auxiliam a nos ater as coisas que estamos 
fazendo.

Estudos mostraram que 70 a 90% das crianças portadoras do TDAH 

tratadas com estimulantes melhoraram seu comportamento e apenas de 10 a 30% 

não obtiveram nenhum resultado ou até mesmo pioraram. Isso mostra que não se 

pode garantir a certeza de uma resposta positiva ao uso do medicamento 

(BARKLEY, 2002).

Estudos realizados sobre a consequência da administração de estimulantes 

sobre a aprendizagem da criança mostraram que esses medicamentos causam uma 

melhora significativa da atenção, do controle da impulsividade, da coordenação 

motora fina e em alguns casos apresentam uma melhora na memória. "[...] nenhum 

medicamento pode, na realidade, melhorar a inteligência, mas os estimulantes 

aumentam a capacidade da criança de expressar o que ela acabou de aprender”. 

(BARKLEY, 2002, p. 285).

Os defensores  da abordagem organicista admitem que a utilização desses 

estimulantes possa causar algumas reações adversas, como a perda de apetite, 
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resultando em criança que comem pouco enquanto tomam a medicação. Além disso, 

acreditam que a medicação ocasione um aumento da frequência cardíaca e da 

pressão sanguínea. Pode-se notar uma alteração mínima que não coloca a maioria 

das crianças portadoras  do TDAH em risco, porém caso o portador do transtorno já 

seja hipertenso deve-se informar o médico (BARKLEY, 2002).

Outro efeito colateral é a ocorrência de tiques nervosos, pois a combinação 

extrema de tiques corpóreos com ruídos vocais caracteriza-se na Síndrome de 

Tourette. De acordo com os defensores da concepção organicista, 10% das crianças 

normais  apresentam tiques durante a infância e o uso de medicamentos em crianças 

portadores de TDAH só agravam esses tiques  em metade dos casos. Em outros 

casos, a utilização do medicamento pode até melhorar esses tiques (BARKLEY, 

2002). 

Esses efeitos colaterais estão fortemente ligados à dose administrada do 

medicamento. Doses altas provocam mais efeitos colaterais, entretanto estima-se 

que apenas 1 a 3% dos portadores de TDAH são intolerantes a qualquer dose de 

qualquer medicamento estimulante (BARKLEY, 2002, p. 287).

Esperamos ter conseguido demonstrar que os defensores da concepção 

organicista ainda trabalham com hipóteses acerca das causas da doença. Apesar 

disso, o tratamento mais indicado para o TDAH consiste na administração de 

psicoestimulantes. Há, ainda, divergências no que se refere à compreensão de 

alguns aspectos relativos ao quadro em questão. 

O capítulo apresentado a seguir é um estudo a respeito das explicações 

ideológicas para o fracasso escolar.

18



CAPÍTULO 2

A MEDICALIZAÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR NA REALIDADE 

EDUCACIONAL BRASILEIRA

Neste capitulo, será apresentado um estudo teórico acerca das diferentes 

explicações ideológicas dadas para justificar o fracasso escolar.

O presente estudo mostrará que o TDAH vem sendo utilizado como uma 

justificativa do fracasso escolar, desconsiderando os  inúmeros fatores que 

contribuem para que esse problema ocorra, pois o mesmo é visto como um 

problema individual do sujeito. 

De acordo com Meira (2012), a exclusão no sistema educacional brasileiro 

tem uma longa história. A autora ressalta que, a princípio, a exclusão se expressava 

na dificuldade de acesso à escola, especialmente nas regiões  mais pobres do país. 

Posteriormente, ela se manifestava em elevados níveis de evasão e repetência. 

Atualmente, a exclusão se revela de modo mais sutil, embora não menos violento, 

por meio da permanência de crianças e jovens nas escolas durante tão longos 

períodos de tempo que nunca chegam a se apropriar de fato dos conteúdos 

escolares.

Na mesma direção, Gualtieri e Lugli (2012) ressaltam que a incapacidade que 

a escola tinha em promover o processo de apropriação de conteúdos escolares 

pelos estudantes era camuflada ao longo da escolarização, pois os  que não 

aprendiam eram excluídos no decorrer do processo, transferindo essa incapacidade 

para os alunos. Isso continua acontecendo até hoje.

De acordo com Patto (1993), para compreender o fracasso escolar é 

necessário entender o momento e o contexto histórico (final do século XVIII e século 

XIX, com as revoluções fracesas e inglesas) no qual se produziu uma determinada 

maneira de explicar as diferenças  de rendimento escolar entre alunos provenientes 

de diferentes classes sociais. 

Segundo Hobsbawn (1982 apud Patto, 1993), a Revolução Francesa (1789 – 

1848) significou o triunfo da indústria capitalista, da sociedade burguesa liberal. 

Dessa forma, a mudança do modo de produção feudal para o capitalista ocorreu em 
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meio a grandes convulsões sociais. Constituiu-se assim uma nova classe 

dominante, a burguesia, e uma nova classe dominada, o proletariado:

[...] o advento do capitalismo mudou gradual mais inexoravelmente a 
face do mundo: até o final do século XIX praticamente varreu da face 
da terra a monarquia como regime político dominante, destituiu a 
nobreza e o clero do poder econômico e político (PATTO, 1993, p.
11).

Durante o século XVIII e começo do século XIX, a burguesia, na condição de 

classe dominante, trazia em seu discurso o sonho de um mundo igualitário, fraterno 

e livre, fazendo com que transcorresse a idéia de que esse sonho poderia ser 

concretizado na sociedade industrial capitalista da época. Instalou-se a crença de 

que era o momento de uma vida social igualitária e justa e era necessário criar 

mecanismos sociais capazes de transformar os súditos em cidadãos (PATTO, 1993). 

De acordo com Patto (1993), gradativamente a ordem de produção feudal foi 

perdendo força e se tornando cada vez mais improdutiva. A autora afirma que: 

O oposto ocorria simultaneamente no mundo comercial e industrial 
manufatureiro; seu desenvolvimento, proporcionado pela rede cada 
vez mais complexa das relações comerciais tecida pela ampliação da 
exploração colonial e pelo crescimento em volume e capacidade do 
sistema de vias comerciais marítimas, foi acompanhado por intensa 
atividade intelectual e tecnológica. Neste contexto foi-se 
consolidando uma categoria ativa e determinada que se beneficiou, 
mais do que os demais setores da burguesia emergente, das novas 
oportunidades de enriquecimento: o mercador, precursor do 
capitalista industrial (PATTO, 1993 p.11).

Nesse novo modo de produção o mercador comprava os produtos dos 

artesãos ou o tempo de trabalho do campesinato para vendê-los depois  num 

mercado maior. O artesão se transformou aos poucos num trabalhador pago por 

artigo produzido. Já o mestre artesão podia se transformar em um empregador ou 

subcontratador de mão de obra assalariada. O capitalismo permitiu a criação de 

subcategorias de trabalhadores semiqualificados. 

Além disso, a mudança do modo de produção feudal para o capitalista atingiu 

os artesãos e camponeses que perderam suas condições de produtores 

independentes e de agricultores, passando a enfrentar crises de crescimento, sendo 

a primeira por volta da década de 1830.
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A Revolução Francesa possibilitou que a burguesia e os  trabalhadores  pobres 

se unissem contra a sociedade feudal. Anos mais tarde essa relação é caracterizada 

pelo antagonismo entre os capitalista e os proletariados. Essa insatisfação do 

proletariado, gerada pelo aumento de renda nas  mãos dos financistas e capitalistas, 

não era vista apenas entre a classe trabalhadora. A pequena burguesia de 

negociantes também foi atingida por essa nova economia capitalista (PATTO, 1993).

Patto (1993) relata que com a expansão da produção e do mercado, crises 

recorrentes passam a atingir a economia nos  anos de 1825 e 1848. Ainda sobre 

essas crises Patto nos diz:

No contexto destas crises, a diminuição da margem de lucro 
necessitava ser contida e o rebaixamento direto ou indireto dos 
salários era a medida mais eficaz no barateamento da produção. 
Diminuí-los tornou-se a meta: para atingi-la, o valor da mercadoria 
“força de trabalho” foi diminuindo, trabalhadores mais caros foram 
substituídos e o trabalho da maquina interferiu sobre a quantidade e 
qualidade de trabalho humano necessário (1993, p.15).

No momento em que os produtores começam a serem destituídos dos meios 

de produção e passam a produzir para outros, quando os homens começam a 

dividir-se em detentores de maquinas e matéria-prima e trabalhadores que não as 

possuem, origina-se o trabalho alienado (PATTO, 1993). Para Marx (apud PATTO, 

1993), a alienação do objeto do trabalho passa a ser resumida na alienação da 

própria atividade do trabalho. Trabalhar nessas condições da indústria capitalista é 

muito mais dos que sacrificar-se, é mortificar-se:

[...] o trabalho reduz-se a meio para satisfação da necessidade de 
manter a existência. Essa identificação com a atividade vital é 
característica do animal, que não distingue a atividade de si mesmo: 
ele é sua atividade. Já o homem faz de sua atividade vital um objeto 
de sua vontade econômica. A atividade vital consciente do homem é 
que distingue da atividade vital dos animais; mais quando submetido 
a um trabalho alienado, o trabalhador só se sente livre quando 
desempenha suas funções animais: comer, beber, procriar etc [...] 
(PATTO, 1993, p.16). 

Essa condição de vida expressa uma total inversão das funções humanas, pois 

ao exercer seu trabalho de modo alienado o homem se animaliza, só se 

humanizando no momento em que exerce suas funções animais (PATTO, 1993).
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No século XVIII e inicio do século XIX, a burguesia anunciou um sonho de um 

mundo igualitário, fraterno e livre, defendendo que do lugar que passava a ocupar 

esse sonho se concretizaria na sociedade industrial capitalista liberal. Porém, em 

meados do século XIX, esse sonho havia acabado para os  trabalhadores mais 

conscientes e para seus intelectuais orgânicos (PATTO, 1993). A ascensão da 

burguesia foi feita às custas da classe trabalhadora, que através de seu trabalho 

produzia a sua própria miséria e a riqueza dos empresários.

Nesse contexto, coube à Psicologia justificar a desigualdade social por meio 

das diferenças individuais e teorias raciais. Patto (1993) aponta que nessa época as 

bolsas de estudo eram oferecidas através de um exame competitivo no qual eram 

tidos como critérios o mérito e as aptidões de cada um. Esse fato confirmava a ideia 

de que o sucesso dependia única e exclusivamente do indivíduo, e que nessa 

sociedade os homens se tornariam bem sucedidos por habilidades inatas e mérito 

pessoal. Além disso, foram produzidas e divulgadas inúmeras teorias de teor racista. 

Isso porque passou-se a relacionar a pobreza a uma inferioridade já inata nos 

indivíduos vindos das classes sociais baixas. 

Vale ressaltar que:

[...] no pensamento liberal não se trata de preconizar uma sociedade 
na qual as desigualdades desaparecerão: trata-se de justificá-la sem 
colocar em xeque a tese da existência de igualdade de 
oportunidades na ordem social que vem substituir a sociedade de 
castas, esta sim, tida como inevitavelmente injusta (PATTO, 1993, p. 
29). 

O racismo foi, em muitos momentos, uma forma de justificar as diferenças 

entre as classes. “O autor da filosofia positivista reconhecia somente três raças 

distintas: a branca, à qual atribuía a inteligência, a amarela, portadora dos dons da 

atividade, e a negra, movida principalmente pela afetividade” (PATTO, 1993, p.33).

O mesma autor ainda afirma que:

[...] numa ordem social em que o acesso aos bens materiais e 
culturais não é o mesmo para todos, o “talento” é muito menos uma 
questão de aptidão natural do que de dinheiro e prestigio; mais do 
que isto, numa sociedade em que a descriminação e a exploração 
incidem predominantemente sobre determinados grupos étnicos, a 
definição da superioridade de uma linhagem a partir da notoriedade 
de seus membros só pode resultar num grande mal-entendido: 
acreditar que é natural o que, na verdade, é socialmente 
determinado (PATTO, 1993, p. 39).
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A psicologia, com seus testes de inteligência, reforçava a ideia de que os mais 

capazes ocupavam os melhores lugares na sociedade. Dessa forma, Patto (1993) 

afirma que a psicologia, em sua origem, colaborou para formar cidadãos 

conformados com seus lugares na estrutura social. 

A seguir, procuraremos aprofundar a discussão sobre as explicações 

ideológicas usadas pela psicologia para justificar o fracasso escolar. Uma das 

teorias que buscava justificá-lo apontando as características  individuais dos alunos 

era a “teoria do dom”, que entende que cada um de nós nasce com um talento inato, 

um dom para realizar determinadas atividades. Essa teoria facilitou uma 

reorganização hierárquica no interior do processo educacional no Brasil, sendo que 

a psicologia foi a ciência que mais contribuiu na busca da identificação das 

diferenças individuais  entre as crianças, utilizando testes psicométricos que 

avaliavam o potencial dos alunos (SOUZA et al., 1989). Esses instrumentos eram 

utilizados para selecionar as crianças em grupos homogêneos, nos quais eram 

separados em crianças com facilidade em aprender e crianças que apresentavam 

dificuldades, tornando-se assim uma “escola sob medida” (GUALTIERI; LUGLI, 

2012, p. 21). As  crianças que apresentavam menos aptidões  eram encaminhadas 

para atendimento psicológico e pedagógico.

A aprendizagem e o consequente prosseguimento no processo de 
escolarização dependiam, portanto, das “aptidões naturais” 
reveladas, o que explicava o ideal da pirâmide educacional: pouca 
escolarização para muitos e muita escolarização para poucos 
(GUALTIERI; LUGLI, 2012, p. 18).

As salas de aula eram compostas  por alunos  com níveis de inteligência e 

aptidões semelhantes. As classes com “uniformidade mental” constituíam uma 

estratégia para enfrentar o problema da repetência e dos  chamados “retardados 

pedagógicos” (GUALTIERI; LUGLI, 2012).

Outra justificativa para o fracasso escolar observada nos diversos níveis 

socioeconômicos foi produzida nos Estados Unidos na década de 1960 do século 

XX e passou a ser conhecida no Brasil a partir da década de 1970 como a teoria da 

carência cultural. Essa concepção se apresenta sob duas formas ou versões: do 

déficit e da diferença.
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A versão do déficit ou deficiência baseia-se no pensamento de que a classe 

desprivilegiada da população vive em uma situação precária e, portanto, essa 

carência ocasiona deficiência de linguagem, deficiências sociais, motoras, afetivas 

etc. Assim, essa parte da população, por vivenciar um ambiente desprovido de 

estímulos e de experiências distintas  dos padrões culturais dominantes, não teriam 

as habilidades e conhecimentos necessários para a vida escolar. 

Já a versão da diferença defende que na sociedade americana haveria um 

pluralismo cultural, sendo que a classe média dominante possuiria valores e saberes 

dominantes sobre as demais. Haveria então um conflito entre os padrões culturais 

das classes dominantes e das classes socioeconômicas menos favorecidas. Esses 

indivíduos teriam uma cultura diferente, desvalorizada pelas instituições sociais, 

como a escola, já que essa cultura não estaria em sintonia com os saberes e valores 

da classe dominante. A classe desprivilegiada acumularia experiências que a 

auxiliariam somente em seus  ambientes extraescolares, sendo desnecessárias  e 

irrelevantes para a vida escolar. Dessa maneira, as crianças não conseguiriam 

aproveitar a possibilidades que a escola tinha para lhes oferecer e, portanto, a 

escola seria inadequada para a criança vinda dessa classe. Desse ponto de vista, o 

fracasso escolar seria explicado pelo fato de as classes sociais desprivilegiadas 

economicamente terem uma cultura diferente, não se adequando a escola. 

Ambas as versões baseiam-se nas diferenças  culturais entre as classes 

sociais. A educação compensatória foi uma estratégia do Governo para diminuir os 

elementos culturais supostamente ausentes nas crianças em idade pré-escolar 

vindas das famílias desprivilegiadas, tendo como proposta suprir características 

consideradas necessárias (tais como hábitos de pensamento, habilidades, estilos de 

linguagem) para o sucesso da criança na escola pública. Visava-se, portanto, 

adequar as crianças à escola.

Essas teorias  podem ser vistas em inúmeros projetos do Governo, alguns 

deles de caráter preventivo voltados para a educação infantil, e outros de caráter 

remediativo, que acontecem durante o ingresso ao primeiro grau da criança vinda da 

família carente. Exemplo disso pode ser verificado na merenda escolar e nos grupos 

de reforço de aprendizagem:

[...] fazem renascer com esses programas, a esperança na justiça 
social, mais uma vez graças ao papel democratizante atribuído a 
escola compensatória que supostamente reverterá as diferenças ou 
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deficiências culturais e psicológicas de que as classes “menos 
favorecidas” seriam portadoras (PATTO, 1993, p.50).

Na perspectiva da teoria da carência cultural, o fracasso escolar é entendido 

apenas como algo individual da criança e de sua família, desconsiderando as 

práticas pedagógicas desenvolvidas no contexto escolar e a lógica de produção da 

exclusão inerente ao sistema capitalista. Contrariando esse posicionamento, Souza 

afirma que

[...] o bom ou mau desempenho não pode ser atribuído apenas a 
características individuais ou familiares, mas há de se entender como 
tem se desenvolvido as relações cotidianas entre as pessoas e entre 
os diferentes grupos no interior das escolas (SOUZA et al., 1989, 
p.127).

Desse ponto de vista, segundo Collares e Moysés (1994), os  problemas no 

processo de escolarização seriam reduzidos apenas a características individuais. 

Questões sociais, econômicas, políticas e históricas seriam facilmente 

desconsideradas:

Dizem para o oprimido que a deficiência é dele e lhe prometem uma 
igualdade de oportunidades impossíveis através de programas de 
educação compensatória que já nascem condenados ao fracasso 
quando partem do pressuposto de que seus destinatários são menos 
aptos à aprendizagem escolar (PATTO, 1993, p. 50).

A mesma autora ainda relata que não era difícil encontrar, nos textos que 

integravam essas teorias, dizeres sobre a agressividade e desinteresse dos adultos 

vindos dessa classe para com seus filhos.

Portanto, podemos afirmar que o fracasso escolar pode ser explicado por 

meio de “teorias” que norteiam o pensamento e a prática escolar no Brasil. Há, em 

essência, um núcleo comum entre todas essas  explicações, já que, em geral, 

centram-se nos  aspectos particulares dos indivíduos, famílias  ou do meio 

sociocultural que circunda a criança, instaurando uma dicotomia entre indivíduo e 

sociedade e oferecendo explicações lineares, ideológicas e reducionistas para o 

fenômeno do fracasso escolar. 

Do exposto até aqui, ressaltamos a importância em mostrar que a 

medicalizacao não é um fenômeno novo em nossa sociedade. Isso porque a mesma 
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refere-se a um processo de transformação de questões não médicas de origens 

diversas, como políticas e sociais, em questões médicas. 

Desse modo, essa prática não se reduz apenas ao uso do medicamento, e 

sim a redução de toda a complexidade da vida a apenas questões especificamente 

ligadas à saúde, o que de maneira alguma nega a existência de doenças ou 

deficiências. 

Collares e Moysés (1994, p. 29) apontam algumas consequências da 

medicalização na educação:

A difusão acrílica e crescente de “patologias” que provocariam o 
fracasso escolar - de modo geral, “patologias” mal definidas, com 
critérios diagnósticos vagos e imprecisos têm levado, de um lado à 
rotulação de crianças absolutamente normais e, de outro, a uma 
desvalorização crescente do professor, cada vez menos aptos a lidar 
com tantas “patologias” e “distúrbios”.

Collares e Moysés (1994) afirmam que o processo de medicalização na 

educação é duplamente perverso: rotula de doentes crianças normais e, por outro 

lado, ocupa com tal intensidade os espaços, os discursos, propostas, atendimentos 

e os cerca de preocupações, que desaloja desses espaços aqueles que deveriam 

ser seus legítimos ocupantes. Além disso, a medicalização da aprendizagem 

escamoteia os  determinantes políticos e pedagógicos do fracasso escolar, isentando 

de responsabilidades o sistema social vigente e a instituição escolar nele inserida. A 

aprendizagem e a não aprendizagem são trazidas como algo individual do aluno, 

dando ao professor o papel de pouca importância no processo de aprender. 

A facilidade de aceitação dessas patologias  pela sociedade acontece devido à 

falta de aceitação do que se desvia do normal, bem como da presença do senso 

comum para “diagnosticar” os problemas no processo de ensino-aprendizagem. 

Tendo isso em vista, a seguir procuraremos fazer uma síntese dos determinantes 

históricos, sociais e econômicos que possibilitaram o surgimento e a ampla difusão 

da concepção de distúrbios de aprendizagem como uma desordem orgânica 

(COLLARES; MOYSÉS, 1994). 

Frequentemente utilizado no contexto escolar, o termo “distúrbios de 

aprendizagem” é determinado como algo que se refere a uma alteração e/ou 

dificuldade na aquisição da linguagem, leitura, escrita, entre outras habilidades; 

alterações essas presentes no individuo e geralmente ocorridas devido a uma 
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suposta disfunção no sistema nervoso central: “[...] os distúrbios de aprendizagem 

são uma das formas de expressão mais  em moda na atualidade da biologização da 

educação e mais especificamente do fracasso escolar” (COLLARES; MOYSÉS, 

1992, p. 32). Um dos principais distúrbios de aprendizagem é o TDAH, por isso o 

surgimento desse conceito será abordado a seguir.

Resgatando o histórico do surgimento do TDAH, vemos que este foi 

denominado inicialmente como lesão cerebral mínima (BARKLEY, 2002; COLLARES 

e MOYSÉS, 1992). Os indivíduos que primeiramente receberam esse diagnóstico, 

no início do século XX, foram acometidos por uma epidemia de encefalite letárgica, 

chamada Encefalite de Von Ecônomo (BARKLEY, 2002). Tais indivíduos tiveram 

parte do seu cérebro lesionado pela encefalite e, como sequelas, apresentavam 

comportamentos de desatenção, dificuldades de controlar o comportamento, 

impulsividade etc. Nesse mesmo período, durante as décadas de 1920 e 1930, 

crianças que não haviam sido acometidas pela encefalite, mas apresentavam os 

mesmos sintomas, também passaram a receber o diagnóstico de portadoras de 

lesão cerebral mínima. 

Em 1918. Strauss, neurologista americano, especulou sobre a 
existência de uma lesão cerebral pequena demais para acometer 
outras funções neurológicas, mas suficientes para comprometer 
exclusivamente o comportamento e/ou a aprendizagem. Daí, o nome 
“Lesão Cerebral Mínima” (MOYSÉS; COLLARES , 2012, p. 111).

A prática de uso de medicamentos para tratar de problemas educacionais e 

comportamentais data de 1937, quando um neurologista americano chamado 

Bradley prescreveu drogas psicotrópicas (calmantes e anfetaminas) para crianças  e 

adolescentes abrigados em orfanatos. Seus efeitos  colaterais, especialmente a 

dependência química, já eram conhecidos em adultos e por isso tais medicamentos 

não eram usados em crianças. No experimento realizado pelo autor, não há menção 

sobre a autorização dos pais ou responsáveis e, talvez por isso, essa experiência é 

pouco citada na literatura especializada.

A conclusão desse experimento foi que, utilizando essas drogas psicotrópicas, 

todas as crianças que apresentavam problema de comportamento tiveram uma 

melhora significativa e persistente dos sintomas. Porém, esse resultado deve ser 

olhado com reservas, pois esse experimento pode ser considerado um dos mais 
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antiéticos da historia da medicina. Além disso, ele foi construído sem o devido rigor 

metodológico (MOYSÉS; COLLARES, 2012).

A falta de uma evidência clara sobre uma real lesão no cérebro fez com que 

em 1962 esse termo fosse modificado para “disfunção cerebral mínima”, pois os 

cientistas puderam perceber que a maioria de crianças diagnosticadas com TDAH 

não apresentava nenhum histórico de lesões cerebrais significativas. Como 

consequência, o termo lesão foi substituído por disfunção (MOYSÉS; COLLARES, 

2012).

Historicamente, esse fenômeno foi se construindo com constantes mudanças 

na denominação do quadro de TDAH. Porém, a busca pela homogeneidade dos 

seres humanos e a biologização de seres culturais  continua presente e inalterada 

(MOYSÉS; COLLARES, 2012).

Viégas e Oliveira (2014) elucidam algumas criticas às  possíveis  causas, 

diagnósticos e tratamentos do TDAH, objetivando desconstruir o que nos é 

apresentado como medicalização dos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento. De acordo com as autoras, os estudos neurobiológicos apontam 

diferentes áreas cerebrais como explicação para o surgimento do TDAH. Porém, os 

próprios defensores dessa concepção afirmam a impossibilidade de identificar a 

causa do transtorno, pois os estudos sobre esse quadro ainda estão em 

desenvolvimento. Os estudos que defendem a existência de um gene responsável 

pela manifestação do TDAH não indicam qual gene seria o causador desse 

transtorno que acomete a aprendizagem e/ou comportamento.

Pode-se observar que o neurotransmissor receptor da dopamina é o mais 

estudado dentre os possíveis causadores do TDAH, tendo como foco a hipótese de 

que um déficit de dopamina seria a causa do transtorno. Entretanto, de acordo com 

Viégas e Oliveira (2014), os defensores da concepção organicista afirmam que isso 

é insuficiente para poder assegurar a relação de um suposto transtorno a fatores 

genéticos, pois seus resultados são bastante contraditórios:

Mesmo em relação à genética, intensamente investigada, os 
resultados são bastante contraditórios. Nenhum dos genes 
investigados, nem mesmo o DRD4 ou o DAT1, pode ser considerado 
como necessário ou suficiente ao desenvolvimento do transtorno 
(ROHDE; HALPERN, 2004, p. S63).
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Portanto, de acordo com Viégas  e Oliveira (2014), a real causa do TDAH é 

vaga e não comprovada. Isso porque, se fatores genéticos não foram esclarecidos e 

não se obteve comprovação pela neurobiologia, não se pode afirmar de que se trata 

de um transtorno neurobiológico de causa genética. “De antemão, estamos tratando 

aqui de um transtorno que não foi legitimado. Conceito vago, existência 

duvidosa” (VIÉGAS E OLIVEIRA, 2014, p. 46). 

Contraditoriamente, o TDAH é reconhecido pela Associação Mundial de Saúde, 

apesar da não obtenção de um consenso mesmo dentro da ciência médica. 

Segundo Souza (2013), no Brasil, inúmeros  medicamentos têm chamado a 

atenção do Ministério da Saúde devido ao grande aumento de vendas nos últimos 

anos. Um deles é o cloridrato de metilfenidato, chamado também de “droga da 

obediência” utilizado para o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. A mesma autora ainda afirma que, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Defesa dos Usuários  de Medicamentos, no ano 2000 foram 

comercializados no Brasil cerca de 71 mil caixas desse medicamento. Já em 2010, 

constatou-se a venda de 2 milhões de caixas vendidas. Souza (2013) afirma que a 

indústria de medicamentos atualmente é a segunda maior indústria em faturamento 

no mundo.   

Várias associações voltadas para o atendimento de portadores do TDAH 

(como por exemplo, a ABDA – Associação Brasileira de Dislexia), apresentam as 

porcentagens e índices de crianças com esses transtornos. Souza (2013) relata que 

o site de uma dessas associações mostra que ela é apoiada por três  laboratórios 

fabricantes de metilfenidato, observando a intenção que esses laboratórios possuem 

em influenciar a opinião publica. Desse modo, observa-se um grande conflito de 

interesses presente nesse contexto, em que uma associação voltada para auxiliar e 

fornecer orientações para os portadores desse transtorno está ligada a laboratórios 

que fabricam o medicamento. 

Moysés e Collares (2012) alertam para o uso desses psicotrópicos 

estimulantes do sistema nervoso central, destacando o metilfenidato. Ele possui o 

mesmo mecanismo de ação da cocaína, pois eleva a produção e a produtividade. O 

metilfenidato aumenta também os níveis  de dopamina no cérebro – que, por sua 

vez, é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Normalmente a 

medicação é suspendida em torno dos 18 anos, e, como uma maneira de substituir a 
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droga legal utilizada por anos, esses jovens podem se tornar adultos mais 

propensos a dependência à cocaína.

De acordo com Moysés e Collares (2012), ao contrário daqueles que 

defendem o uso dos medicamentos, são inúmeras e muito graves as  reações 

adversas do metilfenidado, como podemos ver no quadro 1 a seguir:

Quadro 1 -  Reações Adversas do Metilfenidato 

Reações Adversas do MetilfenidatoReações Adversas do MetilfenidatoReações Adversas do MetilfenidatoReações Adversas do MetilfenidatoReações Adversas do MetilfenidatoReações Adversas do MetilfenidatoReações Adversas do Metilfenidato

Sistema Nervoso 

Central

Sistema Nervoso 

Central

Sistema 
Cardio- 

Vacular

Aparelho 
Gastro- 

intestinal

Sistema 
Endócrino - 

metabólico

Outras
À retirada e 

Rebote

Psicose

Alucinações

Depressão

Choro fácil

Ansiedade

Irritabilidade

Agitação

Hostilidade

Suicídio

Zumbi-like

Facies

anfetamina

Convulsão

Isolamento

Insônia

Confusão

Sonolência

Estereotipia

Compulsão

<interesse

Ties

Discinesias

Sind. 

Tourette

Alt. 

Cognição

Arritmia

Taquicardia

Palpitações

Hipertensão

Dor torácica

Parada 

Cardíaca

Anorexia

Náuseas

Vômitos

Câimbras

Dor estômago

Obstipação

Diarreia

Boca seca

Gosto ruim

Alt. Funções 

hepáticas

 

Alt. Hipofisárias

(GH e Prolactina)

Retardo no 

crescimento

<estatura final

Perda de peso

Alt. funções 

sexuais

Visão borrada

Cefaleia

Tontura

Rash cutâneo

Anemia

Leucopenia

Perda Cabelo

Dermatite

Enurese

Febre 

inexplicada

Artralgia

> Sudorese

Insônia

Depressão

Exaustão 

vespertina

Hiperatividade

Irritabilidade

Piora dos 

sintomas 

iniciais

Fonte: (MOYSÉS; COLLARES, 2012, p 141).
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Moysés e Collares (2012) expõem uma análise quantitativa de estudos 

longitudinais  realizada por Farone et al. (2008) sobre déficits no crescimento 

esperado entre crianças com TDAH tratadas com psicoestimulantes. Essa análise 

relatou que o tratamento com psicoestimulantes provoca um retardo significativo na 

altura e peso dessas crianças.  

Ainda sobre a pesquisa realizada com Farone et al. (2008), Moysés e Collares 

(2012, p. 140) concluem:

Após chegar a especular se o TDAH em si não poderia ser associado 
a crescimento desregulado – hipótese comumente levantada pelos 
que ins is tem em t ra tar cr ianças e adolescentes com 
psicoestimulantes -, os autores concluem que estimulantes na 
infância reduzem ‘modestamente’ o crescimento em estatura e peso 
e que é necessário pesquisar mais para elucidar os efeitos de 
tratamento em longo prazo. 

Cada vez mais a medicalização vem tomando espaço no interior da 

sociedade. Como afirma Rodrigues (2003, p.13): 

As promessas das novas medicações são cada vez mais sedutoras, 
pois ao invés de anos de tratamentos em um processo 
psicoterapêutico, as novas substâncias desenvolvidas acenam com a 
abolição dos sintomas em poucas semanas. 

O mesmo autor afirma também que, atualmente, inúmeros conflitos sociais 

são tratados como “transtornos” buscando na medicação uma forma de tratamento:

Os limites da Psiquiatria biológica vão continuamente se ampliando; 
a cada dia o que anteriormente se considerava característica de 
personalidade hoje é convertido em doença - o que se assiste 
atualmente é a uma progressiva compreensão neuroquímica dos 
fenômenos psíquicos, em que todos os dias são criadas novas 
patologias para as quais se busca uma solução medicamentosa 
(RODRIGUES, 2003, p.15).

 A lógica do consumo de mercadorias é própria ao sistema econômico 

capitalista. O indivíduo é convidado a consumir constantemente e sua maior 

preocupação passa a ser o impedimento de exercer essa prática (BAUMAN, 

1998/1999 apud RODRIGUES, 2003). Rodrigues (2003) afirma que ao consumir o 

homem se sente incluído em algo especial, sente-se capaz, e ao se afastar desse 

consumismo ele apenas se sente parte dos excluídos, e conclui:
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A natureza compulsiva desta busca desenfreada por novas 
sensações – pois, em verdade, muito mais do que produtos, o que o 
consumidor consome são sensações - é disfarçada por máximas 
pós-modernas como: direitos do consumidor, liberdade de escolha, 
que encobrem o fato de que a única opção que não lhe é dada é a 
de não consumir (RODRIGUES, 2003, p. 17).

Essa prática de consumo não é diferente quando falamos da busca em 

solucionar o fracasso escolar ocasionado pelos  distúrbios de aprendizagem. 

Deparamos-nos com inúmeros medicamentos que anunciam diversas soluções, 

muitas vezes “milagrosas” para os problemas no processo de escolarização dos 

alunos.

Rodrigues (2003) mostra que as propagandas de medicamentos, como os 

ansiolíticos, antidepressivos, hipnóticos, antipsicóticos e anticonvulsivantes, podem 

exemplificar esse ideal de soluções milagrosas transmitido pelas  indústrias 

farmacêuticas. Essas propagandas, muito além do que informar as  contribuições e 

qualidades do fármaco, querem vender a ideia de que ele pode trazer a harmonia 

que o indivíduo procura, transformando o medicamento em um agente na 

constituição do sujeito (RODRIGUES, 2003). Para ilustrar essa ideia, podemos 

exemplificar as seguintes propagandas: 

!ANSIOLÍTICOS

Lexotan -“Equilíbrio Restabelecido, Atividade Preservada.” 

“Os ideais de HARMONIA e EQUILÍBRIO estão presentes em diferentes 

culturas, em diferentes épocas, como uma necessidade da própria natureza 

humana.”

Tranxilene - “A dose única da tranqüilidade”

“Plena atividade sem ansiedade”

Lorium - “Tomou um ansiolítico e caiu no Rio.” Em uma outra página com a 

figura e um desfile de escolas  de samba vem a seguinte inscrição: “Lorium. 

Ansiolítico para Pacientes Ativos.”

Lorax - “Um instrumento do médico para devolver a harmonia ao paciente.”

Olcadil - “Mantém ativo o homem moderno.”

!ANTIDEPRESSIVOS

Pamelor - “Dias Produtivos... Noites Repousantes e Pamelor.”

Pondera - “Dá sentido à vida.”
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Anafranil- “Olhando o mundo sem medo.”

Aurorix- “A vida começa aos 300.” (dose inicial da medicação)

Psiquial- “Acima de tudo qualidade de vida.”

Hipericin- “Uma luz para guiar seus pacientes.”

Daforin - “De bem com a vida. De bem com Daforin.”

Tolrest - “A alegria, da forma mais pura.”

Analisando as propagandas  dos medicamentos apresentadas acima, 

podemos ver que elas buscam oferecer um ideal de harmonia e tranquilidade 

(RODRIGUES, 2003).

A seguir, será apresentado de que forma se dá o desenvolvimento da atenção 

de acordo com a Teoria Histórico-Cultural.

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO 

Um ponto importante a ser analisado no presente estudo é em como se dá o 

desenvolvimento da atenção nas crianças, pois  o TDAH tem na desatenção um de 

seus principais  sintomas. Para Mesquita e Pasqualini (2008), a atenção é uma 

habilidade indispensável para o desenvolvimento do processo pedagógico, sendo 

necessária até nas formas mais  simples de comunicação. A atenção é uma “função 

psicológica descrita pela capacidade de selecionar certos estímulos que são 

importantes em determinadas situações e, somada a essa seleção, a capacidade de 

inibir, ignorar outros estímulos” (2008, p. 50).

De acordo com a Psicologia Histórico-cultural, a relação do indivíduo com a 

cultura consiste na condição essencial para que a criança se desenvolva como 

membro do gênero humano (EIDT; FERRACIOLI, 2007).

A humanização do homem é decorrente de um processo de aprendizado da 

criança dentro de um grupo social. São necessárias condições de vida e educação 

bem definidas para que ocorra o processo de humanização, não sendo o bastante 

ter apenas um aparato biológico (EIDT; FERRACIOLI, 2007). Nesse sentido, 

Leontiev (1987 apud EIDT; FERRACIOLI, 2007) afirma que a criança não pode 
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apenas ser inserida no mundo humano, ela precisa atuar sobre ele, utilizando de 

instrumentos, linguagem e a lógica já produzida pela sociedade.

O mesmo autor ressalta que a criança não possui “aptidões criadas de 

antemão” para realizar determinadas tarefas. Essas aptidões se formam na medida 

em que a criança atua sobre os objetos em seu meio, passando a compreender a 

função social dos mesmos, reproduzindo seu uso. Eidt e Ferracioli (2007, p. 107) 

esclarecem que:

[...] a criança não nasce sabendo como os adultos usam uma colher, 
isso somente irá acontecer mediante um processo de apropriação, 
ou seja, de fazer com que as habilidades e o conhecimento que 
pertencem a cultura humana fora do individuo tornem-se então parte 
dele. É a apropriação da experiência humana acumulada nos objetos 
da cultura que possibilita a humanização do individuo.

Desse modo, a criança não aprende a utilizar o objeto apenas pelo uso do 

mesmo, necessita de um outro ser humano para realizar a mediação entre a criança 

e o objeto, ensinando-lhe como utilizar e sua serventia. Observa-se que, nesse 

processo de humanização, a utilização da comunicação é muito importante, pois 

para Leontiev (1978 apud EIDT; FERRACIOLI, 2007) a criança não pode se 

desenvolver fora da comunicação prática e verbal com os adultos.

No processo de humanização, a criança precisa se apropriar daquilo 
que foi produzido historicamente pelo gênero humano – e isto se dá 
pela via da educação: os adultos já socializados devem transmitir à 
criança esse patrimônio cultural construído pelas gerações anteriores 
(MESQUITA; PASQUALINI, 2008, p. 9).

Ao longo do processo de humanização os  indivíduos superam as funções 

psíquicas elementares (que já possuem ao nascer e são eminentemente biológicas 

sendo seu funcionamento inato) e passam a desenvolver as funções psíquicas 

superiores, caracterizadas por serem resultados das mediações sociais, na qual o 

individuo possui o controle voluntário e consciente dessas funções.

Sobre o desenvolvimento da atenção, Luria (1981 apud EIDT; FERRACIOLI, 

2007) aponta que já nos primeiros meses o bebê apresenta um tipo de atenção, 

sendo ela chamada de elementar ou involuntária. O bebê é atraído por estímulos 

biologicamente significativos ou mais intensos.
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As funções psíquicas vão sendo internalizadas e esse processo ocorre em 

dois momentos: interpsicológica e intrapsicológica. No momento nomeado por 

Vigotski como interpsicológico, o adulto orienta a atenção da criança, utilizando de 

mediações concretas (como, por exemplo, indicações por meio de gestos), e alia-se 

a mediações mais abstratas, como a utilização da linguagem, em que o adulto 

auxilia a criança a organizar sua conduta ao realizar uma determinada atividade. 

Dessa forma, estabelece-se uma relação de subordinação da criança para com a 

fala do adulto. Eidt e Ferracioli (2007) afirmam que é dessa maneira que se inicia a 

formação da atenção voluntária. Nessa mesma direção, de acordo com Pasqualini e 

Mesquita (2008, p. 54),

Quando um adulto ajuda uma criança a atentar, ele o faz indicando 
os objetos aos quais a criança deve atentar. Ao dizermos à criança 
frases como “pare”, “olhe para cá”, “veja o que você está fazendo”, 
“pegue isso”, “comece por aqui” etc., estamos orientando e ajudando 
a criança a direcionar sua atenção. A atenção que prestamos às 
coisas pode parecer simples, mas a criança não necessariamente 
sabe ao que atentar e nem domina plenamente sua atenção.

Ao possuir algum domínio da linguagem, a criança passa a nomear sozinha 

os objetos  e passa a ter a possibilidade de organizar sua atenção. Mesmo 

recorrendo ao auxílio de gestos, ela passa a utilizar palavras emitindo comandos 

para si mesma, a fim de indicar objetos, direcionando de um foco para outro sua 

atenção.

Entre 4 e 5 anos, a criança consegue manter sua atenção na fala dos 

adultos quando isso interessar, pois ela já desenvolveu uma capacidade de atenção 

mais intensa, dando-lhe condições de direcionar sua atenção à fala dos mais velhos.  

Porém, a atenção da criança nessa idade pode ser desviada com facilidade para 

outras objetos e pessoas a sua volta. No ambiente escolar Eidt e Ferracioli (2007, p. 

111) nos mostram que “ainda no final da educação infantil e mesmo no inicio do 

processo de alfabetização, a criança não desenvolveu totalmente a capacidade de 

controlar voluntariamente sua própria atenção, ou seja, esse processo ainda não se 

internalizou plenamente”.

De acordo com Luria (1981 apud EIDT; FERRACIOLI, 2007), o processo de 

desenvolvimento da atenção se completa apenas na adolescência, sendo 

caracterizado pela organização interna e intencional da atenção, com intensidade e 

duração controladas voluntariamente pelo indivíduo. Porém, Eidt e Ferracioli (2007) 
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nos lembram que, para a Psicologia Histórico-cultural, as  funções psíquicas 

superiores não se estagnam na adolescência nem na fase adulta, mas continuam se 

aprimorando no decorrer de toda a vida do indivíduo.

Nesse sentido, Eidt e Ferracioli (2007) ressaltam que, se entendemos que a 

atenção voluntária se constitui no processo de desenvolvimento do homem, é muito 

importante que, ao nos depararmos com um comportamento desatento persistente, 

sejamos capazes de investigar a qualidade das mediações que a criança teve 

acesso ao longo de seu processo de desenvolvimento, bem como de organizar o 

ensino de forma a promover o desenvolvimento das funções psicológicas superiores.

No próximo capítulo será abordada a metodologia, expondo a maneira com 

a qual foi realizada a coleta de dados.
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CAPÍTULO 3

METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS

Como parte de um projeto maior intitulado “Retrato da medicalização da 

infância no Estado do Paraná”2, o presente trabalho tem por apresentar os 

resultados de uma pesquisa sobre o processo de medicalização da aprendizagem 

em alunos da educação infantil da rede municipal de ensino da cidade de Maringá, 

Paraná. 

Esta pesquisa envolve investigações teóricas (bibliográfico-conceituais) que 

por sua vez constitui-se principalmente de livros  e artigos científicos. Nesse sentido, 

a mesma é realizada baseando-se em material ja elaborado (GIL, 2002).

O presente trabalho também caracteriza-se como um estudo de campo. 

Foram realizadas entrevistas com membros da comunidade escolar do Município de 

Maringá (pais ou responsáveis), por meio da qual foi possível obter informações que 

auxiliassem na confirmação ou não da hipótese levantada nesse trabalho, qual seja, 

de que crianças estão sendo diagnosticadas e medicadas com déficit de atenção e/

ou hiperatividade cada vez mais cedo (GIL, 2002).

3.1 PARTICIPANTES

Participaram dessa pesquisa 6002 alunos da educação infantil da rede 

municipal de ensino da cidade de Maringá, localizada na região norte do Estado do 

Paraná.

3.2 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS

Questionário: É composto por 8 perguntas referentes  à identificação dos 

participantes e 7 perguntas  elaboradas com o objetivo investigar o número de 

crianças diagnosticas como portadoras de distúrbios  de aprendizagem na educação 

infantil, verificar a idade de início da administração do(s) medicamento(s) 

psicotrópicos e a concordância da família com essa prática (Apêndice A).
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3.3 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

Os dados foram coletados por meio de questionário aplicado junto aos pais 

ou responsáveis dos  alunos da educação infantil da rede pública do Município de 

Maringá. A aplicação do questionário ocorreu no ato da matricula de seus filhos para 

o ano de 2013. Posteriormente, os questionários foram digitados pela pesquisadora.

3.4 ANÁLISE DOS DADOS

O objetivo do presente trabalho consiste em sistematizar dados referentes à 

quantidade de crianças de 0 a 5 anos que vem sendo diagnosticadas e medicadas 

com transtornos de aprendizagem (TDAH, Dislexia, entre outros) e suas 

comorbidades nas escolas de educação infantil da cidade de Maringá - PR. Assim 

sendo, a seguir, apresentaremos os resultados da pesquisa. 

De acordo com os dados coletados através de questionários aplicado junto aos 

pais ou responsáveis dos alunos da educação infantil da rede pública do Município 

de Maringá, podemos constatar que de um total de 6002 alunos da Educação 

Infantil, 86 alunos tomam algum remédio de uso controlado, sendo que estes 

representam 1,43% do total de alunos da educação infantil da rede pública do 

município de Maringá.

A pesquisa também analisou o tipo de transtorno apresentado pela criança e 

a série na qual ela está matriculada. O quadro 2 aponta o tipo de transtorno 

apresentado pela criança de educação infantil.

38



Quadro 2 - Tipo de transtorno apresentado pela criança de educação infantil. 

Total de 

DIAGNÓSTICO SÉRIE/CICLO CRIANÇAS criança por 

Diagnóstico
Ansiedade Infantil 5 (de quatro a cinco anos) 1 1

Convulsão

Infantil 1 (de zero a um ano) 3

19Convulsão
Infantil 2 (de um ano a dois anos) 3

19Convulsão Infantil 3 (de dois anos a três anos) 2 19Convulsão
Infantil 4 (de três anos a quatro anos) 6

19Convulsão

Infantil 5 (de quatro a cinco anos) 5

19

Deficiência Intelectual/cognitiva
Infantil 1 (de zero a um ano) 1

3Deficiência Intelectual/cognitiva Infantil 3 (de dois anos a três anos) 1 3Deficiência Intelectual/cognitiva
Infantil 5 (de quatro a cinco anos) 1

3

TDAH

Infantil 2 (de um ano a dois anos) 4

28TDAH
Infantil 3 (de dois anos a três anos) 4

28TDAH Infantil 4 (de três anos a quatro anos) 9 28TDAH

Infantil 5 (de quatro a cinco anos) 11

28

Dificuldade Motora Infantil 3 (de dois anos a três anos) 1 1

Dificuldade para Dormir Infantil 3 (de dois anos a três anos) 1 1

Disritimia Cerebral Infantil 3 (de dois anos a três anos) 1 1

Epilepsia
Infantil 4 (de três anos a quatro anos) 1

3Epilepsia
Infantil 5 (de quatro a cinco anos) 2

3

Esclerose Multipla Infantil 4 (de três anos a quatro anos) 1 1
Lesão Cerebral Infantil 5 (de quatro a cinco anos) 1 1

Nervosismo Infantil 4 (de três anos a quatro anos) 1 1
Sindrome do Pânico Infantil 4 (de três anos a quatro anos) 1 1

Transtorno Global de Desenvolvimento Infantil 2 (de um ano a dois anos) 2
7

(Autismo, Asperger, Rett)
Infantil 4 (de três anos a quatro anos) 1 7

(Autismo, Asperger, Rett)
Infantil 5 (de quatro a cinco anos) 4

7

Transtorno Opositor Desafiador Infantil 4 (de três anos a quatro anos) 1 1

Irrelevante

Infantil 1 (de zero a um ano) 3

25Irrelevante
Infantil 2 (de um ano a dois anos) 4

25Irrelevante Infantil 3 (de dois anos a três anos) 6 25Irrelevante
Infantil 4 (de três anos a quatro anos) 6

25Irrelevante

Infantil 5 (de quatro a cinco anos) 6

25

Fonte: Autora.

Nesse sentido, podemos entender que, na Educação Infantil do Município de 

Maringá, 28 (vinte e oito) crianças foram diagnosticadas com TDAH; 19 (dezenove) 

crianças foram diagnosticadas com convulsão; 3 (três) com deficiência intelectual/

cognitiva; 1 (um) com Dificuldade Motora; o mesmo número de diagnóstico se repete 
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para Dificuldade para dormir; Disritimia Cerebral; Esclerose Multipla; Lesão Cerebral; 

Nervosismo; Síndrome do Pânico e Transtorno Opositor Desafiador; ansiedade. 

Foram diagnosticadas 3 (três) crianças com Epilepsia e 7 crianças com Transtorno 

Global de Desenvolvimento (Autismo, Asperger, Rett). 

No gráfico, entendemos por irrelevante os 25 (vinte e cinco) diagnósticos 

não especificados pelos pais ou responsáveis  no momento do preenchimento do 

questionário. 

Vale salientar que foram identificados  94 diagnósticos em 86 crianças. 

Nesse sentido, constatamos que em alguns casos a mesma criança recebeu mais 

de 1 diagnóstico. 

De acordo com o quadro 2, conforme mencionamos anteriormente, 28 

crianças foram diagnosticadas com Déficit de Atenção, Hiperatividade, e TDAH. 

Destas, 11 (onze) crianças estavam matriculadas no infantil 5 (de quatro a cindo 

anos), 9 (nove) crianças no Infantil 4 (de três a quatro anos), 4 (quatro) crianças no 

Infantil 3 (de dois a três anos) e 4 (quatro) crianças  no Infantil 2 (de um a dois anos). 

Essa pesquisa não identificou nenhuma criança com algum diagnóstico de 

transtorno de aprendizagem no Infantil 1 (de zero a 1 ano). 

Constata que o maior número de diagnósticos referentes a Déficit de 

Atenção, Hiperatividade, e TDAH são encontrados no Infantil 5. Por outro lado, vale 

salientar que no Infantil 2, em que estudam crianças de 1 a 2 anos, foram 

diagnosticadas 4 crianças. Isso confirma a hipótese de que crianças estão sendo 

diagnosticadas e medicadas com déficit de atenção e/ou hiperatividade cada vez 

mais cedo, desconsiderando as orientações fornecidas pelo próprio laboratório 

fabricante do psicoestimulante, que aponta que o mesmo seja administrado em 

crianças com idade superior a 6 anos.

Dentre o total de 86 crianças medicalizadas que estão matriculadas na 

educação infantil da cidade de Maringá, 28 crianças possuem algum diagnóstico de 

TDAH, o que corresponde a um percentual de 32,5% do total de crianças 

medicalizadas na educação infantil dessa cidade.

Visando a efetividade da análise dos dados acima, é importante entender 

como é a atenção da criança na educação infantil. De acordo com Mesquita e 

Paqualini (2008), a atenção é uma função psicológica caracterizada pela capacidade 
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de selecionar determinados estímulos que se fazem importantes em cada situação, 

bem como de inibir e ignorar outros estímulos.

A atenção, assim como as demais funções psíquicas, possui suas formas 

elementares e superiores. As funções elementares são comuns tanto ao homem 

quanto aos  animais. A forma elementar da atenção é chamada de atenção 

involuntária (MESQUITA; PASQUALINI, 2008). 

Assim como foi apresentado no capitulo 2 deste estudo, a atenção voluntária 

não é garantida biologicamente, mas sim é resultado da apropriação da cultura 

humana. Nesse sentido, ela é garantida pelos processos educativos, nos quais o 

homem passa a dominar sua capacidade de atentar.

De acordo com Vygotski (2000 apud LEITE; TULESKI, 2011), sendo a 

atenção voluntária uma função psíquica superior, ela ocorre primeiramente em uma 

relação social entre duas pessoas. Em outras palavras, a atenção aparece 

inicialmente no plano social, sendo esta interpsicológica. Em um segundo momento, 

após  essa função psicológica ser internalizada, ela se torna uma função 

intrapsicológica. Faz-se necessário ressaltar que, para que isto ocorra, é 

indispensável que haja mediações de qualidade:

Não nascemos com a capacidade de atentar voluntariamente nem de 
ficarmos sentados, controlando a motricidade do corpo e os impulsos 
que sentimos para, por exemplo, levantar quando alguma coisa nos 
chama a atenção. Não sabemos ouvir o professor enquanto ele 
instrui a próxima atividade, nem sabemos ao certo como direcionar 
nossa atenção. Tal como as outras funções psicológicas em sua 
forma superior, dependemos da ajuda de outras pessoas para que 
elas se desenvolvam, dependemos de processos educativos 
(MESQUITA; PASQUALINI, 2008, p. 53).

Para Vigotski (2001 apud MESQUITA; PASQUALINI, 2008) as funções 

psíquicas superiores  não estão totalmente desenvolvidas no início do processo 

educacional da criança, pois, para ele, a escolarização é que irá permitir que essas 

funções se desenvolvam, já as mesmas se desenvolvem mediante o processo de 

aprendizagem.

A atenção na idade pré-escolar ainda é essencialmente involuntária. Dessa 

forma, é certo que os  professores que atuam na educação infantil encontrarão 

funções psíquicas em desenvolvimento (MESQUITA; PASQUALINI, 2008).
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É essencial ressaltar que, ainda de acordo com os autores, a linguagem é 

de grande importância para o desenvolvimento das funções psíquicas superiores: 

No decorrer da idade pré-escolar a criança recorre cada vez mais à 
linguagem para organizar sua atenção. A criança em idade pré-
escolar maior que realiza uma tarefa seguindo instruções repete em 
voz alta essas instruções dez, doze vezes mais do que o pré-escolar 
menor. Assim, portanto, a atenção voluntária se forma na idade pré-
escolar, conectada à crescente importância da linguagem para 
regular a conduta da criança (MUKHINA, 1996 apud MESQUITA; 
PASQUALINI, 2008, p. 57, grifo do autor).

Observa-se na idade pré-escolar que a atenção involuntária é predominante. 

Nesse sentido, é de suma importância que o adulto auxilie a criança a orientar sua 

própria atenção voluntariamente (MESQUITA; PASQUALINI, 2008).

Como foi discutido no capítulo 2, sendo a atenção uma função psíquica 

superior que não se estagna na adolescência ou ate mesmo na fase adulta, não se 

encontra justificativas cabíveis para ao fato de que crianças de tão pouca idade 

sejam medicadas devido ao transtorno de existência tão duvidosa, pois, como foi 

apresentado no capítulo 1 do presente trabalho, de acordo com Rohde e Halpern 

(2004), as reais causas do TDAH ainda são desconhecidas. 

Vale lembrar que Viégas e Oliveira (2014) questionam a existência do TDAH 

como um transtorno orgânico, pois fatores genéticos não foram esclarecidos e a 

neurobiologia nada conseguiu provar. Nesse sentido, como se pode afirmar que o 

TDAH seja um transtorno neurobiológico de causa genética? 

Posto isso, chamamos à reflexão: se os efeitos não estão claramente 
estabelecidos, como pode a medicação estar em alta circulação, 
sobretudo sendo receitada para crianças e adolescentes? Vale a 
pena indicar droga tão pesada para “tratar” um “transtorno” de 
conceito vago e existência duvidosa? Para um diagnóstico vago, de 
um transtorno vago, um tratamento duvidoso (VIÉGAS; OLIVEIRA, 
2014, p. 53).

Observa-se no quadro 3 os tipos de medicamentos utilizados pelas as 

crianças na educação infantil do município de Maringá.

42



Quadro 3 - Tipo de medicamento utilizado o pela 
criança de educação infantil.

Tipo de MEDICAMENTO Quantidade de CRIANÇAS

Risperidona 25

Depakene 14

Neuleptil 12

Ritalina 7

Fenobarbital 6

Gardenal 7

Trileptal 5

Carbamazepina 5

Depakote 3

Tegretol 2

Tofranil 1

Clonazepam 1

Riperdal 1

Topiramato 1

Fonte: Autora.

Analisando o quadro 3, constata-se que para os  diagnósticos apresentados 

no quadro 2 são utilizados 14 tipos de medicamentos, sendo a Rispiridona a mais 

indicada no tratamento de transtornos  de aprendizagem (TDAH, Dislexia, entre 

outros) e suas comorbidades. A Rispiridona foi utilizada em 25 crianças, 

representando 27,7% do total de crianças  que utilizam esse medicamento. A Ritalina 

é utilizada em 7 crianças, o que representa 7,7%. 

Em uma palestra ministrada pela farmacêutica Débora de Mello Gonçales 

Sant’ana, proferida na Universidade Estadual de Maringá em 2014, foi debatido o 

tema da medicalização da educação com ênfase nos principais medicamentos que 

em quantidade e frequência estão sendo mais utilizados no tratamento de 

transtornos de aprendizagem. Foi abordado o fato de que estamos vivendo em uma 

sociedade em que atribuímos a um medicamento a solução dos problemas (reais e 

não reais). 

Além disso, a farmacêutica expôs o fato de que a Risperidona (vide 

apêndice C) não possui em sua bula restrição de idade para administração do 
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medicamento. Isso possivelmente justifica a maior frequência em sua prescrição 

para crianças pequenas. A Ritalina, outro medicamento utilizado no tratamento do 

TDAH, traz em sua bula a contraindicação para crianças em idade inferior a 6 anos.

Ainda de acordo com a farmacêutica, a Risperidona é indicada para tratar as 

assim chamadas psicoses (por exemplo, esquizofrenia). Nesse sentido, seu efeito se 

dá em transtornos relacionados ao pensamento - por exemplo: confusão, 

alucinação, distúrbios de percepção (ouvir vozes de alguém não presente), dentre 

outros. A bula do medicamento ainda relata que também é indicada para a melhora 

da ansiedade e tensão.  É bastante grave o fato de que o uso de um antipsicótico 

seja usado para controle de um transtorno de atenção e hiperatividade, cuja causa 

ainda não foi comprovada.

De acordo com os  dados de 2009 a 2011 trazidos pelo Ministério da Saúde e 

apresentados pela farmacêutica Débora Sant’ana em sua palestra, o consumo do 

metilfenidato tem aumentado muito nos últimos anos. Em 2009 foram 4,3 caixas de 

metilfenidato vendidas  para cada mil crianças. Já em 2011 esse número aumentou 

para 11,3 caixas para cada mil crianças. No Paraná esse número é ainda maior, em 

2009 foram vendidas 34 caixas para cada mil crianças  e em 2011 esse número foi 

elevado para 75 caixas  para cada mil crianças. Esses dados do Ministério da Saúde 

contabilizam apenas os medicamentos vendidos com receitas  médicas, não é 

possível contabilizar os medicamentos vendidos de forma ilegal.

De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (2012), o Brasil é o 

segundo maior consumidor no mundo em metilfenidato. Em dados trazidos pelo 

próprio Conselho, observa-se um grande aumento na venda: em 2000, foram 

vendidas 71.000 caixas do medicamento. Em 2010, esse número cresceu para 

2.000.000 caixas de metilfenidato vendidas.

Conforme apresentado no capítulo 2 do presente trabalho, o metilfenidato 

possui o mesmo mecanismo de ação da cocaína, pois ambos são estimulantes que 

aumentam a produção, a produtividade e os níveis de dopamina no cérebro – sendo 

esse último o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. De acordo 

com Moysés e Collares (2012), são inúmeras e muito graves as  reações adversas 

do metilfenidado dentre elas estão a psicose, as  alucinações, a depressão, a 

ansiedade, a irritabilidade, a agitação, a hostilidade, a insônia, a sonolência etc. 

Borarini e Borges (2009) afirmam é necessário refletir sobre os efeitos adversos 
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causados pelo metilfenidato e alertam para insuficiência de informações  contidas na 

bula da Ritalina:

O mecanismo pelo qual a Ritalina® seus efeitos psíquicos e 
comportamentais em criança não está completamente estabelecido, 
nem há evidencia conclusiva que demonstre como esses efeitos se 
relacionam com a condição do sistema nervoso central 
(RITALINA®..., 2015).

No que se refere à possibilidade de dependência decorrente do uso de 

metilfenidado, não há consenso entre os profissionais da saúde. Na bula do 

medicamento (nos itens chamados “contraindicações” e “precauções da medicação 

cloridato de metilfenidato”) consta que o abuso do consumo “pode levar a tolerância 

acentuada e à dependência” (BOARINI; BORGES, 2009).

Borarini e Borges (2009) trazem ainda a afirmação do coordenador do 

Departamento de Infância da Associação Brasileira de Psiquiatria, Francisco Batista 

Assumpção Jr, e o mesmo não descarta a dependência. Ele afirma que o cloridrato 

de metilfenidato é uma droga similar à anfetamina. Sendo assim, se não 

ocasionasse dependência, o Ministério da Saúde não exigiria a retenção da receita.

Portanto, sendo o TDAH caracterizado por uma dificuldade para focar e 

manter a atenção, é importante compreender como se dá o desenvolvimento da 

mesma nas crianças, pois assim será possível entender que não existem motivos 

para que crianças de tão pouca idade sendo medicadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho foram abordadas as diferentes concepções sobre o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Nesse sentido, os 

defensores da concepção organicista, apesar de contarem com a existência de um 

grande número de pesquisas nessa área, ainda não podem afirmar a real causa do 

TDAH e nem mesmo a certeza de uma resposta positiva ao uso do medicamento. 

Além disso, eles  reconhecem que o uso de medicamentos indicados para o 

tratamento do transtorno pode causar algumas reações adversas, como abordamos 

no capítulo 2 do presente estudo.

No decorrer deste trabalho foi explicitado também as diferentes explicações 

ideológicas que justificam a existência do fracasso escolar como uma desordem 

individual, localizada no aluno ou, no máximo, em sua família. Dentre essas 

explicações, temos a “teoria do dom”, na qual a inteligência era vista como algo 

hereditário, permitindo que as crianças fossem classificadas em alunos aptos ou não 

aptos a aprender (FACCI; EIDT, 2011). Outra justificativa dada para o fracasso 

escolar foi a teoria da carência cultural, que defendia que o insucesso escolar dos 

alunos socialmente desfavorecidos deveria ver explicado pela situação precária em 

que viviam. 

Atualmente, verifica-se a crescente patologização do processo de 

aprendizagem, que busca explicar o fracasso escolar como o resultado dos 

distúrbios neurológicos apresentados pelos alunos. Collares e Moysés (1994, p. 29) 

afirmam que 

A patologização da aprendizagem constitui um processo em 
expansão, que se dissemina rapidamente, com grande aceitação 
geral. Os pais das crianças reagem a seus resultados como se a 
uma fatalidade. Para os professores, representa um desviador de 
responsabilidades.

Em muitos casos, os professores  que deveriam ser responsáveis pela 

aprendizagem tornam-se omissos nesse processo:

O processo de ensino e de aprendizagem, as interações professor-
aluno no espaço das aulas, os saberes disciplinares, as 
metodologias e estratégias de ensino são relegadas a segundo 
plano. Uma série de outras questões, como a pobreza, a carência 
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cultural, as doenças das crianças são colocadas no centro dessa 
discussão e têm orientado teoricamente a permanência de certas 
práticas escolares (SPAZZIANI, 2001, p. 49).

Spazziani (2001) também explicita o caráter ideológico presente nos 

discursos e nas práticas medicalizantes existentes dentro e fora das escolas. Ao 

relatar as inúmeras justificativas para o fracasso escolar, o mesmo autor ainda 

afirma que:

[...] constituem na verdade um falso discurso científico para encobrir 
uma determinada pretensão ideológica, ou seja, a biologização de 
aspectos eminentemente sociais, com isso isentando a estrutura 
social, política e econômica de suas responsabilidades, bem como 
as instituições, seus dirigentes e executores (SPAZZIANI, 2001, p. 
50).

Nesse sentido, é preciso romper com concepções e práticas pautadas no 

“reducionismo biológico”, em que questões sociais, políticas e econômicas não são 

considerados como determinações essenciais na constituição dos indivíduos. 

De acordo com Moysés e Collares (2014), nossa sociedade atualmente está 

repleta de problemas coletivos  e sociais, gerados, em sua maioria, política e 

economicamente, tendo como consequência desigualdades sociais, étnicas etc. As 

autoras concluem que a medicalização da sociedade vem avançando e essas 

desigualdades transformam-se em algo apenas do indivíduo. Esse processo 

desqualifica as diferenças que nos constituem: “[...] somos todos diferentes, em 

modos de ser, agir, reagir, pensar, afetar e ser afetado, em modos de 

aprender” (MOYSÉS; COLLARES, 2014, p. 24).

Uma visão simplista dos processos  da aprendizagem e do comportamento 

tem permeado as práticas educativas. A medicalização da educação tem se tornado 

a base para um processo de patologização das  questões educacionais, 

desconsiderando assim os problemas reais  que a escola e a própria sociedade 

enfrentam.

Assim sendo, essa pesquisa possibilitou compreender que 1,43% do total de 

crianças matriculadas na educação infantil do município de Maringá são 

medicalizadas e, dentre esse total, 32,5% são medicalizadas devido algum 

diagnóstico de TDAH.
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A presente pesquisa também proporcionou mapear em quais séries esses 

encaminhamentos se iniciam. Nesse sentido, a análise de dados confirmou a 

hipótese levantada de que crianças estão sendo diagnosticadas com déficit de 

atenção e/ou hiperatividade cada vez mais  cedo e, consequentemente, medicadas 

precocemente. Tal prática acontece a despeito das recomendações do próprio 

laboratório fabricante do medicamento, que indica que o mesmo seja administrado 

em crianças com idade superior a 6 anos.

Desse modo, conclui-se que tais comportamentos ditos como desatentos, 

hiperativos e impulsivos são resultados de uma organização social que contribui 

para que sejam produzidos indivíduos com tais condutas. Sendo assim, não 

pretendemos com esse trabalho desconsiderar os determinantes biológicos. 

Buscamos avançar no entendimento de que o ser humano não se limita apenas a 

determinações biológicas.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO

PESQUISA:“RETRATO DA MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA NO 
ESTADO DO PARANÁ”

Prezada Mãe, Pai ou responsável pela criança.
Essa pesquisa tem por objetivo coletar dados referentes ao índice 

de crianças medicadas (medicamento controlado) em decorrência de 
diagnósticos referentes a transtornos de aprendizagem (TDAH, Dislexia, 
entre outros) e suas comorbidades. 

Trata-se de um estudo inédito em nosso estado e sua participação é 
muito importante, pois contribui para o desenvolvimento de um estudo 
científico, possibilitando o levantamento de dados sistematizados a respeito 
da medicalização das crianças, viabilizando medidas preventivas  e de 
intervenção.

A sua participação consiste em responder algumas questões. As 
informações aqui contidas são absolutamente confidenciais, a identidade 
dos pais e da criança será mantida em sigilo, mesmo na divulgação dos 
resultados.

Esta pesquisa é coordenada pela Dra. Silvana Calvo Tuleski, da 
Universidade Estadual de Maringá.

Desde já agradecemos a sua participação e nos colocamos a 
disposição para eventuais dúvidas pelo telefone (44) 3261-4416

ESCOLA / CENTRO MUNICIPAL: _______________________________ 
NOME DO ALUNO(A): ________________________________________
SEXO DO ALUNO(A): ( ) Feminino ( ) Masculino
DATA DE NASCIMENTO:___/___/___
SÉRIE:
(  ) Infantil 1 (de zero a 1 ano) 
(  ) Infantil 2 (de 1 a dois anos) 
(  ) Infantil 3 (de dois a três anos) 
(  ) Infantil 4 (de três a quatro anos) 
(  ) Infantil 5 (de quatro a cinco anos) 
(  ) Ensino Fundamental - Primeiro Ano 
(  ) Ensino Fundamental - Segundo Ano 
(  ) Ensino Fundamental - Terceiro Ano 
(  ) Ensino Fundamental - Quarto Ano
(  ) Ensino Fundamental - Quinto Ano
(  ) Classe Especial 
TURNO EM QUE A CRIANÇA ESTUDA: (  ) Manhã (  ) Tarde (  ) Integral
QUEM ESTÁ RESPONDENDO AO QUESTIONÁRIO?:(  ) Mãe (  ) Pai (  ) 
Outro:_________________

1 - Assinale se seu filho (a) apresenta algumas dessas condições
(  ) Transtorno do Déficit de Atenção Hiperatividade  (TDAH) 
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(  ) Déficit de Atenção 
(  ) Transtorno Global do Desenvolvimento (autismo, Asperger, Rett) 
(  ) Depressão 
(  ) Transtorno Opositor Desafiador 
(  ) Síndrome do Pânico 
(  ) Transtorno Afetivo Bipolar 
(  ) Não apresenta 
(  ) Outro:______________________ 

2 - Assinale se ele (ela) toma alguma dessas medicações todos os dias 
(  ) Ritalina 
(  ) Concerta 
(  ) Risperidona 
(  ) Neuleptil 
(  ) Depakote 
(  ) Clonazepam 
(  ) Depakene 
(  ) Outro: 

3 - Quem receitou a medicação? 
(  ) Neurologista 
(  ) Psiquiatra 
(  ) Pediatra 
(  ) Neuropediatra 
(  ) Outro: 

4 - Quanto tempo está usando a medicação?
( ) menos de 6 meses.
( ) de 6 meses a 1 (um) ano.
( ) mais de 1 (um) ano, quanto tempo?______________

5 - Qual a dosagem que está usando?
( ) 01 (um) comprimido ao dia
( ) 02 (dois) comprimidos ao dia
( ) outra dosagem de comprimidos? qual?___________ ( ) gotas  ou xarope, quanto?
______________________

6- Se seu filho (a) já interrompeu o tratamento médico, qual foi o motivo:
( ) dificuldade em retornar à consulta médica
( ) falta de medicamento disponível gratuitamente ( ) a família não concorda em 
medicar a criança
( ) Outro:_______________________________

7. Se seu filho faz algum tipo de acompanhamento clínico ou educacional 
diferenciado, cite qual:
( ) psicológico
( ) psicopedagógico
( ) fonoaudiólogo
( ) sala de recurso multifuncional ( ) acompanhamento pedagógico ( ) classe especial
( ) Outro
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APÊNDICE B - BULA RITALINA

RITALINA
NOVARTIS
ESTIMULANTE DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL.
Forma Farmacêutica e Apresentação da Ritalina
Comprimidos de 10 mg (sulcados). Caixas com 20 comprimidos.

USO ADULTO E EM CRIANÇAS A PARTIR DE 6 ANOS
Composição da Ritalina
Cada comprimido contém: cloridrato de metilfenidato 10 mg; excipiente q.s.p. 1 
comprimido.
Informação ao Paciente da Ritalina
O produto deve ser protegido da umidade e do calor. O prazo de validade está 
impresso no cartucho. Não utilize o medicamento após a data de validade.Como 
regra geral, nenhum medicamento deve ser administrado durante a gravidez, 
particularmente nos 3 primeiros meses. As pacientes grávidas  devem informar essa 
condição ao seu médico, antes de iniciar ou prosseguir o tratamento com RITALINA. 
Por razões de segurança, as mães que estejam amamentando não devem utilizar 
RITALINA.
O medicamento deve ser administrado de preferência 30 a 45 minutos antes das 
refeições.  Se o medicamento for administrado no final do dia, os pacientes com 
dificuldade para dormir devem tomar a última dose antes das 18 horas. O tratamento 
não deve ser interrompido; somente o médico deve indicar quando e como 
suspender a administração do produto.
A habilidade para dirigir veículos e/ou operar máquinas pode estar prejudicada em 
pacientes tratados com RITALINA. Uma cuidadosa determinação dos possíveis 
riscos e benefícios do tratamento, entretanto, deve ser feita em colaboração com o 
médico, antes do seu início. Os pacientes em uso de RITALINA normalmente se 
queixam de desconforto abdominal, náusea e azia no início do tratamento. Essas 
queixas diminuem espontaneamente ou após alguns dias, tomando-se os 
comprimidos durante as refeições. RITALINA pode causar diminuição de apetite e 
isso pode resultar, em perda de peso ou atraso de crescimento (peso e altura), 
especialmente em crianças. A suspensão regular do medicamento nos fins  de 
semana e nas férias ajuda a restringir os  efeitos indesejados ao mínimo, mas tal 
esquema somente deve ser adotado sob orientação do médico. A retomada de 
crescimento normalmente ocorre após a descontinuação do tratamento. RITALINA 
pode causar insônia, se for administrado muito próximo da hora costumeira de 
dormir. A última dose diária de RITALINA deve ser tomada até 4 horas antes  de 
dormir. Em caso de superdosagem, devem ser tomadas providências médicas 
imediatas.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS.
Se o paciente estiver tomando qualquer outro medicamento, o médico deve ser 
informado. RITALINA não deve ser usado para aliviar a fadiga normal. Os pacientes 
agitados, tensos ou ansiosos não devem ser tratados com RITALINA. Os pacientes 
portadores de glaucoma (aumento da pressão intra-ocular) ou de distúrbios 
cardíacos ou tireoidianos não devem tomar RITALINA. O produto não deve ser 
utilizado em crianças menores de 6 anos de idade. O abuso de RITALINA pode 
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levar à tolerância acentuada e à dependência. Devem ser feitos exames de sangue 
periódicos durante os tratamentos prolongados.
NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER 
PERIGOSO PARA SUA SAÚDE. 
Informação Técnica da Ritalina
Farmacodinâmica da Ritalina
RITALINA é um estimulante do sistema nervoso central. Seu mecanismo de ação no 
homem ainda não foi completamente elucidado, mas  presumivelmente ele exerce 
seu efeito estimulante ativando o sistema de excitação do tronco cerebral e o córtex. 
O mecanismo pelo qual ele produz seus efeitos psíquicos e comportamentais em 
crianças não está claramente estabelecido, nem há evidência conclusiva que 
demonstre como esses efeitos  se relacionam com a condição do sistema nervoso 
central.
Propriedades Farmacocinéticas da Ritalina
Absorção
Após a administração oral, a substância ativa (cloridrato de metilfenidato) é rápida e 
quase completamente absorvida. Pelo extenso metabolismo de primeira passagem, 
sua disponibilidade sistêmica é de apenas 30% (11-51%) da dose. Sua ingestão 
junto com alimentos acelera a absorção mas não tem efeito na quantidade 
absorvida. Concentrações plasmáticas máximas de aproximadamente 40 nmol/litro 
(11 ng/ml) são obtidas em média 2 horas após a administração de 0,30 mg/kg. As 
concentrações plasmáticas máximas, entretanto, variam acentuadamente entre os 
pacientes. A área sob a curva de concentração plasmática (AUC) e a concentração 
plasmática máxima são proporcionais à dose.

Distribuição
No sangue, o metilfenidato e seus metabólitos são distribuídos entre o plasma (57%) 
e os eritrócitos (43%). A ligação com as proteínas plasmáticas do metilfenidato e 
seus metabólitos é baixa (10 a 33%). O volume de distribuição aparente é de cerca 
de 13,1 litros/kg.
Biotransformação
A biotransformação do metilfenidato é rápida e extensiva. As concentrações 
plasmáticas máximas do principal metabólito deesterificado, o ácido -fenil-2-
piperidino acético são atingidas aproximadamente 2 horas  após a administração do 
metilfenidato e são 30 a 50 vezes mais altas do que as da substância inalterada. A 
meia-vida do ácido -fenil-2-piperidino acético é cerca de duas vezes a do 
metilfenidato e o clearance sistêmico médio é de 0,17 litro/h/kg. Apenas pequenas 
quantidades dos metabólitos hidroxilados (ex.: hidroximetilfenidato e ácido 
hidroxiritalínico) são detectáveis. A atividade terapêutica parece ser  exercida 
principalmente pelo composto precursor.
Eliminação
O metilfenidato é eliminado do plasma com meia-vida média de 2 horas. O clearance 
sistêmico médio aparente é de 10 litros/h/kg. Após a administração oral, 78 a 97% 
da dose administrada são excretados pela urina e 1 a 3% pelas fezes sob a forma 
de metabólitos, em 48 a 96 horas. Apenas pequenas quantidades  (<1%) de 
metilfenidato inalterado aparecem na urina. A maior parte da dose é excretada na 
urina como ácido -fenil-2-piperidino acético (60-86%).
Características em pacientes
Não há diferenças aparentes no comportamento farmacocinético do metilfenidato 
entre crianças hiperativas e adultos normais. Os dados de eliminação indicam que, 
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em pacientes com função renal normal, a excreção renal do metilfenidato inalterado 
dificilmente seria diminuída na presença de redução da função renal. Entretanto, a 
excreção renal do metabólito ácido -fenil-2-piperidino acético pode ser reduzida.
Indicações da Ritalina
Déficit de atenção e hiperatividade (DAH).O DAH era anteriormente conhecido como 
distúrbio de déficit de atenção ou disfunção cerebral mínima em crianças. Outros 
termos utilizados para descrever essa sídrome comportamental incluíam: síndrome 
da criança hipercinética, lesão cerebral mínima, disfunção cerebral mínima, 
disfunção cerebral menor e síndrome psicorgânica de crianças. RITALINA é 
indicado como parte de um programa de tratamento amplo que tipicamente inclui 
medidas psicológicas, educacionais e sociais para estabilizar as crianças com uma 
síndrome comportamental caracterizada por distractibilidade moderada a grave, 
déficit de atenção, hiperatividade, labilidade emocional e impulsividade. O 
diagnóstico não deve ser definitivo, se tais sintomas são apenas de origem recente. 
Os sinais  neurológicos não-localizáveis (fracos), a deficiência de aprendizado e EEG 
anormal podem ou não estar presentes  e um diagnóstico de disfunção do sistema 
nervoso central pode ou não ser assegurado.

Considerações especiais sobre o diagnóstico de DAH.
A etiologia específica dessa síndrome é desconhecida e não há teste diagnóstico 
específico. O diagnóstico adequado requer ambos os recursos, médicos e 
psicológicos especiais, educacionais e sociais. As características comumente 
relatadas incluem: história crônica de déficit de atenção, distractibilidade, labilidade 
emocional, impulsividade, hiperatividade de moderada a grave, sinais neurológicos 
menores e EEG anormal. O aprendizado pode ou não estar prejudicado. O 
diagnóstico deve ser baseado na história e na avaliação completas da criança e não 
apenas na presença de uma ou mais dessas características. O tratamento 
medicamentoso não é indicado para todas as crianças com a síndrome. Os 
estimulantes não são indicados a crianças que apresentem sintomas secundários a 
fatores ambientais (em particular, crianças submetidas a maus tratos) e/ou distúrbios 
psiquiátricos primários, incluindo-se psicoses. Uma orientação educacional 
apropriada é essencial e a intervenção psicossocial é geralmente necessária. 
Quando medidas corretivas isoladas são insuficientes, a decisão de se prescrever 
um estimulante dependerá da avaliação médica sobre a duração e gravidade dos 
sintomas da criança.
Narcolepsia.
Os sintomas incluem sonolência durante o dia, episódios de sono inapropriados e 
ocorrência súbita de perda do tônus muscular voluntário.
Contra-Indicações da Ritalina
Ansiedade, tensão, agitação, hipertireoidismo, arritmia cardíaca, angina do peito 
grave e glaucoma. Hipersensibilidade ao metilfenidato. Também é contra-indicado a 
pacientes com tiques motores, com parentes com tiques e história familiar ou 
diagnóstico de síndrome de Tourette.
Advertências da Ritalina
RITALINA não deve ser utilizado em crianças com menos de seis anos de idade, 
uma vez que a segurança e a eficácia nesse grupo etário não foram 
estabelecidas.RITALINA não deve ser utilizado para tratamento de depressão grave 
de origem exógena ou endógena. A experiência clínica sugere que a administração 
de RITALINA a crianças psicóticas pode exacerbar os sintomas comportamentais e 
as alterações de pensamento. O abuso de RITALINA pode conduzir à tolerância 
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acentuada e dependência psíquica com graus variados de comportamento anormal. 
Episódios psicóticos podem ocorrer, especialmente em resposta ao abuso por via 
parenteral. Os dados clínicos disponíveis indicam que o tratamento com RITALINA 
durante a infância não aumenta a probabilidade de dependência.
Precauções da Ritalina
O tratamento com RITALINA não é indicado em todos  os casos de DAH e deve ser 
considerado somente após completo levantamento da história e avaliação da 
criança. A decisão de prescrever RITALINA deve depender da avaliação médica da 
duração e gravidade dos sintomas e de sua adequação à idade da criança. O 
fármaco não deve ser prescrito somente pela presença de uma ou mais  das 
características comportamentais. Quando esses  sintomas estão associados a 
reações de estresse agudo, o tratamento com RITALINA usualmente não é 
indicado.
RITALINA deve ser usado com cautela em pacientes com epilepsia. A experiência 
clínica tem demonstrado que um pequeno número desses pacientes pode sofrer um 
leve aumento na freqüência de crises, quando tratados com RITALINA. Se a 
frequência das crises aumentar, RITALINA deve ser descontinuada.
Embora não tenha sido ainda confirmada uma relação causal, tem sido relatado uma 
moderada redução no ganho de peso e um ligeiro retardo no crescimento com o uso 
prolongado de estimulantes em crianças. Isso é normalmente acompanhado por 
uma retomada do crescimento quando o medicamento é descontinuado. A fim de 
minimizar tais complicações, alguns especialistas  recomendam períodos sem o 
medicamento, especialmente durante as férias escolares.
Recomenda-se cautela com pacientes emocionalmente instáveis, tais como aqueles 
com história de dependência de drogas ou alcoolismo, pois eles  podem aumentar a 
dose por iniciativa própria.
Usar com cautela em pacientes com hipertensão. A pressão arterial deve ser 
monitorizada a intervalos apropriados em todos os pacientes em tratamento com 
RITALINA, especialmente naqueles com hipertensão.
Os dados de segurança e eficácia sobre o uso de RITALINA a longo prazo não são 
completos. Conseqüentemente, os pacientes que necessitem de terapia a longo 
prazo devem ser cuidadosamente monitorizados. Durante as terapias prolongadas, 
recomenda-se executar periodicamente a contagem de células sangüíneas, inclusive 
a contagem diferencial e de plaquetas.
É necessária supervisão cuidadosa durante a retirada do fármaco, uma vez que isso 
pode precipitar depressão, assim como conseqüências de hiperatividade. O 
acompanhamento a longo prazo pode ser necessário em alguns pacientes.
Gravidez e Lactação da Ritalina
Não há evidências de riscos ao feto, mas a experiência durante a gravidez é 
limitada. Em estudos com animais,  RITALINA não afetou a reprodução ou a 
fertilidade e não teve efeitos embriotóxico, fetotóxico ou teratogênico em doses de  
2-5 vezes a dose terapêutica em humanos. RITALINA não deve ser administrado a 
gestantes, a menos que o benefício potencial supere o risco ao feto. Não há 
comprovação de que a substância ativa de RITALINA e/ou seus metabólitos passem 
ao leite materno. Por razões  de segurança, as mães que estejam amamentando não 
devem utilizar RITALINA.
Efeitos Sobre a Habilidade de Dirigir Veículos e/ou Operar Máquinas da Ritalina
Porque RITALINA poder afetar o desempenho, os pacientes devem ser advertidos a 
não dirigir, operar máquinas ou se envolver em outras atividades potencialmente 
perigosas.
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Interações Medicamentosas e Outros Tipos de Interações da Ritalina
RITALINA deve ser utilizado com cautela em combinação com agentes que 
aumentam a pressão arterial e com inibidores da MAO. Estudos farmacológicos em 
seres humanos mostraram que RITALINA pode inibir o metabolismo de 
anticoagulantes cumarínicos, anticonvulsivantes  (fenobarbital, fenitoína, primidona), 
fenilbutazona e antidepressivos tricíclicos (imipramina, desipramina). Pode ser 
necessária a redução da dosagem desses fármacos.RITALINA pode diminuir o 
efeito anti-hipertensivo da guanetidina.
O álcool pode exacerbar as reações adversas dos fármacos psicoativos no SNC, 
inclusive de RITALINA. É portanto recomendável que os pacientes abstenham-se de 
álcool durante o tratamento.
Reações Adversas da Ritalina
O nervosismo e a insônia são as reações adversas mais comuns. Ocorrem no início 
do tratamento e são usualmente controlados pela redução da dose e pela omissão 
da dose da tarde ou da noite. A diminuição de apetite é também comum, mas 
geralmente transitória.
Sistema nervoso central e periférico.
Ocasionais: Cefaléia, sonolência, tontura, discinesia.
Raras: dificuldades de acomodação da visão e visão embaçada.
Casos isolados: hiperatividade, convulsões, cãimbras, movimentos coreoatetóides, 
tiques ou exacerbação de tiques pré-existentes e síndrome de Tourette, psicose 
tóxica (algumas vezes com alucinações visuais e tácteis), humor depressivo 
transitório, arterite e/ou oclusão cerebral.
Trato gastrintestinal:
Ocasionais: dor abdominal, náusea, vômito. Ocorrem usualmente no início do 
tratamento, podendo ser aliviados pela ingestão concomitante de alimentos. Boca 
seca.
Sistema cardiovascular:
Ocasionais: taquicardia, palpitação, arritmias, alterações da pressão arterial e do 
ritmo cardíaco (geralmente  aumentado).
Rara: angina pectoris.
Pele/hipersensibilidade:
Ocasionais: rash, prurido, urticária, febre, artralgia, alopecia.
Casos isolados: púrpura trombocitopênica, dermatite esfoliativa e eritema 
multiforme.
Sangue:
Casos isolados: leucopenia, trombocitopenia e anemia.
Outras:
Raras: redução moderada do ganho de peso e leve retardamento do crescimento, 
durante terapia prolongada em crianças.
Posologia da Ritalina
A dose deve ser adaptada às necessidades e respostas dos pacientes.

Adultos:Para o tratamento de narcolepsia administrar em doses divididas 2 ou 3 
vezes ao dia. A dose média diária é de 20-30 mg.
Alguns pacientes podem necessitar de 40-60 mg diários. Em outros, 10-15 mg 
diários serão adequados. Pacientes com dificuldade para dormir, se a medicação for 
administrada ao final do dia, devem tomar a última dose antes das 18 horas.
Crianças (6 anos de idade ou acima):
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Para o tratamento de DAH, procurar adaptar a administração do medicamento aos 
períodos de maiores dificuldades escolares, comportamentais  e sociais para o 
paciente. Iniciar com 5 mg uma ou duas vezes ao dia (ex.: no café da manhã e no 
almoço), com incrementos graduais  de 5 a 10 mg por semana. A dosagem diária 
total deve ser administrada em doses divididas. Não são recomendadas dosagens 
diárias que excedam 60 mg.
Se não for observada melhoria dos sintomas após os ajustes de dosagem durante 
um mês, o medicamento deve ser descontinuado. Se os  sintomas se agravarem ou 
ocorrerem outras reações adversas, reduzir a dose ou, se necessário, descontinuar 
o medicamento.
Em algumas crianças, ocorre insônia, causada pela redução da ação do 
medicamento à noite. Tais crianças podem então retornar ao seu nível normal de 
atividade ou distração. Uma dose adicional de curta ação  por volta das 20 horas 
pode resolver esse problema. Uma dose-teste antes de dormir é recomendada para 
esclarecimento.
RITALINA deve ser periodicamente descontinuada a fim de se avaliar a criança. A 
melhora pode ser mantida, quando o fármaco é descontinuado temporária ou 
permanentemente. O tratamento medicamentoso não pode e não precisa ser 
indefinido. Deve geralmente ser descontinuado durante ou após a puberdade.
Superdosagem da Ritalina
Sinais e sintomas
Os sinais  e sintomas de superdosagem aguda, causada principalmente pela 
superestimulação do sistema nervoso central e simpático, podem incluir: vômitos, 
agitação, tremores, hiperreflexia, espasmos musculares, convulsões (possivelmente 
seguidas por coma), euforia, confusão, alucinações, delírio, sudorese, rubor, 
cefaléia, hipertermia, taquicardia, palpitação, arritmias cardíacas, hipertensão, 
midríase e secura das membranas mucosas.
Tratamento
O tratamento consiste na aplicação de medidas de suporte. Proteger o paciente 
contra auto-agressão e estímulos externos, que poderiam agravar a 
hiperestimulação já presente. Se os sinais  e sintomas não forem muito graves  e o 
paciente estiver consciente, o conteúdo gástrico deve ser esvaziado por indução de 
vômito ou lavagem gástrica. Se a intoxicação for grave, uma dose cuidadosamente 
titulada de barbitúrico de curta ação deve ser administrada, antes de executar a 
lavagem gástrica. Deve ser ministrado cuidado intensivo para se manter adequadas 
a circulação e as trocas respiratórias; procedimentos de resfriamento externo podem 
ser necessários  para hipertermia. Não foi estabelecida a eficácia da diálise 
peritoneal ou da hemodiálise para se tratar a superdosagem de RITALINA.

ATENÇÃO: PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. "SÓ PODE SER VENDIDO COM A 
RETENÇÃO DA RECEITA"

RITALINA - Laboratório
NOVARTIS 
Av. Prof. Vicente Rao, 90 - Brooklin 
São Paulo/SP - CEP: 04706-900 
Tel: 55 (011) 532-7122 
Fax: 55 (011) 532-7942 
Site: http://www.novartis.com/ 

59

http://www.novartis.com/
http://www.novartis.com/


APÊNDICE C - BULA RISPERIDONA

Respidon
®

Comprimido revestido - 1 mg Comprimido revestido - 2 mg Comprimido 
revestido - 3 mg
BULA PARA PACIENTE
Bula de acordo com a Resolução-RDC no 47/2009
RESPIDON® risperidona
I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

RESPIDON® risperidona
APRESENTAÇÕES
Comprimidos revestidos  de 1 mg: embalagens contendo 20 ou 30 comprimidos. 
Comprimidos revestidos  de 2 mg: embalagens contendo 20 ou 30 comprimidos. 
Comprimidos revestidos de 3 mg: embalagens contendo 20 ou 30 comprimidos.
USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 5 ANOS
COMPOSIÇÃO
C a d a c o m p r i m i d o r e v e s t i d o d e R E S P I D O N ® 1 m g c o n t é m : 
risperidona..........................................................................................................1 mg
Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona, estearato de magnésio, talco e 
TRC Coat A.

C a d a c o m p r i m i d o r e v e s t i d o d e R E S P I D O N ® 2 m g c o n t é m : 
risperidona...........................................................................................................2 mg
Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona, estearato de magnésio, talco, 
TRC Coat A e corante amarelo crepúsculo.

C a d a c o m p r i m i d o r e v e s t i d o d e R E S P I D O N ® 3 m g c o n t é m : 
risperidona............................................................................................................3 mg 
Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona, estearato de magnésio, talco, 
TRC Coat A e corante amarelo de tartrazina.

II- INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

RESPIDON® é um medicamento usado para tratar as assim chamadas psicoses 
(por exemplo, esquizofrenia). Isto significa que ele tem um efeito favorável sobre um 
certo número de transtornos relacionados  ao pensamento, às emoções e/ou às 
atividades, tais como: confusão, alucinações, distúrbios da percepção (por exemplo, 
ouvir vozes de alguém que não está presente), desconfiança incomum, isolamento 

da sociedade, ser excessivamente introvertido etc. RESPIDON® também melhora a 
ansiedade, a tensão e o estado mental alterado por estes transtornos.

RESPIDON® pode ser usado tanto em quadros de início súbito (agudos) como nos 

de longa duração (crônicos). Além disso, após o alívio dos sintomas, RESPIDON® é 
usado para manter os distúrbios sob controle, isto é, para prevenir recaídas.

A substância ativa do RESPIDON® é a risperidona.
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RESPIDON® é usado, também, em outras condições, especificamente para 
controlar os transtornos do comportamento tais como agressão verbal e física, 
desconfiança doentia, agitação e vagar em pessoas que perderam suas funções 
mentais (isto é, pessoas com demência).

Outra condição para a qual você pode receber RESPIDON® é a mania, 
caracterizada por sintomas como humor elevado, expansivo ou irritável, autoestima 
aumentada, necessidade de sono reduzida, pressão para falar, pensamento 
acelerado, redução da atenção e concentração ou diminuição da capacidade de 
julgamento, incluindo comportamentos inadequados ou agressivos.

RESPIDON® também pode ser usado para o tratamento de irritabilidade associada 
ao transtorno autista, em crianças e adolescentes, incluindo sintomas de agressão a 
outros, como autoagressão deliberada, crises de raiva e angústia e mudança rápida 
de humor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
O controle dos sintomas é observado com o decorrer do tratamento.
A risperidona é um antagonista seletivo das monoaminas cerebrais 
(neurotransmissores), com propriedades únicas. Ela tem uma alta afinidade pelos 
receptores serotoninérgicos 5-HT2 e dopaminérgicos D2. A risperidona liga-se 
igualmente aos receptores alfa-1 adrenérgicos e, com menor afinidade, aos 
receptores histaminérgicos H1e adrenérgicos alfa-2. A risperidona não tem afinidade 
pelos receptores colinérgicos. Apesar de a risperidona ser um antagonista D2 
potente, o que é considerado como ação responsável pela melhora dos sintomas 
positivos da esquizofrenia, o seu efeito depressor da atividade motora e indutor de 
catalepsia é menos potente do que os neurolépticos clássicos.
O antagonismo balanceado serotoninérgico e dopaminérgico central pode reduzir a 
possibilidade de desenvolver efeitos extrapiramidais e estende a atividade 
terapêutica sobre os sintomas negativos e afetivos da esquizofrenia.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Não tome RESPIDON® se você for alérgico a este medicamento ou a qualquer 
componente de sua fórmula. A alergia pode ser reconhecida, por exemplo, por 
erupção da pele, coceira, encurtamento da respiração ou inchaço facial. Na 
ocorrência de qualquer um destes sintomas, contate seu médico imediatamente.
*Comprimido de 3mg: Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA 
que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, 
especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Estudos em pacientes idosos com demência demonstraram que RESPIDON® 

administrado isoladamente ou com furosemida está associado a um maior índice de 
óbito. Informe seu médico se você estiver tomando furosemida. A furosemida é um 
medicamento utilizado para o tratamento de pressão alta ou inchaço de partes do 
corpo pelo acúmulo de excesso de fluido. Não houve aumento na incidência de 
mortalidade entre pacientes recebendo outros diuréticos  concomitantemente com 
risperidona. Independentemente do tratamento, a desidratação foi um fator geral de 
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risco para mortalidade e deve, portanto, ser evitada cuidadosamente em pacientes 
idosos com demência.
Em pacientes idosos com demência, alterações repentinas no estado mental, 
fraqueza repentina ou paralisia da face, braços ou pernas, especialmente de um 
lado, ou casos de fala arrastada, têm
sido observados. Se algum destes sintomas ocorrer, mesmo que durante um curto 
período de tempo, procure seu médico imediatamente.

O uso do RESPIDON® com medicamentos para o tratamento de pressão alta pode 

resultar em pressão baixa. Portanto, se você precisar usar RESPIDON® e 
medicamentos para reduzir a pressão arterial, consulte o seu médico.
Diga a seu médico se você ou alguém em sua família tem histórico de coágulos no 
sangue. Estes  coágulos  foram encontrados nos pulmões e pernas de pacientes que 

utilizam RESPIDON®. Coágulos de sangue nos pulmões podem ser fatais.

Durante um tratamento prolongado, RESPIDON® pode causar contraturas 
involuntárias no rosto. Se isto acontecer, consulte seu médico.

RESPIDON® também pode provocar muito raramente um estado de confusão 
mental, redução da consciência, febre alta ou sensação de contratura muscular. 
Nestes casos, procure seu médico imediatamente e informe que você está tomando 

RESPIDON®.
Como números perigosamente baixos de certo tipo de células brancas do sangue, 
necessárias no combate a infecções no seu sangue, têm sido encontrados muito 

raramente em pacientes tomando RESPIDON®, seu médico deverá verificar sua 
contagem de células brancas. Diga a seu médico se você sabe que já apresentou 
níveis baixos de células brancas no passado (que podem ou não ter sido causados 
por outros medicamentos).
Aumento de açúcar no sangue tem sido relatado muito raramente. Procure seu 
médico se você apresentar sintomas como sede excessiva ou aumento da vontade 
de urinar.

RESPIDON® deve ser usado com cuidado, e apenas após a consulta com o seu 
médico, se você tiver problemas de coração, particularmente ritmo cardíaco 
irregular, anormalidades da atividade elétrica do coração (síndrome do intervalo QT 
longo) ou se usar medicamentos que podem alterar a atividade elétrica do coração.
Em poucas pessoas usando medicamentos chamados de “antagonistas alfa 1a-
adrenérgicos”, incluindo a risperidona, durante uma operação nos olhos por turvação 
do cristalino (catarata), a pupila (círculo preto no meio do olho) pode não aumentar 
de tamanho conforme necessário. Além disso, durante a cirurgia, a íris  (parte 
colorida do olho) pode se tornar flácida, provocando danos nos olhos. Informe seu 
médico que você está fazendo o uso deste medicamento, caso esteja planejando 
uma operação nos olhos.
Alguns medicamentos (bloqueadores alfa-adrenérgicos) provocam ereção 

prolongada e dolorosa do pênis, a qual foi relatada, também, com RESPIDON® no 
período de vigilância pós- comercialização.

RESPIDON® apresenta efeito antiemético (inibição do vômito) que pode mascarar 
os efeitos e sintomas da superdosagem com certos  medicamentos ou de condições 
como obstrução intestinal, síndrome de Reye e tumor cerebral.
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Como ocorre com outros antipsicóticos, RESPIDON® deve ser usado com cautela 
em pacientes com história de convulsões ou outras condições que potencialmente 
reduzam o limiar de convulsão. Portanto, informe ao médico se você tem ou já teve 
convulsões no passado ou outras condições que potencialmente reduzam o limiar de 
convulsão.
Agentes antipsicóticos podem comprometer a capacidade do corpo de reduzir a 
temperatura central. Portanto, informe ao médico se você realiza exercícios 
intensos, se expõe a calor intenso, exerce atividades que causam desidratação ou 
faz uso concomitante de medicamentos com atividade colinérgica.
Ganho de peso
Tente comer moderadamente, pois RESPIDON® pode induzir ganho de peso.
Doenças cardiovasculares, diabetes, insuficiência renal (dos rins) ou hepática 
(do fígado), doença de Parkinson, demência de corpos de Lewy, ou epilepsia.
Se você sofre de algum destes problemas, informe seu médico. Supervisão médica 

cuidadosa pode ser necessária durante o tratamento com RESPIDON® e a 
posologia talvez tenha que ser ajustada.
Pessoas idosas
Pessoas idosas devem tomar doses  menores de RESPIDON® do que as prescritas 
para os demais pacientes  adultos (vide item COMO DEVO USAR ESTE 
MEDICAMENTO?).
Efeito sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas

RESPIDON® pode afetar sua vigilância ou sua capacidade para dirigir. Durante o 
tratamento você não deve dirigir veículos ou operar máquinas, antes de seu médico 

avaliar sua sensibilidade a RESPIDON®, pois sua habilidade e atenção podem estar 
prejudicadas.
Gravidez
Se você está grávida ou planejando engravidar, você deve conversar com seu 

médico, que decidirá se você pode ou não tomar RESPIDON®.
Agitação, rigidez muscular e/ou fraqueza, sonolência, agitação, problemas 
respiratórios ou dificuldade na alimentação podem ocorrer nos recém-nascidos de 

mães que usaram RESPIDON® no último trimestre de sua gravidez.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem 
orientação médica ou do cirurgião-dentista.
Amamentação

Não amamente se estiver tomando RESPIDON®. Consulte seu médico neste caso.
Interação com alimentos
Os alimentos não afetam a absorção de RESPIDON®.
Ingestão concomitante com outros medicamentos e álcool

RESPIDON® pode intensificar o efeito do álcool e de medicamentos que reduzem a 
capacidade para reagir ("tranquilizantes", analgésicos narcóticos, certos anti-
histamínicos, certos antidepressivos). Assim, não ingira bebidas  alcóolicas e tome 
estes medicamentos apenas se seu médico prescrevê-los.
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Informe seu médico se você está tomando remédios para tratar doença de 
Parkinson, pois alguns deles (agonistas dopaminérgicos, como a levodopa) podem 

agir contrariamente ao RESPIDON®.
Se você estiver tomando medicamentos para pressão alta, consulte o seu médico, 

uma vez que tomar esses medicamentos com RESPIDON® pode fazer com que a 

pressão arterial caia demais. RESPIDON® deve ser usado com cuidado quando 
você estiver usando medicamentos que alteram a atividade elétrica do coração, 
como, entre outros, mas não restrito a: medicamentos para malária, distúrbios do 
ritmo cardíaco, alergias, outros antipsicóticos, antidepressivos, diuréticos ou outros 
medicamentos que afetem os eletrólitos no organismo (sódio, potássio, magnésio).

Alguns medicamentos, quando tomados com RESPIDON® , podem aumentar ou 

diminuir o nível de RESPIDON® no seu sangue. Portanto, informe ao médico se 
você iniciar e/ou interromper o tratamento com algum dos medicamentos  a seguir, 

pois pode ser necessário alterar a dose de RESPIDON®.
- Medicamentos que podem aumentar o nível de RESPIDON® em seu sangue: 

fluoxetina e paroxetina, medicamentos utilizados principalmente no tratamento da 
depressão e de distúrbios  da ansiedade; itraconazol e cetoconazol, medicamentos 
para tratar infecções causadas por fungos; certos medicamentos usados  no 
tratamento da AIDS, tais como ritonavir; verapamil, um medicamento usado para 
tratar pressão alta e/ou ritmo anormal do coração; sertralina e fluvoxamina, 
medicamentos usados para tratar depressão e outros transtornos psiquiátricos.

- Medicamentos que podem diminuir o nível de RESPIDON® no seu sangue:
carbamazepina, um medicamento usado principalmente para epilepsia ou neuralgia 
do trigêmeo (crises  de dor intensa na face); rifampicina, um medicamento para tratar 
algumas infecções.
A cimetidina e a ranitidina, dois medicamentos para redução da acidez estomacal, 

podem aumentar levemente a quantidade de RESPIDON® no sangue, mas é 

improvável que possam alterar os efeitos de RESPIDON®.

A eritromicina, um antibiótico, não apresenta efeito sobre o nível de no sangue.
O topiramato, um medicamento utilizado para tratar epilepsia e enxaqueca, não 

apresenta um efeito significativo sobre o nível de RESPIDON® no sangue.
A galantamina e a donepezila, medicamentos utilizados  no tratamento da demência, 

não apresentam efeitos sobre o RESPIDON®.

RESPIDON® não demonstrou efeitos  sobre o lítio e o valproato, dois medicamentos 
utilizados no tratamento da mania, ou sobre a digoxina, um medicamento para o 
coração.

Tomar RESPIDON® com furosemida, um medicamento utilizado para tratar 
condições como insuficiência cardíaca e hipertensão, pode ser uma associação 
perigosa em idosos com demência. Informe seu médico se você estiver tomando 
furosemida.
Informe seu médico se você está tomando qualquer outro medicamento. Ele decidirá 

quais os medicamentos que você pode utilizar com RESPIDON®.
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Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de 
algum outro medicamento.
Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso 
para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE 
MEDICAMENTO?
Conservar em temperatura ambiente (15 a 30°C).

RESPIDON® 1 mg: comprimido revestido de coloração branca, redondo, biconvexo, 
sulcado em um dos lados.

RESPIDON® 2 mg: comprimido revestido de coloração laranja claro, redondo, 
biconvexo, sulcado em um dos lados.

RESPIDON® 3 mg: comprimido revestido de coloração amarelo claro, redondo, 
biconvexo, sulcado em um dos lados.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua 
embalagem original.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo 
de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o 
farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
RESPIDON® é apresentado na forma de comprimidos que devem ser tomados por 

via oral. Você pode tomar RESPIDON® com as refeições ou entre elas. Os 
comprimidos devem ser ingeridos com uma boa quantidade de água.

É muito importante que a quantidade correta de RESPIDON® seja tomada, mas isto 
varia de pessoa para pessoa. É por isto que seu médico ajustará o número e a 
concentração dos comprimidos, até que o efeito desejado seja obtido. Então, siga as 
instruções de seu médico cuidadosamente e não altere ou interrompa a dose sem 
consultá-lo.
Posologia
- Esquizofrenia
Adultos

RESPIDON® pode ser administrado uma ou duas vezes ao dia. A dose inicial 
recomendada é de 2 mg/dia. A dose pode ser aumentada para 4 mg no segundo dia. 
A partir de então a dose deve permanecer inalterada, ou ser posteriormente 
individualizada, se necessário.
A maioria dos pacientes beneficia-se de doses entre 4 e 6 mg/dia. Em alguns 
pacientes uma titulação mais lenta ou uma dose inicial e de manutenção mais baixa 
pode ser apropriada.
Doses acima de 10 mg/dia não se mostraram superiores em eficácia em relação a 
doses mais baixas, e podem provocar mais sintomas extrapiramidais. A segurança 
de doses superiores a 16 mg/dia não foi avaliada e, portanto, não devem ser 
usadas.
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Um benzodiazepínico pode ser associado ao RESPIDON® quando uma sedação 
adicional for necessária.
Populações especiais
Pacientes idosos (65 anos ou mais)
A dose inicial recomendada é de 0,5 mg, duas vezes ao dia. Esta dose pode ser 
ajustada com incrementos de 0,5 mg, duas vezes ao dia, até uma dose de 1 a 2 mg, 
duas vezes ao dia.
Pacientes pediátricos (13 a 17 anos)
Recomenda-se uma dose inicial de 0,5 mg por dia, administrada em dose única 
diária pela manhã ou à noite. Se indicado, essa dose pode ser então ajustada em 
intervalos de no mínimo 24 horas com incrementos de 0,5 ou 1mg/dia, conforme 
tolerado, até a dose recomendada de 3 mg/dia. A eficácia foi demonstrada em doses 
de 1 a 6 mg/dia. Doses maiores do que 6 mg/dia não foram estudadas.
Os pacientes  que apresentarem sonolência persistente podem se beneficiar da 
administração de metade da dose diária, duas vezes por dia.
Não existem estudos sobre o uso de risperidona em crianças menores de 13 anos 
de idade.

Transferência de outros antipsicóticos para RESPIDON®
Quando medicamente apropriado, é recomendado que seja feita uma 
descontinuação gradativa do tratamento anterior, quando a terapia com 

RESPIDON® é iniciada. Se for também medicamente apropriado, iniciar a terapia 

com RESPIDON® no lugar da próxima injeção programada de antipsicóticos  “depot”. 
A manutenção de medicamentos antiparkinsonianos deve ser periodicamente 
reavaliada pelo médico.
- Agitação, agressividade ou sintomas psicóticos em pacientes com demência 
relacionada à doença de Alzheimer
A dose inicial recomendada é de 0,25 mg duas vezes ao dia. Esta dose pode ser 
ajustada individualmente, com incrementos de 0,25 mg duas vezes ao dia, com 
intervalo mínimo de 2 dias, se necessário. A dose ótima é de 0,5 mg duas vezes ao 
dia para a maioria dos pacientes. No
entanto, alguns pacientes podem beneficiar-se com doses de até 1 mg duas  vezes 
ao dia. Uma vez que o paciente atingiu a dose ótima, a administração uma vez ao 
dia pode ser considerada. Como para todos os tratamentos sintomáticos, o uso 

contínuo de RESPIDON® deve ser avaliado e justificado periodicamente.

RESPIDON® de 1 mg pode ser partido para obtenção da dose de 0,5 mg.
- Transtorno do humor bipolar: mania
Adultos
Para uso associado a estabilizadores do humor, recomenda-se uma dose inicial de 

RESPIDON® de 2 mg uma vez ao dia. Esta dose pode ser ajustada individualmente 
com incrementos de até 2 mg/dia, com intervalo mínimo de 2 dias. A maioria dos 
pacientes irá se beneficiar de doses entre 2 e 6 mg/dia.

Para uso em monoterapia, recomenda-se uma dose inicial de RESPIDON® de 2 ou 
3 mg uma vez ao dia. Se necessário, a dose pode ser ajustada em 1 mg ao dia, em 
intervalo não inferior a 24 horas. Recomenda-se uma dose de 2-6 mg/dia.
Populações especiais
Pacientes pediátricos (10 a 17 anos)

66



Recomenda-se uma dose inicial de 0,5 mg por dia, administrada em dose única 
diária pela manhã ou à noite. Se indicado, essa dose pode ser então ajustada em 
intervalos de no mínimo 24 horas com incrementos de 0,5 ou 1 mg/dia, conforme 
tolerado, até a dose recomendada de 2,5 mg/dia. A eficácia foi demonstrada em 
doses de 0,5 e 6 mg/dia. Doses maiores do que 6 mg/dia não foram estudadas.
Os pacientes  que apresentarem sonolência persistente podem se beneficiar da 
administração de metade da dose diária duas vezes por dia.

Assim como todos os tratamentos sintomáticos, o uso contínuo do RESPIDON® 

deve ser avaliado e justificado constantemente.
Não existem estudos sobre risperidona no tratamento de mania em crianças com 
menos de 10 anos de idade.
- Autismo
Pacientes pediátricos (5 a 17 anos)
A dose de RESPIDON® deve ser individualizada de acordo com as necessidades e 
a resposta do paciente.
O tratamento deve ser iniciado com 0,25 mg/dia para pacientes com peso < 20 kg e 
0,5 mg/dia para pacientes com peso ≥ 20 kg.
No Dia 4, a dose deve ser aumentada em 0,25 mg/dia para pacientes com peso < 20 
kg e em 0,5 mg/dia para pacientes com peso ≥ 20 kg.
Essa dose deve ser mantida e a resposta deve ser avaliada ao redor do 14o dia. 
Apenas para os pacientes que não obtiverem resposta clínica suficiente, aumentos 
adicionais da dose devem ser considerados. Os aumentos da dose devem ser 
realizados em intervalos ≥ 2 semanas em aumentos de 0,25 mg para pacientes < 20 
kg ou 0,5 mg para pacientes ≥ 20 kg.
Em estudos  clínicos, a dose máxima estudada não excedeu uma dose diária total de 
1,5 mg em pacientes  < 20 kg, 2,5 mg em pacientes ≥ 20 kg ou 3,5 mg em pacientes 
> 45 kg. Doses inferiores a 0,25 mg/dia não se mostraram efetivas nos estudos 
clínicos.
Doses de RESPIDON® em pacientes pediátricos com autismo (total em mg/dia)
* pacientes pesando > 45 kg podem necessitar de doses maiores; a dose máxima 
avaliada foi 3,5 mg/dia.

RESPIDON® pode ser administrado uma vez ao dia ou duas vezes ao dia.
Os pacientes que apresentarem sonolência podem se beneficiar de uma mudança 
na administração de uma vez ao dia para duas  vezes ao dia ou uma vez ao dia ao 
deitar-se.
Uma vez que uma resposta clínica suficiente tenha sido obtida e mantida, deve-se 
considerar a redução gradual da dose para obter um equilíbrio ótimo de eficácia e 
segurança.
Não há experiência em crianças com menos de 5 anos de idade.

RESPIDON® de 1 mg pode ser partido para obtenção da dose de 0,5 mg
- Insuficiência renal (dos rins) ou hepática (do fígado)
Pacientes com insuficiência renal ou hepática apresentam menor capacidade de 
eliminar a fração antipsicótica ativa do que adultos normais. Pacientes com 
disfunção hepática apresentam aumento na concentração plasmática da fração livre 
da risperidona.
Sem considerar a indicação, tanto as  doses iniciais como as consecutivas devem ser 
divididas e a titulação da dose deve ser mais lenta em pacientes com insuficiência 
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renal ou hepática. RESPIDON® deve ser usado com cautela nestes grupos de 
pacientes.
Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e 
a duração do tratamento.
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
RESPIDON® de 1 mg, 2 mg e 3 mg podem ser partidos.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE 
MEDICAMENTO?

Se você estiver no início do tratamento com RESPIDON® e esquecer de tomar uma 
dose do medicamento, você deve tomá-la assim que se lembrar, em vez de tomar a 
próxima dose. Continue a tomar as próximas doses conforme programado.

Se você já estiver em tratamento com RESPIDON® há algum tempo, não tome a 
dose esquecida e tome a próxima dose conforme programado.
Nunca tome mais de 16 mg por dia.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou 
cirurgião- dentista.
Peso
Dias 1-3
Dias 4-14+
Incrementos quando for necessário aumentar a dose
Intervalo posológico
< 20kg
0,25 mg
0,5 mg
+0,25 mg em intervalos ≥ 2 semanas
0,5 mg – 1,5 mg
≥ 20 kg
0,5 mg
1,0 mg
+0,5 mg em intervalos ≥ 2 semanas
1,0 mg – 2,5 mg*

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Assim como todos os medicamentos, RESPIDON® pode causar efeitos adversos. 

As reações  adversas relacionadas ao tratamento com RESPIDON® estão listadas a 
seguir. Se você tiver algum desses sintomas, consulte seu médico.
Dados de Estudos Clínicos
A seguir listamos as reações adversas observadas em estudos clínicos em 
pacientes adultos com vários transtornos psiquiátricos, pacientes idosos com 
demência e pacientes pediátricos. A maioria das reações adversas foi de gravidade 
leve a moderada.
- Pacientes adultos
As seguintes reações adversas relatadas por ≥ 1% dos pacientes  adultos tratados 
com risperidona:
Infecções e Infestações: nasofaringite, infecção do trato respiratório superior, 
sinusite, infecção do trato urinário;
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Distúrbios do Sangue e do Sistema Linfático: anemia;
Distúrbios do Sistema Imunológico: hipersensibilidade;
Distúrbios psiquiátricos: insônia, ansiedade, nervosismo;
Distúrbios do Sistema Nervoso: Parkinsonismo (movimento lento ou 
comprometido, sensação de rigidez ou tensão dos músculos, tornando seus 
movimentos irregulares, e, algumas vezes, até mesmo a sensação de movimento 
“congelado” e depois  reiniciando. Outros sinais de parkinsonismo incluem: 
movimento lento e embaralhado, tremor em descanso, aumento da saliva, e perda 
da expressão do rosto)*, acatisia (incapacidade de permanecer sentado, inquietação 
motora e sensação de tremor muscular)*, sonolência, tontura, sedação, tremor*, 
distonia (contração involuntária lenta ou sustentada dos músculos que pode envolver 
qualquer parte do corpo e resultar em postura anormal, embora, geralmente, os 
músculos da face estejam envolvidos, incluindo movimentos anormais dos olhos, 
boca, língua ou mandíbula)*, letargia, tontura postural, discinesia* (movimentos 
involuntários dos músculos, podendo incluir movimentos  repetitivos, espásticos ou 
contorcidos ou contorções), síncope (desmaio); Distúrbios Oftalmológicos: visão 
turva;
Distúrbios Auditivos e do Labirinto: dor de ouvido;
Distúrbios Cardíacos: taquicardia (batimentos acelerados do coração);
Distúrbios Vasculares: hipotensão ortostática (pressão baixa ao se levantar), 
hipotensão (pressão baixa);
Distúrbios Respiratórios, Torácicos e do Mediastino: congestão nasal, dispneia 
( encurtamento da respiração), epistaxe (sangramento pelo nariz), congestão 
sinusal;
Distúrbios Gastrintestinais: náusea, constipação, dispepsia, vômitos, diarreia, 
hipersecreção salivar (secreção excessiva de saliva), boca seca, desconforto 
abdominal, dor abdominal, desconforto estomacal, dor na região superior do 
abdome;
Distúrbios da Pele e do Tecido Subcutâneo: erupção cutânea, pele seca, caspa, 
dermatite seborreica, hiperqueratose;
Distúrbios Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo: dor nas costas, 
artralgia (dor nas articulações), dor nas extremidades;
Distúrbios Renais e Urinários: incontinência (falta de controle) urinária;
Distúrbios do Sistema Reprodutor e das Mamas: distúrbios da ejaculação;
Distúrbios Gerais: fadiga, astenia, febre, dor torácica;
Testes: aumento da creatina fosfoquinase no sangue, aumento da frequência 
cardíaca. *Parkinsonismo inclui: distúrbio extrapiramidal, rigidez musculoesquelética, 
Parkinsonismo, rigidez da roda dentada, acinesia, bradicinesia, hipocinesia, face em 
máscara, rigidez muscular e Doença de Parkinson. Acatisia inclui: acatisia e 
agitação. Distonia inclui: distonia, espasmos musculares, contrações musculares 
involuntárias, contratura muscular, oculogiração, paralisia
da língua. Tremores incluem: tremores e tremor Parkinsoniano de repouso. 
Discinesia inclui: discinesia, espasmos musculares involuntários, coreia e 
coreoatetose.
- Pacientes idosos
As reações adversas foram relatadas por ≥ 1% dos pacientes idosos com demência 
tratados com risperidona, incluindo apenas as reações não mencionadas 
anteriormente ou as reações adversas com frequência maior ou igual a duas  vezes a 
frequência das reações adversas mencionadas anteriormente:
Infecções e Infestações: infecção do trato urinário, pneumonia, celulite;
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Distúrbios Nutricionais e do Metabolismo: diminuição do apetite;
Distúrbios Psiquiátricos: estado confusional;
Distúrbios do Sistema Nervoso: letargia, ataque isquêmico transitório, nível 
deprimido de consciência, produção excessiva de saliva, acidente vascular cerebral 
(perda repentina do suprimento de sangue ao cérebro);
Distúrbios Oftalmológicos: conjuntivite;
Distúrbios Vasculares: hipotensão (pressão baixa);
Distúrbios Respiratórios, Torácicos e do Mediastino: tosse, rinorreia (secreção 
nasal); Distúrbios Gastrintestinais: disfagia (dificuldade para engolir), fecaloma 
(fezes muito duras); Distúrbios da Pele e do Tecido Subcutâneo: eritema 
(vermelhidão da pele);
Distúrbios Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo: postura anormal, 
inchaço articular; Distúrbios Gerais: edema periférico, febre, distúrbio de marcha, 
edema depressível;
Testes: aumento da temperatura corporal.
- Pacientes Pediátricos
As reações adversas foram observadas por ≥ 1% dos pacientes pediátricos tratados 
com risperidona, incluindo apenas as reações não mencionadas para os pacientes 
adultos ou as reações adversas com frequência maior ou igual a duas vezes a 
frequência das reações adversas mencionadas para os pacientes adultos.
Infecções e Infestações: infecção do trato respiratório superior, rinite, gripe;
Distúrbios Nutricionais e do Metabolismo: apetite aumentado;
Distúrbios Psiquiátricos: insônia, apatia;
Distúrbios do Sistema Nervoso: sonolência, cefaleia, sedação, tontura, tremores, 
produção excessiva de saliva, disartria (problemas com a fala), distúrbio da atenção, 
distúrbio do equilíbrio, hipersonia (períodos de sono excessivamente longos);
Distúrbios Cardíacos: palpitações (vibração ou sensação anormal de 
esmagamento no peito); Distúrbios Respiratórios, Torácicos e do Mediastino: 
tosse, rinorreia (secreção nasal), epistaxe (sangramento nasal), dor 
faringolaringeana (dor de garganta), congestão pulmonar; Distúrbios 
Gastrintestinais: vômitos, dor na região superior do abdome, diarreia, 
hipersecreção salivar, desconforto estomacal, dor abdominal;
Distúrbios da Pele e do Tecido Subcutâneo: prurido, acne;
Distúrbios Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo: mialgia (dor muscular), 
dor no pescoço;
Distúrbios Renais e Urinários: enurese (perda involuntária de urina), incontinência 
urinária, polaciúria (urinar com maior frequência);
Distúrbios do Sistema Reprodutor e das Mamas: galactorreia (produção anormal 
de leite); Distúrbios Gerais: fadiga, febre, sensação anormal, letargia, desconforto 
torácico;
Testes: aumento do peso, prolactina sanguínea aumentada (cujos sintomas podem 
incluir, nos homens, inchaço das mamas, dificuldade em obter ou manter ereções ou 
outra disfunção sexual, e, em mulheres, ausência de ciclos menstruais  ou outros 
problemas com o ciclo menstrual).
Outros Dados de Estudos Clínicos
A seguir listamos as reações adversas observadas em estudos  clínicos, em ≥ 1% e < 
1% dos pacientes adultos, idosos  com demência e pacientes pediátricos tratados 
com risperidona e/ou paliperidona (composto ativo resultante da metabolização da 
risperidona).
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As seguintes reações adversas  foram observadas em ≥ 1% dos pacientes adultos, 
idosos com demência e pacientes  pediátricos tratados  com risperidona e/ou 
paliperidona:
Distúrbios Psiquiátricos: agitação, insônia*;
Distúrbios do Sistema Nervoso: acatisia (incapacidade de permanecer sentado, 
inquietação motora e sensação de tremor muscular)*, discinesia (movimentos 
involuntários dos músculos, podendo incluir movimentos  repetitivos, espásticos ou 
contorcidos ou contorções)*, distonia (contração involuntária lenta ou sustentada dos 
músculos que pode envolver qualquer parte do corpo e resultar em postura anormal, 
embora, geralmente, os músculos  da face estejam envolvidos, incluindo movimentos 
anormais dos olhos, boca, língua ou mandíbula)*, Parkinsonismo (movimento lento 
ou comprometido, sensação de rigidez ou tensão dos músculos, tornando seus 
movimentos irregulares, e, algumas vezes, até mesmo a sensação de movimento 
“congelado” e depois  reiniciando. Outros sinais de parkinsonismo incluem: 
movimento lento e embaralhado, tremor em descanso, aumento da saliva, e perda 
da expressão do rosto)*;
Distúrbios Vasculares: hipertensão (pressão alta);
Distúrb ios Musculoesquelé t icos e do Tec ido Conjunt ivo: dor 
musculoesquelética;
Distúrbios Gerais e Condições no Local de Administração: marcha anormal, 
edema*, dor; Lesões, Envenenamento e Complicações do Procedimento: queda.
*Insônia inclui: insônia inicial, insônia média; Acatisia inclui: hipercinesia, síndrome 
das pernas inquietas, inquietação; Discinesia inclui: atetose, coreia, coreoatetose, 
distúrbio do movimento, contração muscular, mioclonia; Distonia inclui: 
blefaroespasmo, espasmo cervical, emprostótono, espasmo facial, hipertonia, 
laringoespasmo, contrações musculares involuntárias, miotonia, crise oculógira, 
opistótono, espasmo orofaríngeo, pleurotótono, riso sardônico, tetania, paralisia da 
língua, espasmo da língua, torcicolo, trismo; Parkinsonismo inclui: acinesia, 
bradicinesia, rigidez em roda denteada, produção de saliva aumentada, sintomas 
extrapiramidais, reflexo glabelar anormal, rigidez muscular, tensão muscular, rigidez 
musculoesquelética; Edema inclui: edema generalizado, edema periférico, edema 
depressível.
As seguintes reações adversas foram observadas em < 1% dos pacientes adultos, 
idosos com demência e pacientes  pediátricos tratados  com risperidona e/ou 
paliperidona:
Infecções e Infestações: acarodermatite (inflamação da pele causada por ácaros), 
bronquite, cistite (infecção da bexiga), infecção de ouvido, infecção no olho, 
infecção, infecção localizada, onicomicose (micose nas unhas), infecção no trato 
respiratório, tonsilite, infecção viral; Distúrbios do Sangue e Sistema Linfático: 
contagem aumentada de eosinófilos, redução do hematócrito, neutropenia, 
contagem reduzida de leucócitos;
Distúrbios Endócrinos: presença de glicose na urina, hiperprolactinemia (aumento 
do hormônio prolactina no sangue, cujos sintomas podem incluir, nos homens, 
inchaço das mamas, dificuldade em obter ou manter ereções ou outra disfunção 
sexual, e, em mulheres, ausência de ciclos  menstruais ou outros problemas com o 
ciclo menstrual);
Distúrbios Metabólicos e Nutricionais: anorexia (falta de apetite), aumento do 
colesterol sanguíneo, aumento do triglicérides sanguíneo, hiperglicemia (aumento do 
açúcar no sangue), polidipsia (sede excessiva), diminuição do peso;
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Distúrbios Psiquiátricos: embotamento afetivo (falta de emoção), depressão, 
redução da libido (desejo sexual), pesadelo, distúrbio do sono;
Distúrbios do Sistema Nervoso: distúrbio vascular cerebral (problemas nos vasos 
sanguíneos do cérebro), convulsão*, coordenação anormal, coma diabético (coma 
devido à diabetes não controlada), hipoestesia (sensibilidade diminuída ao estímulo), 
perda da consciência, parestesia (sensação de formigamento, pontadas ou 
dormência na pele), hiperatividade psicomotora, discinesia tardia (contorções ou 
movimentos involuntários na face, língua, ou outras partes do corpo que você não 
pode controlar), ausência de resposta a estímulos;
Distúrbios Oftalmológicos: olhos secos, crise oculógira, crosta na margem da 
pálpebra, glaucoma (aumento da pressão dentro do globo ocular), aumento do 
lacrimejamento, hiperemia ocular (vermelhidão dos olhos);
Distúrbios do Ouvido e Labirinto: tinido, vertigem;
Distúrbios Cardíacos: bloqueio atrioventricular (interrupção da condução entre a 
parte superior e inferior do coração), bradicardia (batimentos lentos do coração), 
distúrbio de condução, eletrocardiograma anormal, eletrocardiograma com QT 
prolongado, arritmia sinusal;
Distúrbios Vasculares: rubor;
Distúrbios Respiratórios, Torácicos e do Mediastino: disfonia (dor ou dificuldade 
para falar), hiperventilação, pneumonia por aspiração, estertores, distúrbios 
respiratórios, congestão do trato respiratório, chiado;
Distúrbios Gastrintestinais: queilite (eritema e ulceração no canto da boca), 
incontinência fecal, flatulência, gastroenterite, inchaço da língua, dor de dente;
Distúrbios Hepatobiliares: aumento da gama-glutamiltransferase, aumento das 
enzimas hepáticas, aumento das transaminases;
Distúrbios da Pele e do Tecido Subcutâneo: eczema, descoloração da pele, 
distúrbio da pele, lesão da pele;
Distúrbios do Tecido Musculoesquelético e Conjuntivo: rigidez articular, 
fraqueza muscular, rabdomiólise (destruição das fibras musculares e dor nos 
músculos);
Distúrbios Renais e Urinários: disúria (dificuldade ou dor ao urinar);
Distúrbios do Sistema Reprodutor e das Mamas: amenorreia (ausência de 
menstruação), secreção das mamas, distúrbio da ejaculação, disfunção erétil, 
ginecomastia (aumento das mamas), distúrbio da menstruação*, disfunção sexual, 
secreção vaginal;
Distúrbios Gerais e Condições no Local de Administração: redução da 
temperatura do corpo, calafrios, desconforto, síndrome de abstinência (retirada do 
medicamento), edema de face, mal- estar, frieza nas extremidades, sede;
Lesões, Envenenamento e Complicações do Procedimento: dor do 
procedimento. *Convulsão inclui: convulsão do tipo grande mal, Distúrbio da 
menstruação inclui: menstruação irregular, oligomenorreia (menstruação escassa).
As seguintes reações adversas foram relatadas com risperidona e/ou paliperidona 
em outros estudos clínicos, mas não relatadas por pacientes tratados com 
risperidona:
Distúrbios do Sistema Imunológico: reação anafilática (reação alérgica grave com 
inchaço que pode envolver a garganta e levar a dificuldade em respirar);
Distúrbios Metabólicos e Nutricionais: hiperinsulinemia (aumento da insulina no 
sangue); Distúrbios Psiquiátricos: anorgasmia (incapacidade de alcançar o 
orgasmo);
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Distúrbios do Sistema Nervoso: instabilidade da cabeça, síndrome neuroléptica 
maligna (confusão, redução ou perda da consciência, febre alta, e rigidez muscular 
grave);
Distúrbios Oftalmológicos: distúrbio do movimento dos olhos, fotofobia 
(hipersensibilidade dos olhos à luz);
Distúrbios Cardíacos: síndrome da taquicardia postural ortostática;
Distúrbios Gastrintestinais: obstrução intestinal;
Distúrbios da Pele e do Tecido Subcutâneo: erupção medicamentosa, urticária;
Distúrbios do Sistema Reprodutor e das Mamas: desconforto das mamas, 
ingurgitamento das mamas, aumento das mamas, atraso na menstruação;
Distúrbios Gerais e Condições no Local de Administração: endurecimento.

Eventos Adversos e outras medidas de segurança em pacientes pediátricos 
com transtorno autista
As seguintes reações adversas foram relatadas com risperidona em dois estudos 
clínicos em pacientes pediátricos  tratados por irritabilidade associada ao transtorno 
autista, com incidência igual ou maior do que 5%:
Distúrbios Psiquiátricos: sonolência, aumento do apetite, confusão;
Distúrbios Gastrintestinais: sialorreia, constipação boca seca;
Geral: fadiga (cansaço);
Distúrbios do Sistema Nervoso Central e Periférico: tremor, distonia, vertigem, 
automatismo, discinesia, Parkinsonismo;
Distúrbios Respiratórios: infecção do trato respiratório superior; Distúrbios 
Metabólicos e Nutricionais: aumento de peso; Frequência e ritmo cardíaco: 
taquicardia.
Dados Pós-Comercialização
As reações adversas  observadas com a risperidona e/ou paliperidona durante a 

experiência após o início da comercialização de RESPIDON® estão descritas a 
seguir.
Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este 
medicamento), incluindo relatos isolados:
Distúrbios do sangue e do sistema linfático: agranulocitose (redução de um tipo 
de células brancas do sangue), trombocitopenia (redução das plaquetas, células do 
sangue que auxiliam na interrupção do sangramento);
Distúrbios endócrinos: secreção inapropriada do hormônio antidiurético (hormônio 
que controla o volume de urina);
Distúrbios metabólicos e nutricionais: diabetes mellitus, cetoacidose diabética 
(complicações da diabetes não controlada que podem ser fatais), hipoglicemia 
(diminuição do nível de açúcar no sangue), intoxicação por água;
Distúrbios psiquiátricos: mania (humor eufórico);
Distúrbios do sistema nervoso: disgeusia (perda do paladar ou sensação de gosto 
estranho); Distúrbios oftalmológicos: síndrome de íris flácida (intraoperatória), 
uma condição que pode ocorrer durante a cirurgia de catarata em pacientes que 
utilizam ou já utilizaram risperidona; Distúrbios cardíacos: fibrilação atrial (ritmo 
anormal do coração);
Distúrbios vasculares: trombose venosa profunda (coágulos de sangue nas 
pernas), embolia pulmonar (coágulos de sangue nos pulmões);
Distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino: síndrome da apneia do sono 
(dificuldade para respirar durante o sono);
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Distúrbios gastrintestinais: pancreatite (inflamação do pâncreas), íleo (obstrução 
do intestino); Distúrbios hepatobiliares: icterícia (pele e olhos amarelados);
Distúrbios da pele e do tecido subcutâneo: angioedema (reação alérgica grave 
caracterizada por febre, inchaço da boca, face, lábio ou língua, falta de ar, coceira, 
erupção cutânea e, algumas vezes, queda na pressão arterial), alopecia (queda de 
cabelo);
Distúrbios renais e urinários: retenção urinária;
Gravidez, puerpério e condições perinatais: síndrome de abstinência neonatal 
(síndrome de retirada do medicamento que ocorre em recém-nascidos);
Distúrbios do sistema reprodutor e das mamas: priapismo (ereção prolongada e 
dolorosa do pênis);
Distúrbios gerais: hipotermia (redução da temperatura do corpo).
Deve-se enfatizar que muitas pessoas não terão nenhum desses problemas. Então, 
não hesite em relatar qualquer efeito indesejável ao seu médico ou farmacêutico. 
Além disso, informe seu médico ou farmacêutico se você notar qualquer efeito 
adverso não mencionado nesta bula.
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de 
reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa 
através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A 
INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
Na superdosagem, um ou mais  dos seguintes sinais podem ocorrer: redução do 
nível de consciência, sonolência, sono, tremores excessivos, rigidez muscular 
excessiva, batimento cardíaco rápido e pressão arterial baixa. Foram relatados 
casos de condução elétrica anormal no coração (prolongamento do intervalo QT) e 
convulsão. A superdosagem pode acontecer se você tomar outros  medicamentos 

juntos ao RESPIDON®. Se você apresentar os sintomas acima, contate o seu 
médico.
Enquanto isso, você sempre pode começar a tratar esses distúrbios com carvão 
ativado, o qual absorve qualquer medicamento ainda presente no estômago.
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure 
rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se 
possível.
Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.
III- DIZERES LEGAIS
MS - 1.0525.0003
Farmacêutica Responsável: Dra. Cintia M. Ito Sakaguti - CRF-SP no 31.875
Fabricado por:
Torrent Pharmaceuticals Ltd.
Indrad - Índia
Importado por:
Torrent do Brasil Ltda.
Av. Tamboré, 1180 - Módulo A5 Barueri - SP
CNPJ 33.078.528/0001-32
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA
Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 
07/11/2014. SAC: 0800.7708818
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