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RESUMO  
 
 

O presente trabalho faz parte de um projeto de pesquisa intitulado “A Medicalização 
da Infância: retratos preliminares de municípios do Paraná”, cujo objetivo é levantar 
dados quantitativos e qualitativos com relação à medicalização de crianças que 
integram os Centros de Educação Infantil e o Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental 
em municípios do Paraná. Na busca de somar esforços à consecução desse 
objetivo, o presente estudo visa analisar os dados acerca do processo de 
medicalização nos anos finais do primeiro ciclo do Fundamental da Cidade de 
Campo Mourão  (4º e 5º anos).  A fundamentação teórica apóia-se em uma 
contraposição entre as abordagens organicista e a Psicologia Histórico-Cultural.  
Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário aplicado junto aos pais ou 
responsáveis no período de matrículas dos escolares para o ano letivo de 2014. 
Foram encontrados 137 alunos de um total de 1798 que fazem uso de medicação 
controlada, e dessas 130 crianças utilizam o medicamento Ritalina (nome comercial 
do metilfenidato).  
 
 
Palavras-chave: Medicalização. Fracasso escolar. TDAH. Psicologia Histórico-
Cultural.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho faz parte de um projeto de pesquisa intitulado “A 

Medicalização da Infância: retratos preliminares de municípios do Paraná”, cujo o 

propósito é levantar dados quantitativos com relação a medicalização de crianças 

que integram os Centros de Educação Infantil e o Primeiro Ciclo do Ensino 

Fundamental em municípios do Paraná. Na busca de somar esforços a consecução 

das metas estipuladas para esse projeto adotamos como problema a seguinte 

pergunta: qual o número de crianças que fazem uso de medicamentos controlados, 

e quais são os medicamentos prescritos para tratamento de transtornos de 

aprendizagem na Cidade de Campo Mourão?  

Buscando encontrar respostas para essa problemática, utilizamos 

como objetivo analisar os dados acerca do processo de medicalização nos anos 

finais do primeiro ciclo do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) da Cidade de Campo 

Mourão. Adotamos como fundamentação teórica duas abordagens teóricas 

divergentes, a abordagem organicista e a abordagem da Psicologia Histórico-

Cultural. A atenção para essa perspectiva teórica não é inata e nem se explica por 

um processo maturacional, mas dependendo essencialmente de mediações 

culturais. 

O presente trabalho abrange investigações bibliográficas e de 

campo, por meio de entrevistas com pais e responsáveis realizadas no ano de 2013 

no período de matrícula nas escolas da rede municipal de ensino de Campo Mourão, 

mais especificamenate nas séries finais do 1º ciclo do ensino fundamental, que 

correspondem aos 4º e 5º anos. Para esta pesquisa participaram 1.798 (Um Mil 

Setecentos e Noventa e Oito) alunos (totalizando os questionários válidos). O 

instrumento utilzado para coleta de dados foi um questionário composto por 8 

perguntas referentes à identificação dos participantes, e outras 7 perguntas 

investigativas com o objetivo de levantar o número de crianças diagnosticadas com 

distúrbios de aprendizagem.  

O aumento na prescrição de medicamentos psicoestimulantes para 

o TDAH é um fato no mínimo intrigante. Ortega (et. al., 2010) apresenta dados do 

relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2008, sobre a produção de 

psicotrópicos. Os dados sobre o metilfenidato declaram que sua produção mundial 

no ano de 2006 chegou quase a 38 toneladas, sendo que a produção mundial de 
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outros psicoestimulantes (anfetaminas e seus derivados) não alcançou 34 toneladas 

no mesmo ano. Porém, vemos que mesmo dentre os defensores do tratamento 

medicamentoso é colocado que ainda se faz necessário um maior aprofundamento 

nos estudos sobre as consequências do medicamento e seus efeitos a longo prazo.  

Para sustentar a análise dos dados coletados no município de 

Campo Mourão, estre trabalho foi dividido em capítulos.  No primeiro capítulo 

apresentaremos os pressupostos teóricos sobre o TDAH a partir da abordagem 

organicista. Nele são explicitados os estudos de autores como Barkley e Murphy 

(2008) e Rohde e Halpern (2004), a partir dos pressupostos teóricos do TDAH, bem 

como suas causas, características, critérios diagnósticos, o tratamento e a evolução 

do quadro.  

No segundo capítulo abordaremos conceito de medicalização. A 

seguir, faremos um resgate histórico do “surgimento” do TDAH. Por fim, 

apresentaremos o contexto do surgimento de práticas medicalizantes e como essas 

práticas se expressam atualmente entrou no universo escolar e na vida das pessoas. 

No terceiro capítulo apresentaremos os conhecimentos da 

Psicologia Histórico-Cultural e a humanização dos indivíduos. Explicitaremos o 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores, sobre o conceito de atenção e 

suas propriedades. Por fim, descreveremos algumas considerações sobre a 

atividade de estudo e alguns princípios para a organização do ensino, de acordo 

com os ensinamentos de Vigotski, Elkonin e Davidov. 

No quarto capítulo analisaremos os dados coletados na cidade de 

Campo Mourão, apresentando a quantidade de crianças que fazem uso de 

medicamentos controlados, apresentando então os nomes dos medicamentos 

prescritos, dando ênfase ao medicamento Ritalina e Risperidona, bem como os 

diagnósticos e acompanhamentos realizados pelas crianças matriculadas no 4º e 5º 

anos do primeiro Ciclo do Ensino Fundamental.  
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CAPÍTULO 1 
 

O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH): UMA 

LEITURA A PARTIR DA ABORDAGEM ORGANICISTA 

 

Neste capítulo, apresentaremos os pressupostos teóricos para a 

compreensão do TDAH, a partir da abordagem organicista. Para tanto, o capítulo foi 

dividido inicialmente com a explicação referente ao Transtorno, expondo os 

conceitos adotados por Barkley e Murphy (2008) e Rohde e Halpern (2004). 

Posteriormente, entramos na sua causalidade, dando ênfase, ao fato de, etiologia do 

TDAH ser desconhecida. Em concordância com os autores citados, explicaremos 

que alguns estudos já foram realizados buscando a explicação sobre sua etiologia. 

No decorrer do capítulo, seguiremos levantando as características que os indivíduos 

possuidores desse transtorno podem apresentar. 

Mais adiante no capítulo, retratamos como é feito o diagnóstico do 

transtorno a partir do manual DSM e sua recente atualização; apresentamos então o 

referido manual DSM-IV e os quesitos que atualmente sofreram atualização, o DSM-

V; colocamos também a quantidade de quesitos que levam ao diagnóstico pelos 

especialistas da área. Em sequência, são apontados os tratamentos que podem ser 

realizados, levando em conta a abordagem organicista, em que o tratamento 

abrange somente o indivíduo ou no máximo hábitos da família. E finalizamos com a 

prevalência e o modo como as pessoas que apresentam este transtorno podem 

evoluir. 

 

2.1 O QUE É O TDAH? 

 

Barkley e Murphy (2008) descrevem, que o Transtorno de Déficit e 

Atenção e Hiperatividade - o TDAH, é o termo atual usado por muitos pesquisadores 

para nomear um transtorno desenvolvimental específico, que normalmente aparece 

na infância, caracterizando-se por dificuldades na atenção e regulação 

comportamental.  

Este transtorno em seu contexto histórico nem sempre obteve essa 

nomenclatura. De acordo com Rohde e Halpern (2004), há relatos históricos do 

TDAH na literatura médica, em 1902, com uma publicação de um pediatra num 
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jornal médico. No início da década de 40 do século XX, este transtorno era 

designado como “lesão cerebral mínima”. Logo após, foi modificada para “disfunção 

cerebral mínima” com a justificativa de que os problemas gerados na criança eram 

mais disfunções do que lesões. A partir de modernizações na área da psiquiatria, 

como o DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Manual de 

Estatística e Diagnóstico de Transtornos Mentais da Associação Americana de 

Psiquiatria), a nomenclatura do transtorno foi alterada para Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade. 

 

2.2 CAUSAS 

 

De acordo com Rohde e Halpern (2004) e Barkley e Murphy (2008), 

a etiologia deste transtorno é desconhecida, não havendo precisão sobre suas 

causas. Porém, há concordância na explicação dos autores sobre os fatores 

genéticos e a hereditariedade terem uma grande parcela de contribuição para sua 

manifestação. 

 A contribuição genética para o TDAH parte inicialmente dos estudos 

genéticos clássicos. Conforme Rohde e Halpern (2004), um grande número de 

estudos já foi realizado com famílias que possuem este transtorno e os resultados 

obtidos mostraram uma grande recorrência familiar. Pesquisas com filhos gêmeos e 

filhos adotivos foram realizadas. No caso dos gêmeos, a pesquisa sobre 

herdabilidade foi positiva. Nas pesquisas com filhos adotivos, o estudo encontrou 

uma frequência significativamente maior entre a família biológica e a família adotiva, 

confirmando então uma importante contribuição de fatores genéticos para a etiologia 

do TDAH.  

Devido à concordância dos resultados em pesquisas sobre fatores 

genéticos terem maior recorrência, e em grande parte serem responsáveis pelo 

surgimento do TDAH, há um interesse maior sobre os estudos deste transtorno 

baseando-se em genética molecular. Nesta concepção, dentre os genes estudados 

estão o DAT1, receptores de D2 (DRD2), D3 (DRD3), D4 (DRD4) e D5 (DRD5) e 

diversos outros tipos de genes. Rohde e Halpern (2004), consideram que os estudos 

genéticos relacionados ao TDAH ainda estão no início e que os resultados são 

bastante contraditórios, concluindo então que nenhum dos diversos genes 

estudados pode ser considerado necessário para a explicação do surgimento do 



 

 

14 

TDAH. Barkley e Murphy (2008), defendem ainda que pode haver vários genes 

associados ao transtorno, enfatizando que o TDAH engloba um conjunto de traços 

comportamentais complexos e, desta forma, é difícil apenas um único gene ser 

responsável por todo um conjunto de comportamentos.  

Outro fator levantado em estudos do transtorno é a neurobiologia. 

Segundo Rohde e Halpern (2004), os estudos são derivados de sistemas 

neuropsicológicos, de neuroimagem, e de neurotransmissores; podemos citar 

estudos em “disfunções nas áreas frontais e suas conexões subcorticais no sistema 

límbico” (ROHDE; HALPERN 2004, p. S64). Porém, essa teoria explica alguns casos 

do transtorno não abrangendo a todos. Para que a concepção neurobiológica 

abrangesse mais casos do transtorno deveria incluir uma circuitaria neural 

envolvendo os dois neurotransmissores - a dopamina e a noradrenalina. 

Ainda buscando explicar a etiologia do TDAH, Rohde e Halpern 

(2004) e Barkley e Murphy (2008), defendem que dificuldades durante a gravidez e 

no parto, tais como: toxemia, eclampsia, parto prematuro, estresse fetal, peso 

extremamente baixo ao nascer, hemorragia antes do parto, exposição pré-natal ao 

álcool e ao cigarro contribuem para o desenvolvimento do transtorno. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS 

 

Conforme Barkley e Murphy (2008) e Rohde e Halpern (2004), as 

pessoas que possuem TDAH apresentam três características principais: Primeira: a 

diminuição da inibição da resposta, do impulso, da capacidade de adiar a 

gratificação. Estas pessoas frequentemente não conseguem esperar sua vez para 

falar ou participar de algum evento. Distraem-se com facilidade ao exercer uma 

atividade na qual deveriam estar concentradas. Além disso, as pessoas que 

apresentam esse transtorno geralmente não conseguem se esforçar em atividades 

em que a recompensa será a longo prazo. 

A segunda característica é a dificuldade na regulação das 

atividades, ou seja, comportam-se com atividade excessiva e movimentos 

desnecessários para a realização de uma tarefa. As pessoas que possuem esse 

transtorno são exageradamente ativas, irrequietas e desassossegadas se 

comparados às outras da mesma idade na execução de tarefas irritantes. Como 

última e terceira característica, podemos observar também que comumente 
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apresentam atenção sustentada deficiente ou pouco esforço na realização de 

tarefas, principalmente quando estas são aborrecedoras, desinteressantes, 

repetitivas, ou que necessitam de muito tempo para serem realizadas. Os indivíduos 

que possuem estas características, quando indagados sobre o nível de persistência 

e força de vontade em realizar atividades que julgam desinteressantes, “[...] dizem 

ficar facilmente entediados com tais atividades e, consequentemente, passam de 

uma atividade não realizada para outra sem completar a anterior” (BARKLEY; 

MURPHY, 2008, p. 10).  

Portanto, a tríade sintomática clássica do TDAH é: impulsividade, 

hiperatividade e a desatenção. Porém, Barkley e Murphy (2008) argumentam que os 

portadores de TDAH podem possuir outras características, em particular os subtipos 

associados ao comportamento impulsivo. Dentre essas características, podemos 

citar: Dificuldades em lembrar-se de fazer as coisas (ou memória de trabalho): de 

acordo com os autores, a memória de trabalho é a capacidade em memorizar 

informações que auxiliaram a pessoa no desenvolvimento de uma tarefa. Devido a 

esta dificuldade, as pessoas com TDAH são taxadas como esquecidas e 

desorganizadas. Ainda como relatam os autores, pesquisas recentes descrevem que 

os indivíduos que possuem este transtorno não conseguem utilizar o tempo 

adequadamente, atrasando-se sempre em suas atividades cotidianas. 

O atraso no desenvolvimento da linguagem interna e na obediência 

às regras, segundo Barkley e Murphy (2008), é outra dificuldade dos indivíduos com 

TDAH. Os autores defendem que a linguagem interna é “[...] a voz privada no interior 

de nossa mente que empregamos para conversar com nós mesmos, comtemplar 

eventos e dirigir ou comandar nosso próprio comportamento.” (BARKLEY; MURPHY, 

2008, p. 11). Essa linguagem interna é responsável pela reflexão e pela própria 

regulação do próprio comportamento. Este atraso colabora com a dificuldade de 

seguir regras, para seguir instruções adequadamente, para fazer e seguir projetos e, 

também, dificuldades em seguir os princípios legais e morais. 

Segundo Barkley e Murphy (2008), os indivíduos que apresentam o 

TDAH podem apresentar dificuldade em controlar as emoções, com a motivação e 

com o estado de alerta. A dificuldade em controlar o estado de alerta consiste na 

incapacidade dos indivíduos, com este transtorno, de ficarem alertas em atividades 

em que lhe são exigidas esta postura, ou até em ficarem despertas em situações 

consideradas tediosas. Com frequência, as pessoas com este transtorno possuem 
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problemas em inibir suas reações emocionais. Geralmente, elas manifestam suas 

reações publicamente e são menos capazes de internalizar seus sentimentos. Por 

consequência desta característica, as pessoas com TDAH são julgadas como 

imaturas emocionalmente. Se comparadas com outras pessoas, as pessoas com 

TDAH apresentam também, dentro dos problemas com a regulação da emoção, a 

dificuldade em criar motivação intrínseca na realização de tarefas que oferecem 

recompensas futuras.  

Ocasionalmente, os indivíduos com TDAH podem apresentar 

diminuição da capacidade de resolver problemas, ingenuidade e flexibilidade na 

busca de objetivos distantes ou em longo prazo. Ao seguirem um objetivo e se 

depararem com problemas, obstáculos ou barreias para atingir seu propósito eles 

normalmente tendem a desistir do seu percurso, pois julgam que tais barreiras são 

mais difíceis de superar do que para as outras pessoas. Então conforme Barkley e 

Murphy (2008), os indivíduos com TDAH geralmente não terminam suas tarefas 

quando se deparam com dificuldades. 

 

2.4 DIAGNÓSTICO 

 

O TDAH é reconhecido em dois sistemas de classificação de 

doenças, o DSM-IV, cuja sigla em inglês significa Manual de Estatística e 

Diagnóstico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, e o 

CID-10 que é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde. Na CID-10 a classificação é em F90 transtornos hipercinéticos. Porém, o 

manual mais utilizado para o diagnóstico pelos especialistas da medicina é o DSM-

IV, que contém uma listagem de 18 sintomas, sendo 9 de desatenção, 6 de 

hiperatividade e 3 de impulsividade: 

 

Manual do DSM-IV: 

O A. Ou (1) ou (2) 

(1 (1) Seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção persistiram pelo 

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

desenvolvimento: 
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Desatenção: 

a) (a) Frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por 

descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras 

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

atividades lúdicas 

c) (c) Com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra 

d) (d) Com frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, 

tarefas domésticas ou deveres profissionais (não devido a oposição a 

comportamento de oposição ou incapacidade de compreender instruções) 

e) (e) Com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades 

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

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

h) (h) É facilmente distraído por estímulos alheios às tarefas 

i)   (i) Com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias 

(2 (2) Seis (ou mais) dos seguintes sintomas de hiperatividade persistam por pelo 

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

desenvolvimento: 

Hiperatividade: 

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

b) (b) Frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações 

nas quais se espera que permaneça sentado 

c) (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) 
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d) (d) Com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente 

em atividades de lazer 

e) (e) Está frequentemente “a mil” ou muitas vezes age como estivesse “a todo 

vapor” 

f)   (f) Frequentemente fala em demasia 

Impulsividade: 

g) (g) Frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido 

completadas 

h) (h) Com frequência tem dificuldade para aguardar sua vez 

i)   (i) Frequentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros (por exemplo, 

intromete-se em conversas ou brincadeiras) 

B. B. Alguns sintomas de hiperatividade/impulsividade ou desatenção que 

causaram prejuízo estavam presentes antes dos 7 anos de idade. 

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

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

D.D. Deve haver claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no 

funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. 

E. 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 de ansiedade, transtorno dissociativo ou um 

transtorno da personalidade). 

 

Para o diagnóstico do TDAH com o DSM-IV, é preciso que haja pelo 

menos seis sintomas de desatenção e/ou seis sintomas de 

hiperatividade/impulsividade. 

O critério A, para o diagnóstico do TDAH deve conter um padrão 

persistente de desatenção e ou hiperatividade que não condiz com a idade do 

indivíduo analisado, com uma frequência e relevância significativa. Os sintomas de 
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hiperatividade e impulsividade devem ter sido presentes antes dos 7 anos de idade, 

este é o critério B para diagnóstico. No critério C do DSM-IV, os sintomas devem 

estar presentes em pelo menos dois ambientes em que o indivíduo analisado 

frequenta. Deve haver prejuízos nos contextos social, acadêmico e ocupacional de 

acordo com o critério D; já o critério E faz ressaltas sobre a existência de outros 

transtornos como: Esquizofrenia, Autismo e outros Transtornos Psicóticos, 

descartando então a existência do TDAH. 

De acordo com a ABDA (Associação Brasileira do Déficit de 

Atenção), o DSM sofreu uma atualização em maio de 2013. O DSM-V foi lançado no 

Congresso de Psiquiatria em São Francisco, na Califórnia. Poucas foram as 

modificações sofridas. A listagem de 18 sintomas da tabela acima e o número de 

sintomas para o diagnóstico permaneceram iguais. Porém, para diagnóstico em 

pessoas adultas o número de sintomas foi alterado de X para cinco. Além disso, 

Rohde e Halpern (2004) argumentam que o que deve ser focado não deve ser 

apenas o número de sintomas apresentados, mas sim o grau de prejuízo deles. Para 

todos os sintomas deve haver uma relevância significativa, eles devem ser 

nitidamente incoerentes com a idade do indivíduo, e devem estar presentes por pelo 

menos seis meses. 

O critério B do DSM-IV, que define a idade de início dos sintomas, 

foi alterado no DSM-V. Agora o limite de idade é de 12 anos e não mais sete anos, 

como consta no DSM-IV. Outro critério que sofreu modificações foi o critério E. 

Nesta nova versão, agora mesmo o indivíduo portador de autismo pode ser 

diagnosticado com o transtorno. Porém, permaneceu a exigência de os sintomas 

não acontecerem concomitantemente a quadro de transtorno psicótico ou não serem 

melhores explicados por outros transtornos. 

De acordo com Rohde e Halpern (2004), o diagnóstico deve 

compreender a história do paciente, ou seja, ele deve envolver a observação do 

atual do comportamento do indivíduo analisado e dados posteriores com relato dos 

pais e dos professores. Além disso, devem ser englobados na análise os diversos 

ambientes que o paciente frequenta. A história clínica, social e familiar do paciente é 

um dado importantíssimo para o diagnóstico do TDAH, pois a falta de concentração 

e ou hiperatividade apenas na escola não classifica a criança com tendo o 

transtorno; significa mais uma dificuldade específica de aprendizagem. Portanto, 

para o diagnóstico do TDAH é preciso consultas detalhadas com um especialista da 
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medicina (pediatra, neuropediatra, neurologista). A avaliação deve acontecer de 

acordo com critérios rigorosos sobre a história de vida do paciente, coleta de dados 

nos vários ambientes em que o paciente convive. 

Na avaliação clínica para diagnóstico do TDAH deve ser descartada 

a presença de outros transtornos neurológicos, desta forma, segundo Rohde e 

Halpern (2004, p. S67) 

 

Outras condições prevalentes, como síndrome do X-frágil, também devem 

ser descartadas, visto que esta patologia pode causar problemas de 

atenção, hiperatividade e impulsividade. Outros testes neuropsicológicos 

(por exemplo, o Wisconsin Cart-Storting Testa, Continuous Performance 

Test – CPT, ou o STROOP Test), assim como exames de neuroimagem 

(tomografia, ressonância magnética, ou SPECT cerebral), também fazem 

parte do ambiente de pesquisa, e não do clínico. 

 

Com a atualização do DSM-V, esse critério sofreu alterações. De 

acordo com o DSM-V, se a criança possuir um quadro positivo para Autismo, ela 

também poderá ser diagnostica da com TDAH, porém, deve se ter ressalvas para o 

diagnóstico quando a criança apresenta outros transtornos como, por exemplo, a 

esquizofrenia, e também quando os sintomas apresentados pela criança, não 

poderem ser explicados por outros transtornos. 

 

2.5 TIPOS DE TDAH 

Como apontam Rohde e Halpern (2004) e Barkley e Murphy (2008), 

existem alguns tipos do TDAH, dependendo dos sintomas apresentados por cada 

pessoa.  O DSM-IV subdivide o TDAH em três tipos, sendo eles: a) Os que 

apresentam comportamento impulsivo e hiperativo são classificados como 

portadores de TDAH do tipo predominantemente hiperativo e impulsivo; b) Os que 

apresentam desatenção e falta de concentração são classificados como TDAH do 

tipo predominantemente desatento e, por fim, c) Os que apresentam todos estas 

dificuldades juntas são colocados como portadores de TDAH do tipo combinado.  

Atualmente, com a publicação do DSM-V, essa subdivisão foi 

alterada para TDAH pode ser caracterizado como Leve, Moderado e Grave, de 

acordo com a atualização do DSM-V, em Março de 2013. 
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2.6 TRATAMENTO 

De acordo com Barkley e Murphy (2008), ainda não há nenhum 

medicamento ou tratamento que possa curar o TDAH, mas existem muitos 

tratamentos que ajudam na administração do transtorno. A família e os professores 

devem ser orientados sobre a natureza do TDAH, pois eles ajudarão a contribuir na 

educação dos indivíduos que apresentam este transtorno. Dentre os tratamentos 

com melhor desempenho na manutenção dos sintomas referentes ao TDAH, 

segundo Barkley e Murphy (2008), pesquisas levantadas afirmam que o uso de 

medicações estimulantes (metilfenidato, anfetaminas) e não-estimulantes 

(atomoxetina) tem um resultado mais positivo; alguns antidepressivos ajudam na 

administração dos sintomas. Os tratamentos psicológicos não têm um benefício 

abrangente. Barkley e Murphy (2008, p. 18) argumentam que: 

 
Os tratamentos psicológicos, como a modificação do comportamento na 

sala de aula e o treinamento dos pais nos métodos de manejo do 

comportamento da criança, têm mostrado benefícios a curto prazo nesses 

ambientes. No entanto, as melhoras que eles provocam são com frequência 

limitados àqueles locais em que o tratamento está ocorrendo e não se 

generalizam para outros ambientes que não estão incluídos no programa de 

manejo. Além disso, estudos recentes sugerem, como com relação às 

medicações discutidas, por exemplo, que os resultados alcançados durante 

o tratamento podem não durar se o tratamento for encerrado. 

 

Ou seja, o tratamento das pessoas portadoras do TDAH deve 

combinar medicações e atendimento psicológico mantido por um contínuo e longo 

período de tempo para que seus efeitos sejam duradouros. Barkley e Murphy (2008) 

e Rohde e Halpern (2004), defendem que o tratamento do TDAH deve ser visto 

como uma doença crônica, que necessita de tratamento constante e ininterrupto. 

Nesta perspectiva, deve haver alguns princípios básicos para a administração do 

transtorno. O pediatra (ou neuropediatra, ou neurologista) deve estipular um 

programa de treinamento com reconhecimento de uma condição crônica; deve se 

estipular objetivos a serem alcançados, conjuntamente com o paciente, a família e a 

escola; deve realizar a prescrição de medicamentos estimulantes para manejo dos 

sintomas; podem ser recomendados outros tratamentos psicossociais; e por fim os 

indivíduos com TDAH devem passar por retornos frequentes ao consultório médico 

para que sejam monitoradas sistematicamente. 

Com relação ao tratamento psicofarmacológico Rohde e Halpern 

(2004), descrevem que o estimulante mais utilizado no Brasil é o metilfenidato. De 
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acordo com os autores, geralmente, a dose administrada fica entre 20 a 60 mg/dia, 

podendo se utilizar uma dose de manhã, outra ao meio dia e a última no final da 

tarde, não ultrapassando a dose diária recomendada pelo médico. Para Rohde e 

Halpern (2004), dentre os pacientes tratados com metilfenidato um percentual de 

70% apresentam respostas adequadas ao tratamento com estimulantes, reduzindo 

então 50% dos sintomas básicos. Alguns efeitos colaterais são mais frequentes no 

tratamento com estimulantes sendo: a perda de apetite, e a insônia; o indivíduo pode 

apresentar também maior irritabilidade, cefaleia e sintomas gastrointestinais. 

Porém, alguns aspectos sobre o tratamento do TDAH com 

estimulantes, causam controvérsia, Rohde e Halpern (2004, p. S68), esclarecem 

alguns destes aspectos: 

 
[...] a) interferência no crescimento – estudos recentes têm demostrado que 

o uso de metilfenidato não altera significativamente o crescimento 

adolescentes com TDAH tratados e não-tratados com metilfenidato chegam 

ao final da adolescência com alturas similares); b) potencial de abuso do 

metilfenidato – uma meta-análise recente demostra claramente uma 

prevalência significativamente maior de uso abusivo/dependência de drogas 

em adolescentes com TDAH que não foram tratados com estimulantes 

quando comparados a jovens com o transtorno tratados com o estimulantes 

(entretanto, vários estudos têm sugeridoa possibilidade de uso inadequado 

dos estimulantes por pessoas não-portadoras do transtorno); c) tempo de 

manutenção do tratamento – as indicações para os chamados “feriados 

terapêuticos” (fins de semana sem a medicação) ou para a suspensão da 

medicação durante as férias escolares são controversas. A pausa no uso do 

metilfenidato nos fins de semana talvez possa ter indicações naquelas 

crianças em que os sintomas causam prejuízos mais intensos na escola, ou 

naqueles adolescentes em que o controle do uso de álcool ou de outras 

drogas ilícitas é difícil nos fins de semana. A indicação pode ocorrer quando 

o paciente apresenta um período de cerca de 1 ano assintomático, ou 

quando há melhora importante da sintomatologia.  

 

É necessário também a educação das famílias e intervenções na 

escola, que são fundamentais para o manejo dos sintomas do transtorno nas 

crianças/adolescentes. Rohde e Halpern (2004), defendem que as famílias precisam 

conhecer melhores estratégias na organização e o planejamento diário de suas 

atividades, realizadas pelas crianças, pois os familiares devem estar cientes de que 

as crianças com TDAH desenvolvem melhor suas atividades em ambientes melhor 

organizados, como por exemplo: em ambientes silenciosos e sem maiores 

estímulos.  
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Na escola um ambiente mais organizado e rotineiramente 

estruturado contribui no controle emocional das crianças; tarefas que não 

necessitem de muito tempo para serem realizadas, também ajudariam no melhor 

desempenho destas crianças. A criança com esse transtorno preferencialmente deve 

sentar na primeira fila, próximo à professora, para que possa receber um 

atendimento mais individualizado quando necessário. É recomendável também que 

o local onde a criança ficará sentada fique afastado da janela sem muitos estímulos 

próximos para que ela não se distraia facilmente ao visualizar outros estímulos. 

Com relação a uso de antidepressivos para o tratamento do 

transtorno, Rohde e Halpern (2004), citam a eficácia dos antidepressivos tricíclicos 

(ADT) e a bupropiona. Outro fármaco que vem sendo utilizado para o tratamento do 

TDAH, é a atomoxetina, que é um medicamento não estimulante, e vem sendo 

utilizada no tratamento do TDAH em mais de 2500 crianças e adolescentes nos 

Estados Unidos, apresentando um resultado superior ao placebo na redução dos 

sintomas do transtorno. 

 

2.7 PREVALÊNCIA E EVOLUÇÃO 

 

Conforme Barkley e Murphy (2008), o TDAH acontece em 5 a 8% 

das crianças e em 4 a 5% dos adultos. Os sintomas normalmente começam já na 

infância e os indivíduos que são diagnosticados com TDAH já na idade adulta, 

provavelmente apresentaram sintomas desde a infância, mas o transtorno não foi 

diagnosticado na época. Segundo Barkley e Murphy (2008), os meninos apresentam 

maior probabilidade no transtorno do que as meninas; a proporção de gênero em 

crianças é de 3:1, e na idade adulta 2:1 para meninos. Os autores ainda escrevem 

que o transtorno tem maior probabilidade de acontecer em famílias que já tenham 

casos de TDAH. 

Rohde e Halpern (2004) expõe que antes do aprofundamento dos 

estudos sobre o TDAH, acredita-se que o transtorno desaparecia com a chegada da 

adolescência, porém estudos constatam que um percentual de cerca de 70 a 80% 

de crianças com o diagnóstico positivo para TDAH permanecem com os sintomas na 

adolescência, e apenas cerca de 20 a 35% não apresentam mais sintomas na idade 

adulta (BARKLEY; MURPHY, 2008, p. 14). 
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Geralmente, as crianças/adolescentes diagnosticadas com TDAH ao 

chegarem à idade adulta, provavelmente terão um pouco mais de dificuldade em 

relação ao nível e capacidade intelectual, se comparados a seus pares. Segundo 

Rohde e Halpern (2004), este problema acontece devido a um maior risco de baixo 

desempenho escolar, seguido de repetências, expulsões e vários outros problemas 

relacionados à vida escolar. No aspecto social, os indivíduos portadores do 

transtorno podem apresentar, segundo Barkley e Murphy (2008, p 15): 

 
É também provável que experimentem dificuldades em ajustar-se no 

emprego e podem ser subempregados em relação á inteligência e à 

formação educacional da sua família. Tendem a mudar de emprego com 

mais frequência do que as outras pessoas, às vezes por se sentirem 

entediados ou devido a problemas interpessoais no local de trabalho. 

Também tendem a ter uma maior rotatividade de amizades e 

relacionamentos amorosos, além de parecerem mais propensos à discórdia 

conjugal e, até mesmo, ao divórcio. 

 

A evolução do TDAH pode apresentar dificuldades em vários 

aspectos da vida das pessoas que apresentam este transtorno. Rohde e Halpern 

(2004), expõem também sobre alguns outros transtornos que podem ocorrer ao 

longo do desenvolvimento do TDAH, como a ansiedade, a depressão, indivíduos 

com autoestima baixa, problemas de conduta e delinquência, podem ter dificuldades 

no uso e abuso de drogas, assim como dificuldades em relacionar-se com outras 

pessoas. 
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CAPÍTULO 2 
 

 REFLEXÕES A RESPEITO DA MEDICALIZAÇÃO E OS DISTÚRBIOS DE 

APRENDIZAGEM 

 

Neste capítulo, abordaremos o conceito de medicalização utilizando 

autores como, Collares e Moysés (1994; 1992; 2012); Suzuki (2012); Conrad (2007); 

Guarido (2010); Viégas e Oliveira (2014); Barros (1983); Kantoviski e Vargens 

(2010). Na sequência, apresentaremos algumas discussões sobre o I Seminário 

Internacional “A educação medicalizada: dislexia, TDAH e outros supostos 

transtornos”, que reuniu diversos profissionais da área médica buscando 

compreender melhor o fenômeno medicalizante. Porém, ao longo do capítulo, 

deixaremos claro que o conceito de medicalização abordado neste trabalho, não é o 

de se contrapor a prescrição, e a tomada de medicamentos para tratamentos de 

saúde. 

A medicalização da educação tornou-se algo mais amplo, e outros 

campos de conhecimento acabaram envolvendo-se na busca de explicar o fracasso 

escolar e as dificuldades de aprendizagem. Então, será exposto neste trabalho o 

fato de que a sociedade capitalista e a indústria farmacêutica terem um forte 

interesse na patologização do processo ensino-aprendizagem, que não se 

apresentam apenas nos dias atuais. Para tanto, adentraremos na história dos 

distúrbios de aprendizagem, explicando algumas vertentes (biologizantes) 

explicativas para o fracasso escolar, como a dislexia e os distúrbios de 

aprendizagem como o TDAH. 

Finalizaremos o capítulo fazendo um resgaste histórico, como forma 

de compreender como a medicina entra na vida das pessoas, por meados do 

século XIX e XX, com o higienismo, a Liga da Higiene Mental e o pensamento 

eugênico, com vistas a modernizar o país ocasionando uma depuração social. 

Desta forma, Collares e Moysés (1992) explicitam que a medicina entra na vida das 

pessoas trazendo consigo o reducionismo biológico na qual a situação e o destino 

dos indivíduos são explicados por características individuais, ou seja, o indivíduo é 

responsável por seu destino e pelos problemas que são por ele apresentados, 

culpabilizando a vítima.  
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3.1 CONCEITO DE MEDICALIZAÇÃO 

 

Medicalização é um termo muito utilizado na sociedade 

contemporânea, e desta forma, para adentrarmos neste assunto, faz-se necessário 

uma melhor compreensão deste processo e do significado deste termo. Suzuki 

(2012), faz uma discussão a respeito da crescente e intensiva entrada da medicina 

na vida das pessoas.  

 
(...) de acordo com uma reportagem no jornal Folha de São Paulo em 16 de 

janeiro de 2011, a venda de calmantes no Brasil disparou 36% nos últimos 

quatro anos. Esses medicamentos estão em segundo lugar entre as drogas 

mais vendidas e só perdem para o anticoncepcional. Com igual 

preocupação, a edição da Globonews de 12 de novembro de 2010 

denunciou o aumento exorbitante das drogas utilizadas para a melhora da 

aprendizagem em crianças escolares. De acordo com essa edição, o Brasil 

é o segundo país que mais vende a droga Ritalina, perdendo somente para 

os Estados Unidos (SUZUKI, 2012, p. 13) 

 

Para Collares e Moysés (1994), medicalização é um conceito 

utilizado para nomear o processo de transformação de problemas, de origem social 

e política, em questões provenientes da área médica. De acordo com as autoras, 

este processo seria a transmutação de problemas sociais para problemas médicos. 

Portanto, busca-se soluções na medicina para tentar solucionar um problema social, 

“transformando as dores da vida em doenças” (COLLARES; MOYSÉS, 2012, p. 2). 

Seguindo o mesmo raciocínio, Conrad (2007) nos coloca que, medicalização 

significa transformar problemas de origem não médica para o campo da medicina 

(apud SUZUKI, 2012, p. 16). 

Neste sentido, Guarido (2010, apud VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014), 

afirma que o conceito de medicalização, de modo geral, pode ser aplicado às 

diversas esferas da vida, e basicamente caracteriza-se em reduzir problemas 

sociopolíticos a questões individuais. Conforme Viegas e Oliveira (2014), à 

medicalização cabe responder problemas sociais, transferindo a responsabilidade 

para o próprio sujeito, “envolvendo, outrossim, a redução da complexidade da vida 

para aspectos específicos, tendo na patologização sua face mais sombria” (VIÉGAS; 

OLIVEIRA, 2014, p. 40). 

Barros (1983) afirma que o termo medicalização corresponde “a 

ampliação crescente do trabalho de intervenção da medicina na vida das pessoas, 
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passando para a alçada médica, inclusive, problemas claramente determinados pela 

forma de ser da sociedade” (apud SUZUKI, 2012, p. 16).  

Segundo Kantoviski e Vargens (2010, apud SUZUKI, 2012, p. 16), a 

medicalização também é uma forma de controle social da sociedade capitalista, 

normatizando e regulando diversos hábitos e aspectos da vida humana, de acordo 

com padrões estabelecidos pela classe dominante.  

Autores como Brant, Carvalho (2012, apud VIÉGAS; OLIVEIRA, 

2014, p. 53) alegam que a relação existente entre a medicina e a indústria 

farmacêutica é um dos fatores fundamentais para que este olhar biologizante se 

mantenha ativo, pois os lucros em criar e vender doenças são altamente 

expressivos. Nesta análise, Suzuki (2012) nos coloca que a venda da “droga da 

obediência”, nome pela qual ficou conhecido popularmente o medicamento Ritalina1, 

no Brasil passou de 70.000 caixas no ano 2000, para 1.700.000 caixas em 2009, ou 

seja, um aumento de 1.630.000 caixas em apenas nove anos. 

Convém aqui explicar que quando se fala do processo de 

medicalização, não está se contrapondo ao o uso de medicamentos para tratar 

problemas orgânicos de saúde. O uso de remédios para controlar/tratar 

enfermidades, doenças crônicas ou aquelas por apenas um determinado período de 

tempo, que garantam a saúde e a qualidade de vida das pessoas não é 

questionável. Mas, sim, no uso acentuado da medicação em fatos e desafetos da 

vida que são construídos socialmente. De acordo com Kantoviski & Vargens (2010, 

apud SUZIKI, 2012, p. 16), o processo de medicalização diz respeito à capacidade 

da medicina em se apropriar dos problemas enfrentados na vida cotidiana, e, através 

deles, apontar explicações dentro dos conhecimentos médicos e propor remédios 

para tais problemas.   

Analisando a entrada da medicina na vida social, Conrad (2007, 

apud SUZUKI, 2012, p. 13) aponta particularidades da vida social que, na análise 

médica, são categorizadas como patologias, estando entre elas o alcoolismo, os 

sintomas de ansiedade, as alterações de humor, a menstruação como a menopausa, 

controle de natalidade, infertilidade, envelhecimento, a forma como lidar com a 

morte, comportamentos considerados imorais, perversos ou criminais. Para o autor, 

estas características particulares que algumas pessoas enfrentam ao longo de suas 

                                                 
1
 Nome comercial do medicamento metilfenidato, muito utilizado nos diagnósticos de TDAH, para 

tratamento de crianças diagnosticadas com algum problema de comportamento e/ou aprendizagem. 
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vidas, são transformadas pelo olhar da medicina como sofrimentos e patologias que 

devem ser medicadas e tratadas. O processo de medicalização diz respeito à 

abordagem organicista, biológica colocando o problema/fracasso exclusivamente no 

individuo, não considerando as mudanças na vida social, e as implicações da vida 

coletiva.  

De acordo com Suzuki (2012), com o intuito de compreender melhor 

o processo de medicalização, foi realizado em São Paulo no ano de 2010, um 

seminário intitulado I Seminário Internacional intitulado “A educação medicalizada: 

dislexia, TDAH e outros supostos transtornos”. Neste seminário, os participantes 

chegaram à conclusão de que este termo ainda é pouco compreendido, seja na 

sociedade em geral como pela comunidade cientifica; e que ao tratar do termo 

medicalização, a interpretação se refere ao uso abusivo e exacerbado de medicação 

em fatos e desafetos da vida social. O Seminário ajudou desconstruir a ideia de que 

medicalização é posicionar-se contra o uso de remédios para tratar problemas de 

saúde. 

A seguir, apresentaremos uma parte da “Minuta do Manifesto de 

Lançamento do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade”: 

 
A sociedade brasileira vive um processo crescente de medicalização de 

todas as esferas da vida. Entende-se por medicalização o processo que 

transforma, artificialmente, questões não médicas em problemas médicos. 

Problemas de diferentes ordens são apresentados como “doenças”, 

“transtornos”, “distúrbios” que escamoteiam as grandes questões políticas, 

sociais, culturais, afetivas que afligem a vida das pessoas. Questões 

coletivas são tomadas como individuais; problemas sociais e políticos são 

tornados biológicos. Nesse processo, que gera sofrimento psíquico, a 

pessoa e sua família são responsabilizadas pelos problemas, enquanto 

governos, autoridades e profissionais são eximidos de suas 

responsabilidades. Uma vez classificados como “doentes”, as pessoas 

tornam-se “pacientes” e consequentemente “consumidoras” de tratamentos, 

terapias e medicamentos, que transformam o seu próprio corpo no alvo dos 

problemas que, na lógica medicalizante, deverão ser sanados 

individualmente. (I Seminário Internacional “A educação medicalizada: 

dislexia, TDAH e outros supostos transtornos”, 2010, apud SUZUKI, 2012, 

p. 17).  

 

 

 Collares e Moysés (1994) também argumentam que a 

medicalização da vida representa a biologização de conflitos sociais e de 

culpabilização da vítima, situando o problema exclusivamente no indivíduo e, 
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portanto, é o indivíduo que deve ser consertado, sendo que a resposta para os 

problemas por ele apresentados deverão estar em seu próprio organismo. 

 
Nas sociedades ocidentais, é crescente a translocação para o campo 

médico de problemas inerentes à vida, com a transformação de 

questões coletivas, de ordem social e política, em questões 

individuais, biológicas. Tratar questões sociais como se biológicas 

iguala o mundo da vida ao mundo da natureza. Isentam-se de 

responsabilidades todas as instâncias de poder, em cujas entranhas 

são gerados e perpetuados tais problemas (COLLARES; MOYSÉS, 

2012, p. 2). 

 

3.2 A HISTÓRIA NÃO CONTADA DOS DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM  

 

O uso de drogas lícitas para resolver problemas sociais é cada vez 

mais frequente nas sociedades ocidentais. A educação, assim como outras esferas 

da sociedade, vem sendo medicalizada em uma velocidade cada vez mais 

crescente. No setor educacional a não-aprendizagem e o fracasso escolar são 

pautados como problema único do aluno que não aprende, expandindo-se no 

máximo à sua família. Nesta concepção, a aprendizagem é vista como algo 

particular e se o aluno não consegue aprender, o professor pouco pode intervir 

(COLLARES; MOYSÉS, 1994 p. 26). 

A medicalização da educação tornou-se algo mais amplo, e outros 

campos de conhecimento acabaram envolvendo-se na busca de explicar o fracasso 

escolar e as dificuldades de aprendizagem. Entram em ação a psicologia, 

fonoaudiologia, psicopedagogia e neuropediatria. Desta forma, outros profissionais 

são envolvidos com o intuito de ajudar os médicos em sua prática biologizante. 

Devido à recente ampliação do fenômeno, buscou-se substituir o termo 

medicalização para outro mais abrangente, a patologização. (COLLARES; MOYSÉS, 

1994) 

Entretanto, não é recente a prática de buscar explicações na área 

médica para resolver problemas educacionais. Conforme Collares e Moysés (1994), 

há duas vertentes na história que buscam explicar o fracasso escolar. São elas a 

desnutrição e as disfunções neurológicas.  

Uma das vertentes explicativas para o fracasso escolar e que já foi 

alvo de vários estudos no decorrer da história defende que ele seria consequência 

da desnutrição. As crianças que frequentam as escolas podem ser portadoras de 
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desnutrição, porém, de acordo com Collares (1992), geralmente são portadoras de 

desnutrição leve, chamada de primeiro grau. Esse tipo de desnutrição é causada 

pela fome, que assola as famílias pobres brasileiras, consequência da má 

distribuição de renda da nossa sociedade. Entretanto este tipo de desnutrição não 

compromete o desenvolvimento do sistema nervoso central. Crianças com 

desnutrição de primeiro grau podem apresentar déficit de peso e estatura, em 

comparação com as outros da mesma faixa etária, mas não o desenvolvimento de 

funções psíquicas superiores complexas, funções estas que ainda não estão 

desenvolvidas na infância; então, não podem prejudicar o processo de alfabetização 

do aluno. 

A outra vertente refere-se aos distúrbios de aprendizagem, como 

disfunção cerebral mínima, hiperatividade e dislexia. Na busca de explicar o não-

aprender, há uma longa trajetória histórica sobre o surgimento dessas disfunções.  

De acordo com Collares e Moysés (2012, p. 3), há mais de cem 

anos “sucedem-se hipóteses de doenças neurológicas que comprometeriam 

exclusivamente a aprendizagem e/ou o comportamento”. No decorrer da história no 

início do século XX, Strauss, um neurologista americano indagou sobre uma 

pretensa lesão cerebral, que comprometeria o comportamento e/ou a aprendizagem, 

denominando Lesão Cerebral Mínima. Logo após este episódio, Orton, outro 

neurologista americano alega o descobrimento de uma nova doença a 

strephosymbolia: 

 
[...] Segundo suas próprias palavras, apenas “observando crianças lendo”, 

percebeu que as palavras formariam “engramas” nos dois hemisférios, 

“idênticos, simétricos e opostos, como as palmas das duas mãos”; ao ler, por 

exemplo, a palavra AMOR, formar-se-iam dois engramas: AMOR em um 

hemisfério e ROMA no outro. Daí, para evitar a confusão de símbolos, o 

cérebro anularia ROMA, de modo que restasse apenas AMOR; se o cérebro 

não fosse capaz de fazer isso, aconteceria a leitura especular em decorrência 

dessa confusão de símbolos (em grego: strephosymbolia). (COLLARES; 

MOYSÉS, o 2012, p. 4) 

 

A leitura especular, conforme Collares e Moysés (2012), pode 

acontecer em diversas situações com todas as pessoas, principalmente quando 

cansadas ou estressadas. Quando a criança está sendo alfabetizada a leitura 

especular é frequente. Ainda de acordo com as autoras, este “sintoma” ainda é muito 

utilizado para o diagnóstico de dislexia. Na atualidade, porém, curiosamente, se 

oculta o fato histórico de que a hipótese de Orton jamais fora comprovada. 
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Eis que em 1937 um novo protagonista, porém pouco citado em 

documentos oficiais, surge. Conforme Collares e Moysés (2012), seu nome é 

Bradley, um neurologista americano, que para comprovar sua teoria realiza 

experiências em crianças e adolescentes recolhidos em asilos e orfanatos, 

ministrando-lhes drogas psicotrópicas (calmantes e anfetaminas). Com base nestas 

experiências mal explicadas, ministrando drogas para crianças em orfanatos, sem 

rigor metodológico e nem ética, chega-se à conclusão de que, “usando anfetaminas, 

todas as crianças com problemas de comportamento ou aprendizagem 

apresentaram melhora e persistente de todos os sintomas” (COLLARES; MOYSÉS, 

2012, p. 5). 

A intervenção medicamentosa realizada por Bradley em 1937, 

mesmo que sem ser mencionada em nenhuma publicação científica que 

comprovaria a existência do transtorno, e mesmo sendo classificada como uma das 

experiências mais absurdas e sem um mínimo de ética na história da medicina, 

juntamente com a hipótese de Orton é transformada em teoria inquestionável para o 

tratamento de crianças e adolescentes com problemas de comportamento e/ou 

dificuldades de aprendizagem. Milagrosamente surge o sonho da indústria 

farmacêutica, um remédio milagroso que “estimularia” os alunos na aprendizagem. 

Collares e Moysés (2012) afirmam que, buscando encontrar a lesão 

citada por Strauss, em 1962, é realizado um workshop internacional com equipes de 

pesquisa, na cidade americana de Oxford. Neste estudo, as equipes não obtiveram 

resultado positivo, pois não foi encontrada, com a tecnologia da época, a lesão 

citada por Strauss. Deste modo, os grupos de pesquisas concluem que, não 

havendo lesão, o problema só pode vir de uma disfunção, nomeando o problema 

como Disfunção Cerebral Mínima (DCM). As características desta disfunção seriam: 

problemas com o comportamento e/ou aprendizagem; hiperatividade, e/ou 

agressividade; ausência de sinais em exames físicos e neurológicos; ausência de 

alterações em outros exames laboratoriais.  

Bradley, com suas experiências sem o mínimo de respeito ao ser 

humano, consegue realizar o sonho da indústria farmacêutica, um remédio 

milagroso. Sua hipótese ganhará vida independente, mesmo que sem ser 

mencionado seu nome, e será transformada em teoria não questionável, a explicar 

que crianças e adolescentes normais sejam colocados no terreno da dependência 

química, pela prescrição médica de psicotrópicos.  
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A doença foi criada, mas o diagnóstico não era exatamente preciso.  

Diagnosticar um transtorno tendo por base a avaliação e observação de alguns 

comportamentos considerados inadequados tais como: o transtorno deveria 

acometer apenas o comportamento e a aprendizagem; a criança deveria demostrar 

hiperatividade; agressividade; ser intolerante a frustações; incoordenação motora; 

déficit de concentração. Conforme Moysés e Collares (1992), o diagnóstico era feito 

com critérios subjetivos sem exata definição, sem número mínimo de sintomas; 

qualquer combinação já seria suficiente.  

 Buscando melhorar os critérios de diagnósticos e torná-los mais 

precisos, em meados de 1984, a Academia Americana de Psiquiatria, baseada nos 

critérios de diagnóstico da DCM, alega que a base para o diagnóstico é vaga e 

confusa, transferindo o defeito para a área da atenção. O quadro passa a ser 

nomeado como Attention Deficit Disorders (ADD) em inglês, cujos sintomas e 

critérios ainda continuam confusos e vagos; estes são: frequentemente parece não 

ouvir; frequentemente age sem pensar; frequentemente não termina as tarefas; e 

tem dificuldades de aprendizado (COLLARES; MOYSÉS, 2012, p. 7). 

E novamente com menos de dois anos surge uma nova mudança 

cosmética para o transtorno. Segundo Collares e Moysés (2012), a ADD Attention 

Deficit Disorders “[...] foi subdividida em dois subgrupos: ADD; e, quando também 

houvesse hiperatividade relevante, ADD-H”; mas o déficit de atenção continuava 

como dificuldade central, siglas em inglês elaborada pela Academia Americana de 

Psiquiatria. Posteriormente surge outra alteração: continuaria a ADD, e a ADD-H, 

vira ADHD (Attention Deficit and Hyperativity Disorders). Em português, Transtorno 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), sendo que o termo que 

compreenderia Disorders (na língua inglesa) é trocado por Transtorno. 

Desta forma, surge o TDAH, o transtorno que, na atualidade, tem 

sido a maior causa de encaminhamentos de alunos com dificuldades de 

aprendizagem, para os centros de diagnóstico infantil. Podemos observar que o 

termo medicalização tem uma longa trajetória histórica, e para uma melhor 

compreensão acerca desta prática, serão apresentados, no próximo item alguns 

conceitos que nos farão compreender melhor o surgimento de práticas 

medicalizantes. 
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3.3 A MEDICALIZAÇÃO TEM HISTÓRIA  

 

Collares e Moysés (1996) afirmam que, em momentos de grande 

tensão social a resposta encontrada para a solução destas tensões sempre foi no 

sentido de biologizar as questões conflitantes. Em meados dos séculos XIX e XX, 

com a urbanização das cidades, a migração da população do campo para a cidade e 

o aumento da burguesia capitalista, o acúmulo de pessoas nas áreas centrais dos 

municípios e “os males produzidos pelas inúmeras condições insalubres e as 

precárias condições sanitárias que caracterizavam os centros urbanos” (BARBIANI 

et al., 2014, p. 570), trouxe um agravamento de doenças que aumentavam o quadro 

de mortalidade da população brasileira.   

 
Entre 1845 e 1847, nas crianças entre um e dez anos, a mortalidade 

representava 51,9% da mortalidade total. Apresentavam-se justificativas 

médicas para esse fenômeno que culpabilizava a população pelos seus 

comportamentos equivocados no cuidado das crianças. (COSTA, 2004 apud 

BARBIANI et al. 2014, p. 570) 

 

Neste contexto, o Brasil precisava combater as epidemias diversas 

da população, com ideários políticos que almejavam o desenvolvimento do país e 

sua industrialização. Necessitava-se um trabalhador forte e sadio para as indústrias. 

Segundo Barbiani et al. (2014), o contexto da época de guerra 

contra as epidemias transformará o campo médico como protagonista da ação 

contra as doenças e mortes, agregando também outras áreas como a química e a 

farmacêutica. Estes campos formavam um grupo técnico e político a respeito “das 

medidas preventivas e curativas necessárias, pondo em curso um processo 

sistemático e coletivo de medicalização social” (BARBIANI et al., 2014, p. 571). 

De acordo com Barbiani et al. (2014), os problemas de saúde 

passam a ser assuntos de Estado, devido ao povoamento descontrolado e a falta de 

saneamento básico nas cidades. Segundo Boarini (2006), desta forma, configuram-

se então ajustes necessários nos costumes da população: a implantação da 

higienização e a entrada da medicina na vida das pessoas, e é neste cenário que 

começa aparecer o higienismo e o pensamento eugênico vindos do continente 

europeu. 

A política higienista buscava a disciplina de cada indivíduo consigo e 

com seus próximos, de maneira que cada pessoa se conscientizasse e agisse como 
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fiscal da higiene. Intervindo na educação e na saúde, os higienistas buscavam uma 

sociedade mais saudável. Desta forma a população aprenderia a cultura da higiene, 

passando esses hábitos aos familiares proporcionando ao país trabalhadores mais 

sadios e mais forte para um maior desenvolvimento. 

Segundo Mansanera e Silva (2000), a higiene da população era 

entendida, de maneira geral, como a desorganização social, e o mau funcionamento 

da sociedade, era devido as doenças, cabendo à Medicina refletir e atuar de 

maneira particular sobre seus componentes naturais, urbanísticos e institucionais, 

dentre eles a educação, visando neutralizar todo perigo possível.  

 
Aparecendo como uma necessidade inexorável no combate pela higiene e 

sanitarização social, a ciência, auspiciada pela medicina, foi surgindo como 

a grande redentora do país industrializado. A construção de uma nação não 

poderia se dar as margens da ciência, e a medicina, como ramo cientifico, 

não poderia ganhar audiência e legitimidade sem tomar para si as tarefas 

de construção nacional.  (WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007, p.5) 

 

E diante deste cenário de uma nação que necessitava de 

reorganização de seus hábitos e costumes para a construção de um país 

industrializado, eis que a ciência médica começa a ganhar destaque. De acordo com 

Zucoloto (2007 apud FACCI; SILVA; RIBEIRO, 2012), os médicos desta época, 

influenciados pela literatura européia, começam a pesquisar e escrever teses sobre 

a higiene urbana e a higiene escolar.  

 
[...] frente às condições precárias de saúde, em que os índices de mortalidade 

infantil eram altos, e junto à necessidade de mão-de-obra para o trabalho, fica 

perfeitamente aceitável a atuação dos médicos, sem a consideração devida às 

condições de moradia, de trabalho, de saneamento básico em que viviam as 

famílias e, por conseguinte, as crianças. (HORA, 2000 apud FACCI; SILVA; 

RIBEIRO, 2012 p. 161)  

 

A medicina traz para traz para a vida das pessoas o reducionismo 

biológico, na qual de acordo com Moysés e Collares (1992), a situação e o destino 

dos indivíduos são explicados por características individuais. O indivíduo é 

responsável por seu destino, pelos problemas por ele apresentados, por sua 

condição de vida, ou seja, a vítima é culpabilizada! 

A influência da medicina na vida das pessoas se deu de tão ampla 

forma que, conforme Rodrigues (1997), a intervenção médica nas sociedades não 

acontecia apenas por intermédio da presença dos médicos em determinados lugares 
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e situações, mas também por conseguir agregar os parâmetros da medicina na 

formulação de ideias e também em como compreender o mundo (apud BARBIANI et 

al., 2014) 

Em meados do século XX, eis que surge um movimento social 

composto por médicos e psiquiatras que ficou conhecido como Liga Brasileira de 

Higiene Mental.  

A Liga, abreviação como ficou conhecida e como será colocado a 

partir de agora, acreditava que o grande atraso da nação estava nos indivíduos 

considerados degenerados, menos evoluídos, inferiores, anormais. Buscando 

superar este problema, uma das propostas da Liga foi a de submeter o país a um 

processo de “depuração social”, que consistia na classificação e separação de 

indivíduos superiores ou inferiores de acordo com as aptidões e habilidades mentais. 

A Liga escolheu a mente como critério de seleção. Os instrumentos utilizados para 

medi-la foram os testes psicológicos e um dos cenários privilegiados de intervenções 

foram as escolas. (WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007) 

Os problemas mentais passam a ser considerados como atraso para 

o progresso da nação. A Liga enfatizava que “[...] quanto antes fossem inoculados 

hábitos de higiene mental, melhor seria o trabalho de profilaxia e melhores seriam 

seus resultados” (WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007 p.7), e a instituição 

escolhida para dar início a este trabalho foi á escola.  O ensino da saúde na escola 

englobando a higiene pessoal e a puericultura entram no novo processo de 

democratização do ensino como necessidade criada pela industrialização do país. 

(HORA, 2000, apud FACCI; SILVA; RIBEIRO, 2012) 

Segundo Wanderbroock Junior e Boarini (2007), a escola foi a 

escolhida para execução do projeto higienista, pois 

 
[...] Em primeiro lugar pela concentração social, posto que reunia um maior 

número de crianças. Em segundo pela maior acessibilidade, posto que a 

penetração da Liga seria mais rápida e fácil. Em terceiro pela demanda, já que 

reunia o público ideal para experimentação e aplicação dos exames e testes 

psicológicos. Em quarto e último lugar, pela fácil observação, pois, havia tempo 

suficiente para a atuação dos médicos. (WANDERBROOCK JUNIOR; 

BOARINI, 2007, p. 9) 

 

Desta forma, a escola passa a ocupar lugar de destaque e “[...] a 

criança era encarada como uma esperança para o progresso da sociedade” (FACCI; 

SILVA; RIBEIRO, 2012, p.161). O Estado vê na escola um local em potencial para a 
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modernização do país com vistas ao pensamento higiênico. A saúde e a educação 

foram os campos mais importantes de intervenção para “salvar o país do atraso, da 

degeneração, da catástrofe” (BARBIANI, et al., 2014, p. 573). Desta forma, o Estado 

via na escola, através das intervenções médicas nos estudantes, um modo de 

adentrar no seio privado das famílias, modificando hábitos e costumes, seus modos 

de pensar e viver, conduzindo-as a padrões higienistas desejáveis ao capitalismo 

industrial da época.  A educação higiênica era papel da escola, e cabia às famílias a 

incorporação e a realização destes novos hábitos. 

 
A família torna-se agente do processo de medicalização não mais como 

uma instituição formada por laços afetivos e de parentescos, mas como um 

organismo com obrigações de ordem moral e física (alimentação, 

amamentação, higiene, exercícios e vestuário) a serem prestadas às 

crianças para tornarem-se indivíduos adultos maduros e úteis. (TUNES; 

RAAD, 2006 apud. BARBIANI, et al., 2014, p. 577) 

 

O Movimento da Escola Nova no Brasil na década de 1930 ajudou a 

caracterizar a individualidade dos indivíduos e a ressaltar suas aptidões naturais. 

 
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) 

 

De acordo com Gualtieri e Lugli (2012), é diante deste contexto 

ideológico que os testes psicológicos e também a presença do médico inspetor são 

inseridos na escola, consolidando a escola seletiva, com o propósito de diferenciar, 

separar e hierarquizar os alunos numa condição necessária para disponibilizar o 

ensino na “escola sob medida” de acordo com suas supostas capacidades 

intelectuais. 

Segundo Wanderbroock Junior e Boarini (2007), os testes 

psicológicos “[...] não trouxeram somente uma forma de diagnosticar quem eram 

esses deficientes”, mas também uma forma de imputar as crianças pelos problemas 

da educação. Conforme Gualtieri e Lugli (2012), o diagnóstico era o ponto de partida 

para organizar o ensino da época, classificando os alunos em suas respectivas 

salas, com padrões de inteligência semelhantes, por meio das classes homogêneas.  

As classes divididas desta forma permitiam ao professor ensinar cada um de acordo 

com suas capacidades. Por meio dos resultados dos testes, a escola teria uma 
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justificativa perante a comunidade para os problemas com repetências e o insucesso 

escolar. Além disso, conforme escrevem Gualtieri e Lugli (2012), a responsabilização 

do fracasso escolar à criança, segundo suas características biológicas, favorecia 

explicações fatalistas que colocam a falta de aprendizagem como inerentes ao 

sujeito, sendo resultado de uma condição pertencente a ele, na qual a escola pouco 

poderia intervir. Os problemas escolares passam a ser justificados pela saúde dos 

alunos:  

 [...] O campo da educação deixa de ser visto como um fenômeno histórico 

para ser um fenômeno psíquico e biologicamente determinado. A psicologia 

torna-se o mecanismo privilegiado de educação, e a biologia o fundamento 

no umbral do qual descansa a prática médica. Com isso, as margens entre 

educação e medicina desaparecem, criando-se uma unidade pedagógica 

entre ambas [...] (WANDERBROOCK JUNIOR; BOARINI, 2007, p. 12)  

 

Segundo Facci, SiIva e Ribeiro (2012), mais recentemente, em 

meados de 1960, a Teoria da Carência Cultural veio para ajudar a explicar o 

fracasso escolar, baseando-se no desfavorecimento social dos alunos pobres. De 

acordo com Freitas (2010 apud Gualtieri e Lugli, 2012, p. 26), a condição de pobreza 

vivida na família foi essencial para a construção do termo “criança-problema”, e 

passou a ser um fator explicativo para o desajuste escolar. 

 

As condições de vida das crianças pobres são consideradas pela escola 

como impedimento para o seu processo de aprendizagem. É a mãe que não 

participa da escola. O pai é alcoólatra. Falta acompanhamento da criança 

nas suas tarefas escolares em casa. Além do que, as crianças, que 

apresentam dificuldades no processo escolar, são rotuladas por alguma 

doença (física ou psicológica) ou algum distúrbio de aprendizagem (dislexia, 

dislalia, déficit de atenção, hiperatividade). A porta de entrada da saúde na 

escola é a doença, seja ela física ou psicológica, causada por fenômeno 

biológico ou cultural. (SPAZZIANI, 2001, apud, FACCI; SILVA; RIBEIRO, 

2012, p. 162) 

 

Nessa perspectiva da Teoria da Carência Cultural, de acordo com 

Gualtieri e Lugli (2012), as crianças eram diagnosticadas como “carentes”, por serem 

de famílias pobres com “[...] poucos estímulos sensoriais, motores, linguísticos, que 

pudessem favorecer seu desenvolvimento psicológico”. Esse déficit cultural e social 

era apontado como a causa do fracasso escolar. No entanto, conforme Patto (1990, 

apud FACCI; SILVA; RIBEIRO, 2012, p. 162), as questões concretas que a criança 

vivia na escola, o processo de alfabetização, que envolvia desde relações 
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pedagógicas até questões políticas e as condições do trabalho do professor, não 

eram analisados e muito menos questionados.  

Programas de educação compensatória, conforme comentam 

Gualtieri e Lugli (2012), foram criados nas escolas, com a tentativa de minimizar 

esses déficits. A educação compensatória para as crianças que entravam na escola 

tinha como objetivo desenvolver a “prontidão” para a aprendizagem escolar. Tais 

programas estimulavam a concentração, a atenção, a disciplina, o interesse e a 

criatividade com vistas a melhorar a condição em que a criança se encontrava. 

Gualtieri e Lugli (2012) comentam que, procurando socorrer esses 

supostos déficits nas crianças com rendimento escolar baixo e reverter os efeitos 

dessa tal “privação cultural” surge a “psicologia da pobreza”, que tinha como 

fundamento caracterizar os carentes descrevendo suas deficiências de habilidades. 

Os cuidados com a saúde da criança também faziam parte desta educação 

compensatória. Desta forma, a escola tinha como dever providenciar cuidados com a 

saúde dos escolares.  

Essas concepções e práticas medicalizantes, existentes dentro das 

escolas buscando explicar os índices de fracasso de escolares, trouxeram, conforme 

Gualtieri e Lugli (2012), inúmeras consequências no sentido de regulação de 

comportamentos, atitudes e gestos criando paradigmas do que é considerado 

“normal” ou anormal”. Conforme comenta Costa (2004) “[...] o controle educativo-

terapêutico instaurado pela higiene iniciou um modo de regulação política da vida 

dos indivíduos, que, até hoje, vem se mostrando eficiente” (apud FACCI; SILVA; 

RIBEIRO, 2012, p. 166). O modo como o Estado interferiu na vida das pessoas, nas 

décadas passadas, reflete o que vivenciamos ainda hoje, conforme comenta Facci, 

Silva e Rieiro (2012), para manutenção da ordem social, a medicina intrometeu-se 

na vida das famílias impondo e fiscalizando modos de se viver, e cuidar dos espaços 

da casa e do próprio corpo.  
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CAPÍTULO 3 

 

A PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL COMO ABORDAGEM ALTERNATIVA 

PARA COMPREENSÃO DOS PROBLEMAS DE ATENÇÃO 

 

Nesse capítulo abordaremos o conceito do desenvolvimento da 

atenção e suas propriedades, de acordo com os ensinamentos da Psicologia 

Histórico-Cultural, buscando responder questões relativas às dificuldades 

encontradas em crianças, em manter a atenção e a concentração em determinadas 

atividades de ensino-aprendizagem que exigem a atenção voluntária. Para isso, 

adentraremos no princípio fundamental da Psicologia Histórico-Cultural, de que o 

homem não nasce humano, mas que se humaniza na medida em que atua sobre os 

objetos da cultura, desenvolvendo funções psicológicas superiores, sendo a atenção 

voluntária uma dessas. 

Mais adiante no capítulo apontaremos algumas considerações a 

respeito da atividade de estudo que é a atividade dominante de escolares nos anos 

finais do ensino fundamental, de acordo com os ensinamentos de Vigotski e seus 

percursores, Elkonin e Davidov. As contribuições acerca da atividade dominante 

nesse período nos ajudam a compreender o papel do professor e dos 

conhecimentos escolares para o desenvolvimento psíquico das crianças nas séries 

finais do ensino fundamental. 

 

4.1 O CONCEITO DE ATENÇÃO E SUAS PROPRIEDADES À LUZ DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-

CULTURAL 

 

O uso de medicamentos para tratar crianças e adolescentes com 

dificuldades de aprendizado, “portadoras” de um transtorno que comprometeria sua 

atenção, acarretando-lhe não-aprendizagem dos conhecimentos traz-nos alguns 

questionamentos sobre: o que é atenção? Quais são suas características?  

Segundo Luria (1981, apud Edit e Ferracioli, 2007), quando falamos 

em atenção, está se falando sobre o caráter direcional e seletivo dos processos 

mentais. Ou seja, estamos falando sobre o processo no qual o cérebro direciona sua 

atenção para alguma coisa.  
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A atenção natural pode ser observada desde as primeiras semanas 

de vida. Estímulos externos suficientemente fortes (luz brilhante, ruído intenso, por 

exemplo) atraem imediatamente a atenção da criança, organizando seu 

comportamento. Porém, assim que o estímulo forte se enfraquece, o papel 

organizador da atenção desaparece e o comportamento caótico da criança 

reaparece. Assim, esta modalidade de atenção não satisfaz as exigências de um 

organismo inserido em um contexto social. A realização de uma tarefa organizada 

evidencia a necessidade de uma forma de atenção diferente e mais estável, capaz 

de organizar o comportamento humano também frente a estímulos mais fracos, 

requerendo uma cadeia de longo prazo de reações ordenadas. É preciso que se 

desenvolva a atenção voluntária ou cultural. 

De acordo Eidt e Ferracioli (2007), o princípio fundamental da 

Psicologia Histórico-Cultural nos diz que o homem não nasce humano, mas se 

humaniza na medida em que começa a se relacionar com o mundo da cultura. Cada 

indivíduo aprende a ser homem mediante sua relação com a cultura, sendo esta 

condição essencial para que este indivíduo se torne membro do gênero humano. 

Diferentemente dos animais, que têm algumas funções herdadas geneticamente, 

nós seres humanos, nascemos com a capacidade de nos apropriarmos dos objetos 

da cultura humana, historicamente produzidas. A humanização do homem é um 

processo que vai se construindo mediante o percurso de aprendizagem da criança 

pequena.  

Leontiev (1987) assegura que, não basta que a criança seja inserida 

no mundo humano para ser humanizada; é necessário que ela se aproprie dos 

objetos da cultura, aprenda a utilizar os instrumentos, a linguagem e a lógica 

preestabelecida e elaborada pela sociedade (apud EIDT; FERRACIOLI, 2007). Com 

o auxílio de um adulto, na medida em que a criança atua sobre os objetos ao seu 

redor, ela passa a compreender a função social desses objetos e só então pode 

reproduzir o seu uso. A humanização dos indivíduos se dá então pela apropriação 

dos objetos (materiais e imateriais) da cultura humana. 

Para que haja humanização deve haver apropriação dos objetos 

materiais e imateriais produzidos pela cultura ao longo de seu processo histórico. 

Uma das características do processo de apropriação é a mediação de um humano 

mais experiente. Então para que todo esse processo de interação e apropriação da 

cultura aconteça, a comunicação, especialmente na forma de linguagem ou de 
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signos, ocupa um papel fundamental no processo de construção da humanidade nos 

indivíduos.  

O desenvolvimento, a formação das funções e faculdades psíquicas 

próprias do homem enquanto ser social, produzem-se sob uma forma 

absolutamente específica – sob a forma de um processo de 

apropriação, de aquisição. (LEONTIEV, 1978, apud EDIT; 

FERRACIOLI, 2007, p. 108) 

 

Os estudos provenientes da Psicologia Histórico-Cultural e as 

escrituras de Vigotski nos falam que as formas superiores do comportamento 

humano, denominadas de funções psicológicas superiores, estão baseadas nas 

formas inferiores inatas, denominadas como funções psicológicas elementares. 

Estas últimas são comportamentos reflexos, instintivos, já nascem com os 

indivíduos.  Já as superiores, que são voluntárias, precisam ser desenvolvidas. 

(LEITE; TULESKI, 2011). Conforme Edit e Ferracioli (2007), ao longo do processo de 

humanização, as funções psicológicas elementares (que nascem com os indivíduos) 

vão se superadas, por incorporação, pelas funções psicológicas superiores. Dentre 

elas estão a atenção e a vontade, funções essas que estão diretamente ligadas ao 

processo de aprendizagem escolar, e ao fenômeno medicalizante que estamos 

questionando aqui. 

Vale ressaltar que, de acordo com a Psicologia Histórico-Cultural, o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores não parte do princípio de 

amadurecimento de estruturas elementares pré-existentes, mas sim do processo de 

mediação da cultura por parte de outro indivíduo mais experiente (BONADIO, 2013).  

De acordo com Leite e Tuleski (2011), os estudos da Psicologia 

Histórico-Cultural descrevem que o desenvolvimento das funções psíquicas ocorre 

do externo para o interno. Toda função psíquica superior primeiramente foi externa, 

foi apresentado para a criança no plano social, mediado por outras pessoas, e foi 

internalizado por ela tornando-se função psíquica superior. Ou seja, para que ocorra 

a internalização é necessária a mediação e o convívio com os objetos da cultura. 

Esse processo acontece com as seguintes funções: atenção voluntária, memória 

lógica, formação de conceitos, desenvolvimento da vontade. 

A linguagem tem papel primordial no processo de desenvolvimento 

da atenção nos indivíduos; é a partir dela que o sujeito começa a regular sua 

conduta e organizar mentalmente os objetos que são de seu interesse. Ainda nos 

primeiros anos de vida a criança já tem a capacidade de nomear os objetos e 
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organizar por si sua atenção.  O desenvolvimento da atenção continua ao longo da 

vida dos indivíduos, mas, é só a partir adolescência que o desenvolvimento da 

atenção se completa, caracterizando-se pela organização interna e intencional da 

atenção, com intensidade e duração para o autocontrole voluntário. 

De acordo com Leite e Tuleski (2011), por não ter a linguagem 

simbólica formada, a capacidade da criança pequena de focar sua atenção num 

determinado lugar, ou situação, ainda é meramente passiva. A criança depende da 

linguagem da mãe para lhe indicar e nomear objetos. A ação tem caráter 

compartilhado. A mãe tem a função de indicar e nomear objetos, para que a criança 

possa direcionar sua atenção para enfim pegá-los. Só após a linguagem estar 

desenvolvida na criança, as ações passam a ter carácter ativo. É através da 

linguagem da figura cuidadora que há a reorganização da atenção da criança. Após 

a formação da linguagem na criança, ela passa a ser capaz de dominar a língua e 

começa a dar comandos a si própria. Inicialmente esses comandos são externos e 

mais extensos, mais adiante quando a linguagem já é interiorizada pela criança, 

esses comandos acontecem internamente. A linguagem interna regula a conduta, e 

desta forma há o desenvolvimento da ação voluntária consciente na criança, 

mediada pelo pensamento verbal. (LURIA, 1986, apud, LEITE; TULESKI, 2011). Em 

um terceiro momento, “A ação, antes compartilhada por duas pessoas, se converte 

em procedimento de organização da atividade psíquica, a ação interpsicológica 

adquire uma estrutura intrapsicológica” (Luria, 1979c, apud LEITE; TULESKI, 2011, 

p.115) 

Vimos no começo deste capítulo que, inicialmente, quando a criança 

é pequena, a atenção tem caráter involuntário reflexo, voltado aos estímulos mais 

fortes do ambiente. Posteriormente quando a atenção da criança torna-se 

consciente voluntária, esse direcionamento da atenção passa a ser comandado por 

ela. Ou seja, é o indivíduo que dirige intencionalmente sua atenção a um 

determinado estímulo que, por vezes, pode não ser o mais forte em relação aos 

demais.  

Desta forma, vejamos como é composto as particularidades da 

atenção. Leite, Eidt e Tuleski (s/d.), usando autores como Petrovski, 1980; Smirnov; 

Gonobolin, 1960; Luria, 1979d, definem que as particularidades da atenção se 

diferenciam em graus de: 1) concentração; 2) intensidade; 3) distribuição; 4) 

constância ou fixação; 5) flutuação e 6) comutação. 
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De acordo com as autoras, a concentração se refere à seleção de 

um número limitado de objetos ao qual a atenção está voltada. Essa propriedade diz 

respeito à capacidade do indivíduo em concentrar sua atenção em determinados 

objetos ou atividade e inibir ou desconsiderar o que está ao seu redor, ou seja, em 

se concentrar numa determinada atividade e esquecer todos os estímulos ao redor 

para exercer apenas a atividade em que está concentrado. 

A inibição dos demais estímulos vai depender da intensidade, 

caracterizada pelo grau de direção dado aos objetos e a atividade em que se está 

realizando. “A intensidade será maior quanto maior for o interesse para a atividade; 

quando se tem consciência de sua importância e também quando a atividade é mais 

difícil (menos conhecida), exigindo mais do sujeito” (PETROVSKI, 1980 apud LEITE; 

EIDT; TULESKI, s/d.)  

Conforme Leite, Eidt e Tuleski (s/d.), a constância, ou estabilidade 

da atenção, garante a duração dos processos de concentração e intensidade da 

atenção para determinada atividade. Porém, as autoras colocam que para que se 

mantenha a concentração é preciso que ocorram variações de complexidade no 

objeto ou atividade, para o qual a atenção está dirigida. A particularidade da 

comutação se caracteriza pela rápida passagem de uma atividade à outra, 

garantindo o grau de concentração e a estabilidade da atenção. Conforme as 

autoras “o sucesso da comutatividade depende das particularidades do cumprimento 

das atividades anterior e posteriores” (LEITE; EIDT; TULESKI, s/d.). Ou seja, o bom 

resultado da atividade está vinculado à atitude da pessoa para com a atividade 

anterior e a posterior. Se a atividade anterior tiver sido mais interessante e a próxima 

atividade lhe for menos interessante, ou vice e versa, a comutação é mais difícil. 

A distribuição da atenção, de acordo com Petrovski (1980), é a 

capacidade de se realizar com êxito mais que uma atividade ao mesmo tempo. 

(apud, LEITE; EIDT; TULESKI, s/d.). Porém, essas atividades devem ter alguma 

relação entre si, quanto menor é a relação entre as atividades, mais difícil fica a 

distribuição da atenção. Outra particularidade da atenção é a flutuação, que pode 

ser entendida como a capacidade de mudanças involuntárias, porém de curta 

duração, no grau de intensidade da atenção.  A flutuação da atenção significa a 

pequena distração por algum estímulo externo do ambiente, diminuindo rapidamente 

o grau da atenção na atividade em que se está exercendo. Sem o desenvolvimento 
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da atenção voluntária, os alunos se dispersariam da atividade em questão sem 

conseguir retornar a ela, deixando um rastro de tarefas inacabadas.  

Conforme Leite, Eidt e Tuleski (s/d.), todas essas propriedades estão 

completamente interligadas, penetram-se e constituem um processo único da 

atenção voluntária.  

Saber como é o processo de desenvolvimento da atenção e quais 

são suas propriedades é importante, para refletirmos sobre como os conhecimentos 

da Psicologia Histórico-Cultural podem contribuir para promover a atenção na 

criança. 

 

4.2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE DE ESTUDO E O DESENVOLVIMENTO DA 

ATENÇÃO VOLUNTÁRIA  

 

No presente trabalho, centramos nosso estudo em alunos dos anos 

finais do ensino fundamental, o que, de acordo com a perspectiva da Psicologia 

Histórico-Cultural é compatível com os últimos anos da idade de estudo.  O que 

caracteriza esse período do desenvolvimento? Podemos pensar em como os 

ambientes escolares podem promover o desenvolvimento da atenção das crianças 

em idade de escolar? Buscando resolver essas perguntas, voltaremos à Psicologia 

Histórico-Cultural, com o princípio do desenvolvimento psíquico, e a atividade 

dominante nesse período, a atividade de estudo. 

 
O estudo, isto é, aquela atividade em cujo processo transcorre a 

assimilação de novos conhecimentos e cuja direção constitui o 

objetivo fundamental do ensino é a atividade dominante nesse 

período. Durante este tem lugar uma intensa formação das forças 

intelectuais e cognitivas da criança. A importância primordial da 

atividade de estudo está determinada, ademais, porque por meio dela 

se mediatiza todo o sistema de relações da criança com os adultos 

que a circundam, incluindo a comunicação pessoal na família. 

(ELKONIN, 1987b, apud LAZARETTI, 2008, p. 206) 

 

De acordo com Markova e Abramova (1986), partindo das 

contribuições de Elkonin e Davidov, percursores de Vigotski, a atividade de estudo é 

substancial para a idade do escolar menor (dos sete aos dez anos), pois é a partir 

dela que acontecerão as transformações no próprio aluno, na personalidade e 

perante a sociedade (apud LAZARETTI, 2008).  
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Durante a atividade de estudo, a escola tem como principal objetivo 

conduzir o aluno para apropriação de novos conhecimentos  para a formação 

de diversos processos psíquicos e das características fundamentais da 

personalidade. (LAZARETTI, 2008). A partir do ingresso na escola, com a 

assimilação de novos conhecimentos, sendo necessário utilizar novos processos 

mentais, a criança começa a realizar uma atividade socialmente importante. Muda 

completamente sua situação perante a família, “[...] as novas obrigações criam 

novos direitos para ela. Os pais e os demais membros da família facilitam as 

condições indispensáveis para que as crianças cumpram suas obrigações de 

estudo”. (ELKONIN, 1969c, apud LAZARETTI, 2008, p. 207) 

Mas é necessário ressaltar que não basta a entrada da criança na 

escola, que fará “surgir” novos processos psíquicos na criança como as funções 

psicológicas superiores. Lazarretti (2008 p. 207) expõe investigações realizadas por 

Elkonin (1987b)  

Tomando a conhecida tese vigostskiana sobre o papel fundamental 

do ensino para o desenvolvimento psíquico das crianças e 

ressaltando que nem todo ensino revela tal significação para o 

desenvolvimento, mas somente um bom ensino, ele realizou, 

juntamente com outros psicólogos, investigações sobre a influência 

do ensino no desenvolvimento psíquico, tomando por base os 

aspectos do conteúdo, dos métodos e da organização.  

  

As investigações realizadas por Elkonin, juntamente com Galperin e 

Zaporozhéts (1987, apud LAZARETTI, 2008), foram realizadas no sistema de ensino 

da URSS, e revelaram que os métodos daquele ensino escolar não eram eficazes, 

por conta da mera descrição verbal e demonstração de conhecimentos. Buscando 

compreender a justificativa por tal defasagem escolar, Elkonin analisou as ideias 

pedagógicas dominantes na época, e a formação de professores, e destacou que  a 

principal falha dos métodos era a fraqueza teórica.  

 
Em suas análises, ressaltou que a compreensão do desenvolvimento 

psíquico da criança pelo professor faz com que este apreenda que o 

desenvolvimento intelectual da é decorrente da aprendizagem e que 

o ensino sistematizado de conteúdos eleva o nível do pensamento 

abstrato e complexifica as operações mentais. (EL’KONIN, 1999b, 

apud LAZARETTI, 2008, p. 208) 

 

Diante do excerto, vemos que as contribuições de Elkonin, desde a 

época de seu estudo, ajudam-nos a compreender o papel do professor e dos 
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conhecimentos escolares para o desenvolvimento psíquico das crianças nas séries 

iniciais do ensino fundamental. 

A criança, ao iniciar a idade de estudo, necessita de concentração.  

E desta forma, precisa que todas as qualidades de sua atenção estejam voltadas 

para o conteúdo que está sendo aprendido. Com isso, queremos dizer que a 

aprendizagem de conteúdos escolares exige um determinado domínio da atenção 

da criança, mas, ao mesmo tempo, requer que essa capacidade atencional avance. 

Isso pode ser verificado, por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental, 

quando a criança está aprendendo a ler e escrever. É preciso uma atenção 

voluntária intensa para o processo de formação e junção de letras e de 

reconhecimento sonoro. A partir do momento que ela internaliza as letras e os sons, 

e tiver o domínio do processo de escrita e leitura, ela será capaz de ler o texto, 

compreender as suas mensagens e interpretá-lo de tal modo que vislumbrará o 

desenvolvimento mental da criança. 

A Psicologia Histórico-Cultural oferece contribuições para organizar 

o trabalho do professor junto às crianças em idade escolar na medida em que 

preconiza que 
 [...] um ensino escolar organizado e intencional, mediado pelo 

professor, impulsiona o desenvolvimento mental do aluno, 

possibilitando conexões neuronais e a ampliação da capacidade de 

abstração, generalização e demais funções psicológicas superiores 

(BONADIO, 2013, p. 207). 

 

Bonadio (2013) nos ressalta que, a intervenção do professor e o 

ensino de conteúdos científicos na educação escolar, deve ser intencional, 

organizado e direcionado, visando promover ao desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores.  

A atividade humana sempre é orientada por um motivo que 

impulsiona o sujeito a agir. Os motivos têm base biológica e social e apontam para a 

existência de uma necessidade. Para satisfazer essa necessidade é preciso 

encontrar o objeto que a satisfaça. Essas ideias suscitam a seguinte questão: como 

os conteúdos curriculares são apresentados aos alunos? Que necessidades são 

criadas para sua efetiva apropriação? Seguindo este princípio, os conhecimentos 

escolares precisam ser apresentados de forma que se tornem uma necessidade 

para os estudantes (TULESKI; EIDT, 2012). 

Leite e Tuleski (2007), também ressaltam a importância de 

esclarecer o porquê de ensinar determinado conteúdo para os estudantes. No 
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processo de ensino-aprendizagem é preciso que as pessoas envolvidas neste 

processo, saibam a relevância de adquirir o conhecimento que está lhe sendo 

apresentado.  
Ao reconhecer determinado conteúdo (atividade) como necessário à 

sua vida, o estudante atribuirá sentido à atividade que implica no 

estudo daquele conteúdo e, consequentemente, fixará sua atenção e 

seu comportamento voluntariamente naquilo que está sendo 

ensinado. (LEITE; TULESKI, 2007 p. 116) 

 

Segundo Bonadio (2013), o aluno precisa ter a clareza de que 

precisa aprender aquele conteúdo. Durante as aulas, o aluno precisa ter liberdade 

para perguntar; o professor deve oferecer momentos para esclarecer as dúvidas dos 

alunos.  Além disso, “a exposição animada, clara e emocional de um material com 

bastante conteúdo mas ao mesmo tempo acessível e interessante” (Petrovski apud 

Bonadio, 2013, p. 158), torna-se uma estratégia importante como forma de fazer os 

alunos prestarem atenção aos conteúdos escolares. 

Bonadio (2013), ainda destaca a importância de o professor atuar na 

zona de desenvolvimento proximal do aluno, levantando questões, instigando a 

participação, fornecendo pistas, levantando questões que favoreçam a curiosidade 

do aluno, possibilitando que, futuramente, ele resolva sozinho atividades que 

conseguia fazer apenas com a ajuda do professor ou de crianças mais experientes. 

(BONADIO, 2013)  

A seguir, no próximo capítulo, mostraremos a pesquisa realizada, na 

cidade de Campo Mourão, para investigação e aprofundamento do fenômeno 

estudado.  
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CAPÍTULO 4  

 

 ANÁLISE DOS DADOS DA MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA NAS ESCOLAS DE 

ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPO 

MOURÃO-PR  

 

A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa sobre o 

processo de medicalização da aprendizagem escolar, realizado a partir de um 

questionário na rede municipal de ensino, da cidade de Campo Mourão do estado do 

Paraná, que faz parte de um projeto maior intitulado “A MEDICALIZAÇÃO DA 

INFÂNCIA: retratos preliminares dos municípios do Paraná”. 

Esse projeto, do qual este estudo faz parte, tem o objetivo de buscar 

dados quantitativos com relação à medicalização de crianças que integram os 

Centros de Educação Infantil e o Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental em 

municípios do Paraná. O projeto referido envolve alunos de graduação e pós-

graduação em Psicologia e Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, de 

Maringá e de Ponta Grossa, que desenvolvem pesquisas referentes aos sintomas de 

transtornos da aprendizagem, com foco nos processos educativos, na formação de 

professores, de psicólogos e outros profissionais (responsáveis pelos 

encaminhamentos e diagnósticos das crianças). 

O presente trabalho abrange investigações teóricas, bibliográficas e 

conceituais, sobre o uso de medicamentos e diagnósticos de TDAH; entrevistas com 

pais e responsáveis que foram realizadas no período de matrículas, nas escolas da 

rede municipal de ensino de Campo Mourão, nas séries finais do 1º ciclo do ensino 

fundamental, que correspondem aos 4º e 5º anos. A pesquisa tem como objetivo 

levantar informações a respeito da medicalização de crianças, e analisar os dados 

de acordo com os estudos da Psicologia Histórico-Cultural. 

 

5.1 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar e sistematizar os 

dados da pesquisa sobre a medicalização da infância nos municípios do Paraná, 

realizada na cidade de Campo Mourão, com crianças matriculadas nos 4º e 5º anos 

do Ensino Fundamental, com idades entre 9 a 12 anos, para levantamento sobre: a 
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quantidade de crianças que vêm sendo diagnosticadas com transtornos de 

aprendizagem, como o TDAH, dislexia, entre outros, e a quantidade que são 

medicalizadas para tratamentos dos transtornos. 

De acordo com os dados, a pesquisa foi realizada em 22 escolas 

municipais com um total de 6315 alunos matriculados em todos os anos do Ensino 

Fundamental para o ano letivo de 2014, destes foram obtidos 3.858 questionários 

válidos correspondentes a 61,09%. Neste trabalho limitaremos a análise para os 

questionários referentes aos anos finais do primeiro ciclo do ensino fundamental, 

que correspondem a 1798 questionários, totalizando um percentual de 46,60% dos 

questionários válidos. 

 

Quadro 1 – Quantidade de crianças que fazem uso de medicação controlada 

Ensino Fundamental 
Tomaram 

Não 
tomaram 

Total 

Ensino Fundamental - Quarto Ano 86 800 886 

Ensino Fundamental - Quinto Ano 51 861 912 

TOTAL GERAL 137 1661 1798 

Fonte: Autora. 

Como podemos observar no quadro 1, os maiores casos de crianças 

medicalizadas correspondem aos últimos anos do ensino fundamental, os 4º e 5º 

anos, a qual fará parte esta análise.  

Podemos perceber que, no Quarto Ano, 9,70% dos alunos 

matriculados naquela série estavam sob o uso de medicamentos controlados. Já os 

dados do Quinto Ano nos mostram um percentual mais baixo de 5,59%, que fazem 

uso de medicação. Com base nesses dados podemos totalizar 137 alunos (7,62%), 

que utilizam medicamentos controlados nos anos finais do primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental na rede municipal de ensino de Campo Mourão. 

Veremos no quadro 2 os medicamentos prescritos para tratamento 

medicamentoso nas crianças matriculadas no 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. 
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Quadro 2 – Medicamentos mais prescritos nos Quartos e Quintos Anos do 2º ciclo 

do ensino fundamental 

Ensino Fundamental 4º e 5º 
ano 

Medicamento  Crianças  

 
137 

Ritalina 130 

Risperidona 27 

Tofranil 1 

Depakene 1 

Carbamazepina 1 

Gardenal 1 

Cloridrato de 
Fluoxetina 1 

Concerta 1 

Clonazepam 1 

Fluoxetina 1 

Olanzapina 1 

Fonte: Autora. 

Devemos destacar que algumas crianças fazem uso de mais de um 

medicamento. É passível de observação que o medicamento Ritalina corresponde a 

94,89% da administração medicamentosa nos alunos desta pesquisa, em segundo 

lugar temos o medicamento Risperidona com 19,70%. Já os medicamentos Trofanil, 

Depakene, Carbamazepina, Gardenal, Cloridato de Fluoxetina, Concerta, 

Clonazepam, Fluoxetina, Olanzapina cada um deles é tomado por apenas 1 criança. 

Destaca-se que algumas crianças utilizam mais de um medicamento. Analisaremos 

os medicamentos Risperidona e Ritalina, que têm um maior número de usuários de 

acordo com a pesquisa. 

De acordo com a bula da risperidona (Apêndice A), ele é indicado 

para o tratamento de psicoses esquizofrênicas agudas e crônicas classificado como 

um antipsicótico. Ainda de acordo com a bula, deste medicamento ele causa 

diversos efeitos colaterais indesejáveis sonolência, cansaço, aumento do apetite, 

confusão, constipação, boca seca, fadiga, tremor, vertigem automatismo, distonia, 

aumento do peso, taquicardia, infecção no trato respiratório e outros. Somente é 

indicado para adultos ou adolescentes com mais de 15 anos. É de causar no mínimo 

estranheza esse medicamento estar sendo consumido por crianças que nem sequer 

chegaram à adolescência, nos anos finais do primeiro ciclo do ensino fundamental. 

Mesmo porque, a própria bula indica que a segurança e eficácia em crianças menos 

de 15 anos não foi estabelecida, não aconselhando seu uso.  
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O medicamento que ficou em primeiro lugar no consumo nesta 

pesquisa é a Ritalina. De acordo com a bula (Apêndice B), a Ritalina tem como 

princípio ativo o cloridato de metilfenidato sendo um estimulante do sistema nervoso 

central. Moysés e Collares (2012) denunciam que o mecanismo de ação do 

metilfenidato é semelhante à da cocaína, aumentando os níveis de dopamina no 

cérebro, dessensibilizando as situações de prazer da vida, pois, segundo as autoras, 

a dopamina é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. 

De acordo com Moysés e Collares (2012), o uso de medicamentos 

psicotrópicos como o metilfenidato para tratamento dos transtornos como o TDAH, 

são muito graves, e ao contrário dos defensores do seu uso afetam todo o corpo, 

como sintetizam as referidas autoras no quadro a seguir.  
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Quadro 3 – Reações adversas do metilfenidato 

Reações Adversas do Metilfenidato (MPH) 

Sistema Nervoso Central 

Sistema 

Cardio- 

Vascular 

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 

Tics 

Discinesias 

Sínd. 

Tourette 

Alt. Cognição 

Arritmia 

Taquicardia 

Palpitações 

Hipertensão 

Dor torácica 

Parada 

cardíaca 

Anorexia 

Náuseas 

Vômitos 

Câimbras 

Dor 

estômago 

Obstipação 

Diarréia 

Boca seca 

Gosto ruim 

Alt. 

Funções 

hepáticas 

Alt. 

Hipofisárias 

(GH e 

Prolactina) 

Retardo 

crescimento 

< estatura 

final 

Perda de 

peso 

Alt. funções 

sexuais 

  

Visão borrada 

Cefaléia 

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). 

Retomando o que vimos no segundo capítulo, Viégas e Oliveira 

(2014) argumentam que o metilfenidato tem sido vendido como o solucionador dos 

problemas escolares como a hiperatividade e a falta de atenção. Suzuki (2012) nos 

coloca que a venda da Ritalina a chamada “droga da obediência”, no Brasil passou 

de 70.000 caixas no ano 2000, para 1.700.000 caixas em 2009, ou seja, um 

aumento de 1.630.000 caixas em apenas nove anos.  
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Sobre o aumento de medicamentos com o principio ativo 

metilfenidato, Ortega (et. al., 2010) apresenta dados do relatório da Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 2008, sobre a produção de psicotrópicos. Os dados sobre 

o metilfenidato declaram que sua produção mundial no ano de 2006 chegou quase a 

38 toneladas, sendo que a produção mundial de outros psicoestimulantes 

(anfetaminas e seus derivados) não alcançou 34 toneladas no mesmo ano. Dados 

alarmantes se avaliarmos que a prescrição do metilfenidato é feita principalmente 

para os casos de TDAH.  

As autoras Viegas e Oliveira (2014) argumentam que a 

medicalização das crianças e adolescentes deve ser criticada e analisada, pois, há 

interesses econômicos e políticos neste diálogo de redução da vida a aspectos 

organicistas que são facilmente sanados na prescrição de um remédio. De acordo 

com as autoras, devemos pensar sobre a comercialização do remédio, “Por 

enquanto, a alternativa mais plausível é que existe um forte interesse financeiro”. 

(VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014, p. 53). Concordamos com as autoras, pois, percebe-se 

que a indústria farmacêutica, com o alto consumo dos medicamentos, tem um forte 

interesse no aumento dos diagnósticos. 

Autores como Facci, Silva e Ribeiro (2012) e Viégas e Oliveira 

(2014) questionam a medicalização do não aprender argumentando que, se está 

acobertando uma análise da totalidade, tirando o foco dos reais problemas da escola 

e da sociedade, “[...] ficando as explicações esvaziadas de uma análise dialética na 

qual as contradições sociais se explicitam a todo o momento” (FACCI; SILVA; 

RIBEIRO, 2012, p. 172). Concordamos com as autoras, pois ao se colocar a ênfase 

nos aspectos biológicos, excluem as condições histórico-sociais, que contribuem 

com o fracasso escolar.  

 Com base nesses aspectos podemos dizer que a sociedade 

capitalista e a indústria farmacêutica, têm interesse em manter a crença em déficits, 

em transtornos, em distúrbios que muitas vezes explicam a forma de ser e aprender 

dos homens.  
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Quadro 4 - Diagnósticos e acompanhamentos realizados nos Quartos e Quintos 

Anos do 1º ciclo do ensino fundamental  

Ensino Fundamental 4º e 5º anos - Crianças que Fizeram uso de Medicamentos Controlados 

DIAGNÓSTICO ACOMPANHAMENTO  CRIANÇAS 

Deficiência Intelectual - 1 

Déficit de Atenção 

Acompanhamento pedagógico. 1 

Fonoaudiólogo, sala de recurso multifuncional. 1 

Professor Particular. 1 

Psicológico. 2 

Sala de recurso multifuncional. 27 

Sala de recurso multifuncional, acompanhamento pedagógico. 1 

- 7 

Depressão - 1 

Dislexia 

Fonoaudiólogo, sala de recurso multifuncional. 1 

Psicopedagógico, fonoaudiólogo, sala de recurso multifuncional, 
acompanhamento pedagógico. 1 

Irrelevante 
Psicológico, fonoaudiólogo, sala de recurso multifuncional. 12 

- 1 

Transtorno de Conduta Sala de recurso multifuncional. 1 

Transtorno do Déficit de Atenção 
e Hiperatividade (TDAH) 

Acompanhamento pedagógico. 8 

Fonoaudiólogo. 1 

Fonoaudiólogo, sala de recurso multifuncional. 2 

NÃO 1 

O ALUNO NÃO TEM DIFICULDADE, SÓ É AGITADISSIMO. 1 

Psicológico. 4 

Psicológico, fonoaudiólogo, sala de recurso multifuncional. 1 

Psicológico, psicopedagógico, acompanhamento pedagógico. 1 

Psicológico, psicopedagógico, sala de recurso multifuncional. 1 

Psicológico, sala de recurso multifuncional. 3 

Psicológico, sala de recurso multifuncional, acompanhamento 
pedagógico. 1 

Sala de Altas habilidades. 1 

Sala de recurso multifuncional. 59 

Sala de recurso multifuncional, acompanhamento pedagógico. 3 

- 38 

Transtorno Global do 
Desenvolvimento (Autismo; 

Asperger; Rett) Psicológico, psicopedagógico, sala de recurso multifuncional. 1 

Transtorno Opositor Desafiador Sala de recurso multifuncional. 3 

   Fonte: Autora 

No Quadro 2, podemos observar os diagnósticos e quais 

acompanhamentos são realizados para auxiliar nos tratamentos. Observando o 

quadro, podemos inferir que algumas crianças não fazem uso de medicamentos, ou 

que não foram colocados os medicamentos nos questionários.  

Percebe-se que é apresentando 1 caso de Deficiência Intelectual e 1 

caso de Depressão, porém sem nenhum acompanhamento auxiliar oferecido pela 

escola.  
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Das 40 crianças que foram diagnosticadas com o Déficit de Atenção, 

7 não recebem nenhum tipo de acompanhamento, as outras 33 são acompanhadas 

por: fonoaudiólogo 1; professor particular 1; psicólogo 2; sala de recursos 

multifuncional 29; e acompanhamento pedagógico 2. Algumas crianças utilizam mais 

de um tipo de acompanhamento. A sala de recursos multifuncional compreende 

82,5% de acompanhamentos utilizados pelas crianças que são diagnosticadas com 

Déficit de Atenção. 

Nos 2 casos apresentados de Dislexia, as 2 crianças recebem 

igualmente acompanhamentos de, fonoaudiólogo e sala de recursos multifuncional, 

sendo que uma delas complementa, com o acompanhamento pedagógico e o 

psicopedagógico. 

Apenas 1 criança foi diagnosticada com o Transtorno de Conduta, e 

utiliza a sala de recursos multifuncional como forma de acompanhamento. E também 

1 criança recebeu o diagnóstico de Transtorno Global do Desenvolvimento (Autismo; 

Asperger; Rett) e é acompanhado por psicólogo, psicopedagogo e sala de recursos 

multifuncional.  

As 3 crianças que receberam o diagnóstico de Transtorno Opositor 

Desafiador, são auxiliadas com a sala de recursos multifuncional. De acordo com a 

tabela 2, 13 crianças têm um diagnóstico irrelevante, sendo que 12 delas são 

acompanhadas por psicólogo, fonoaudiólogo e sala de recursos multifuncional. 

Os maiores casos de diagnósticos, de acordo com o quadro 2, são 

de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), com um total de 125 

crianças, que corresponde a 66,84%, ou seja, mais da metade dos diagnósticos. 

Essas crianças recebem acompanhamentos diversos, dentre eles algumas crianças 

recebem apenas um tipo de acompanhamento sendo: 8 crianças com 

acompanhamento pedagógico; 1 com fonoaudiólogo; 4 com psicólogo; 1 na sala de 

altas habilidades; e 59  na sala de recursos multifuncional. E também outras 

crianças recebem acompanhamentos múltiplos como: 2 crianças com fonoaudiólogo 

e sala de recursos multifuncional; 1 com psicólogo, fonoaudiólogo e sala de recursos 

multifuncional; 1 com psicólogo, psicopedagógico e pedagógico; 1 com psicólogo, 

psicopedagógico e sala de recursos multifuncional; 3 com psicólogo e sala de 

recursos multifuncional; 1 com psicólogo, sala de recursos multifuncional e 

pedagógico; e 3 com sala de recursos multifuncional e pedagógico. Podemos 

observar também que 1 criança não recebe nenhum acompanhamento; que 1 
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criança relatou-se que não possui nenhuma dificuldade apenas é agitado; e também 

em 1 criança não foi informado se faz algum acompanhamento. 

Conforme vimos no primeiro capítulo, outros acompanhamentos 

fazem parte do tratamento de pessoas que possuem TDAH. De acordo com os 

autores que defendem uma concepção organicista, Rohde e Halpern (2004), o 

tratamento do TDAH envolve intervenções múltiplas englobando as psicossociais e 

psicofarmacológicas. Os autores enfatizam que, as intervenções no âmbito escolar 

também são importantes, “é importante que o aluno com TDAH receba o máximo 

possível de atendimento individualizado” (ROHDE; HALPERN, 2004 p. S68).  

Porém, há uma contradição no texto desse autor. Ele enfatiza que, resultados 

obtidos numa pesquisa que acompanhou 579 crianças com TDAH por 14 meses, 

divididos em quatro grupos (tratamento apenas medicamentoso; apenas 

psicoterápico; abordagem combinada e tratamento comunitário). A abordagem 

combinada, medicação e psicoterapêutica, não resultaram em eficácia maior nos 

sintomas centrais do transtorno se comparada à abordagem apenas 

medicamentosa. 

Desta forma, podemos destacar a fala de autores organicistas, ao 

dizer que outras formas de acompanhamento também são necessárias, mas que 

não surtem um efeito maior quando comparadas apenas à medicação. Percebemos 

na fala desse autor, que o enfoque, centra-se, essencialmente, na medicação, não 

abrangendo os estudos da psicologia sobre o desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores e suas contribuições para compreender e intervir no fenômeno 

analisado. 

De acordo com Facci, Silva e Ribeiro (2012), para a explicação do 

fenômeno como o fracasso escolar é essencial analisar as relações existentes e 

conexões que fazem parte do processo educativo em sua totalidade. Ou seja, a 

medicalização da infância restringe a explicação do fracasso escolar ao aluno que 

não aprende, culpabilizando a vítima.  

As contribuições da Psicologia Histórico-Cutlural são claras ao 

mencionar que outras alternativas podem ser usadas para trabalharmos com as 

crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, o TDAH, por exemplo. Os 

professores e os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem devem ter 

conhecimento sobre o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, e as 

formas de atuação para a melhor formação dessas. Porém alguns autores como 
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Facci, Silva e Ribeiro (2012, p. 172) denunciam que o capitalismo “cria uma lógica 

que parte do pressuposto de que a dinâmica da vida é natural, definitiva e eterna, 

portanto, a humanização seria automática e a educação teria pouca influência na 

formação do homem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve o objetivo de buscar dados a respeito da 

frequente medicalização de crianças, baseados em transtornos que justificariam as 

dificuldades de aprendizagem. Para tanto, buscamos abordar temáticas a respeito 

dessa medicalização, e constatamos que o Transtorno de Déficit e Aprendizagem 

(TDAH), é o mais diagnosticado. Este estudo iniciou as discussões com conceito de 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) à luz da abordagem 

organicista no primeiro capítulo, e adotamos os estudos da Psicologia Histórico-

Cultural como abordagem alternativa para os problemas de atenção. O objetivo 

deste trabalho foi o de analisar os dados acerca do processo de medicalização nos 

anos finais do primeiro ciclo do Fundamental da Cidade de Campo (4º e 5º anos).  

Para levantamento de dados, foi realizada uma pesquisa composta 

por questionários no ano de 2013, aplicados no ato da matrícula para o ano de 2014 

na rede municipal de ensino na cidade de Campo Mourão, com alunos matriculados 

nas 4º e 5º séries do Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental. Com essa pesquisa 

constatamos que 137 crianças fazem uso de medicamentos controlados, 

compreendendo um percentual de (7,62%) dos questionários válidos, de um total de 

1798 crianças. Dentre essas crianças 94,89%, ou 130 crianças, consomem o 

medicamento Ritalina, cujo princípio ativo é o metilfenidato. Autores como Collares e 

Moysés alertam para o fato de esse medicamento pode causar diversos efeitos 

colaterais graves para seus consumidores. Dos diagnósticos observados neste nível 

de ensino, o TDAH compreende um percentual de 66,84%, ou 125 crianças. Os 

dados dos questionários nos mostram que 187 crianças foram diagnosticadas com 

algum transtorno que comprometeria sua aprendizagem, porém podemos inferir que 

algumas crianças não fazem uso de medicação para tratamento dos transtornos ou 

que o responsável por responder o questionário não colocou o medicamento 

utilizado. 

Em muitos casos, a escola, por causa da dificuldade em lidar com 

problemas de atenção e dos comportamentos considerados inadequados no 

ambiente escolar, recorre a especialistas da área médica, buscando respostas 

rápidas que justifiquem o fracasso escolar, isentando-se da responsabilidade. Desta 

forma, o TDAH hoje, vem sendo a maior justificativa de encaminhamentos de 
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crianças para consultórios médicos, como forma de resposta sobre a não 

aprendizagem dos conteúdos escolares. No começo deste trabalho, foi apresentado 

o posicionamento dos autores organicistas sobre o TDAH e o tratamento 

medicamentoso. Porém, existem hipóteses sobre as causas do TDAH, que ainda 

precisam ser comprovadas. 

A busca crescente em explicar o fracasso escolar, mediante a 

problemas encontrados nos indivíduos nos fez buscar o conceito do termo 

medicalização. Conforme observamos no segundo capítulo deste trabalho, 

medicalização é um conceito utilizado para nomear o processo de transformação de 

problemas, de origem social e política, em questões provenientes da área médica 

(COLLARES; MOYSÉS, 1994). Como vimos, foi feito um resgate histórico como 

forma de compreender como a medicina entrou na vida das pessoas, por meados do 

século XIX e XX, com o higienismo, a Liga da Higiene Mental e o pensamento 

eugênico, que visavam modernizar o país, fazendo uma depuração social. Desta 

forma, Collares e Moysés (1992) explicitam que a medicina entra na vida das 

pessoas trazendo consigo o reducionismo biológico na qual a situação e o destino 

dos indivíduos são explicados por características individuais, ou seja, o indivíduo é 

responsável por seu destino e pelos problemas que são por ele apresentados, 

culpabilizando a vítima. 

Destacamos as contribuições da Psicologia Histórico-Cultural, como 

abordagem alternativa para a medicalização do fracasso escolar e os problemas de 

atenção. Para tanto, utilizaremos a Psicologia Histórico-Cultural para explicação 

sobre o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e, em particular, para 

compreender o conceito e as propriedades da atenção, bem como para caracterizar 

a idade escolar e iniciar um estudo sobre os princípios da organização da atividade 

de ensino.  

De acordo com Eidt e Ferracioli (2007), a Psicologia Histórico-

Cultural tem como princípio fundamental que o homem se humaniza através da 

interação com os objetos da cultura. Ainda de acordo com os autores, ao longo do 

processo de humanização, as funções psicológicas elementares (que nascem com 

os indivíduos) vão sendo superadas, por incorporação, pelas funções psicológicas 

superiores. Dentre as funções psicológicas superiores podemos mencionar a 

atenção voluntária e a vontade, que estão diretamente ligadas ao processo de 

aprendizagem escolar.  



 

 

60 

Ao pensar na elaboração e organização do ensino, percebemos que 

o professor deve compreender o conceito de atenção voluntária entendida aqui 

como uma função psicológica superior que se desenvolve culturalmente, relativa à 

seleção e concentração de um número limitado de objetos ou atividades, para 

manter a atenção das crianças nas atividades por ele propostas. Apresentamos 

neste trabalho as particularidades da atenção que se diferenciam em graus sendo: 

1) concentração; 2) intensidade; 3) distribuição; 4) constância ou fixação; 5) 

flutuação e 6) comutação. Durante a elaboração deste trabalho, foi possível 

enxergar a importância de o professor conhecer sobre o desenvolvimento da 

atenção nas crianças. Desta forma, o professor poderá propiciar atividades que 

promovam e contribuam para manter essa atenção em escolares. 

A escolha para abordar essa temática, surgiu desde o segundo ano 

de estudos nessa graduação, durante a disciplina de Psicologia do desenvolvimento 

e os estudos com Vigotski, o encantamento com o desenvolvimento psíquico e 

posteriormente as discussões sobre o processo de medicalização me fez levantar 

alguns questionamentos sobre minha postura como futura profissional, e a proposta 

de obter aprofundamento nos estudos sobre a área, com a participação de um 

projeto de pesquisa organizado pela professora Nádia, fez surgir em mim novos 

olhares para a realidade educacional presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

REFERÊNCIAS 

 
ABDA. Qual é a diferença entre os medicamentos estimulantes e não 
estimulantes usados para o tratamento? Qual é o mais usado hoje e quais os 
efeitos colaterais possíveis? 2013. Disponível em: <http://www.tdah.org.br>. 
Acesso em: 13 jan. 2015. 
 

______. Tratamento. Disponível em: <http://www.tdah.org.br>. Acesso em: 3 mar. 

2015. 

BARBIANI, Rosangela. JUNGES, José Roque. ASQUIDAMINE, Fabiane. SUGIZAKI, 

Eduardo. Metamorfoses da medicalização e seus impactos na família brasileira. 

Physis [online], Rio de Janeiro, v. 24, n.2, 2014. Disponível em 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312014000200013> Acesso em 10 abr. 2015. 

 
BARKLEY, Roussell A; MURPHY, Kevin R. Descrição resumida do TDAH. In: 
______. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade: exercícios clínicos. 3. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. p. 9-19. 
 
BONADIO,  Rosana Aparecida Albuquerque. Problemas de Atenção: implicações 
do diagnóstico de TDAH na prática pedagógica. 2013. Tese (Doutorado) – 
Universidade Estadual de Maringá, Maringá. 
  
CENTRALXS BULAS. Risperidona. Disponível em 2015. 

http://www.bulas.med.br/bula/578347/risperidona.htm. Acesso em 30 jan. 2016. 

 
COLLARES, Cecília Azevedo Lima. Ajudando a Desmistificar o Fracasso 
Escolar. São Paulo: FDE, 1992. p. 24-28. 

COLLARES, Cecília Azevedo Lima; MOYSÉS, Maria Aparecida Affonso. A 
Transformação do Espaço Pedagógico em Espaço Clínico (a patologização da 
educação). Série Ideias, v.0, n. 23. São Paulo: FDE, p. 25- 31, 1994. 
 
______. A história não contada dos distúrbios de aprendizagem. Caderno Cedes, 
Campinas, v.28, p. 31-48, 1992. 
 
EIDT, Nádia Mara ; FERRACIOLI, Marcelo Ubiali . O ensino escolar e o 
desenvolvimento da atenção e da vontade: superando a concepção organicista do 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).. In: ARCE, Alessandra e 
MARTINS; Lígia Márcia (Orgs).. (Org.). Quem tem medo de ensinar na Educação 
Infantil? Em defesa do ato de ensinar. Campinas, SP: Editora Átomo e Alínea, 
2007, p. 93-124.  
 
FACCI. Marilda Gonçalves Dias. SILVA, Silvia Maria Cintra da. RIBEIRO, Maria Júlia 
Lemes. Medicalização na escola e o fracasso escolar: Novamente a culpa é do 
aluno?. In: FACCI. Marilda Gonçalves Dias. MEIRA, Marisa Eugênia Mellilo. 

http://www.tdah.org.br/
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312014000200013
http://www.bulas.med.br/bula/578347/risperidona.htm


 

 

62 

TULESKI, Silvana Calvo. A exclusão dos “incluídos”: uma critica da Psicologia da 
Educação à patologização e medicalização dos processos educativos. 2. ed. 
Maringá: EDUEM, 2012. p. 157-181. 
 
FERRACIOLI, Marcelo Ubiali; TULESKI, S C.; FRANCO, A. F.; EIDT, N. M.; 
PINHEIRO, H. D. . A medicalização da infância: retratos preliminares de municípios 
do Paraná. In: IV Congresso Brasileiro Psicologia: ciência e profissão, 2014, São 
Paulo. Anais do IV Congresso Brasileiro Psicologia: ciência e profissão, 2014. 

GUALTIERI, Regina C. Ellero. LUGLI, Rosário Gentro. Fracasso escolar em 
retrospectiva. In: ______. A escola e o fracasso escolar. São Paulo: Cortez, 2012. 
p. 15-43. 
 
JUNIOR, Durval Wanderbrook; BOARINI, Maria Lúcia. Educação Higienista, 
Contenção Social: a estratégia da Liga Brasileira de Hygiene Mental na criação de 
uma educação sob medida. ANAIS. VII Jornada do HISTEDBR. 2007. Disponível em 
<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada7/_GT1%20PDF/E
DUCA%C7%C3O%20HIGIENISTA%20GT1.pdf> Acesso em 15 mai. 2015. 
 
LAZARETTI, Lucinéia Maria. Daniil Borisovich Elkonin: Um Estudo das ideias de 
uma ilustre (des) conhecido no Brasil. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade 
Estadual Paulista. Assis. 
 
LEITE, Hilusca Alves; TULESKI, Silvana Calvo ; EIDT, Nádia Mara . O ensino 
intencionalmente dirigido como uma alternativa à Ritalina? O fenômeno da 
desatenção e impulsividade em discussão. Educação Especial e Inclusiva: Teoria e 
Prática Sobre o Atendimento à Pessoa com Necessidades Especiais. 1ed. Maringá: 
Eduem, 2012, v.0 , p. 115-145. 
 
LEITE, Hilusca Alves. TULESKI, Silvana Calvo. Psicologia Histórico-Cultural e 
desenvolvimento da atenção voluntária: novo entendimento para o TDAH. Revista 
Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, São 
Paulo, v.15, n.1, p. 111-119, jan./jun. 2011. 
 

MANSANERA, Adriano Borges. SILVA, Lúcia Cecília da. A Influência das ideias 
higienistas no desenvolvimento da psicologia no Brasil. Psicologia em Estudo. 
Maringá, v.5, n.1, 2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/pe/v5n1/v5n1a08.pdf> 

MOYSÉS, Maria Aparecida Affonso. COLLARES. Cecília Azevedo Lima. O lado 
escuro da dislexia e do TDAH. In: MEIRA, Marisa Eugênia Melillo; FACCI, Marilda 
Gonçalves Dias; TULESKI, Silvana Calvo (Org.). A exclusão dos "incluídos": uma 
crítica da psicologia da educação à patologização e medicalização dos processos 
educativos. 2. ed. Maringá: EDUEM, 2012. p. 107-156. 
 

ORTEGA. Francisco. et al. A Ritalina no Brasil: produções, discursos e práticas. 
Interface – Comunic., Saúde, Educ., Botucatu, v.14, n.34, jul./set. 2010. Disponível 
em <http://www.scielo.br/pdf/icse/2010nahead/aop1510.pdf>. Acesso em 30 ago. 
2014. 

http://lattes.cnpq.br/1386622122441499
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada7/_GT1%20PDF/EDUCA%C7%C3O%20HIGIENISTA%20GT1.pdf
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada7/_GT1%20PDF/EDUCA%C7%C3O%20HIGIENISTA%20GT1.pdf
http://lattes.cnpq.br/0105108434995580
http://www.scielo.br/pdf/pe/v5n1/v5n1a08.pdf


 

 

63 

RITALINA® cloridrato de metilfenidato. São Paulo: Novartis, 2015. Disponível em: 
<https://portal.novartis.com.br/UPLOAD/ImgConteudos/2678.pdf>. Acesso em: 13 
jan. 2016. 
 
ROHDE, Luís A; HALPERN, Ricardo. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade 
atualização. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, abr. 2004. v. 80, n. 2, p. 61-70.  
 

TULESKI, Silvana Calvo; EIDT, Nádia Mara. A periodização do desenvolvimento 

psíquico: a atividade dominante e a formação das funções psíquicas 

superiores. s/d. “Mimeo”. 
 
 
SUZUKI, Mariana Akemi. A Medicalização dos Problemas de comportamento e 
da Aprendizagem: uma prática social de controle. 2012. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Estadual de Maringá, Maringá. 
 
VIÉGAS, Lygia de Sousa; OLIVEIRA, Ariane Rocha Felício de. TDAH: Conceitos 
vagos, existência duvidosa. Nuances: estudos sobre Educação, Presidente 
Prudente, v. 25, n. 1, p. 39-58, jan./abr. 2014. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



 

 

65 

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) 
( ) Déficit de Atenção 
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( ) 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 exercid 
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, 
em pacientes com função renal normal, a excreção renal do metilfenidato inalterado 
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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 
acentuada e dependência psíquica com graus variados de comportamento anormal. 
Episódios psicóticos podem ocorrer, especialmente em resposta ao abuso por via 
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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. 
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 
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seres humanos mostraram que RITALINA pode inibir o metabolismo de 
anticoagulantes cumarínicos, anticonvulsivantes (fenobarbital, fenitoína, primidona),  
enilbutazona 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 a 
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): 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 
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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 iperestimulação 
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/ 
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APÊNDICE C 

BULA DA 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 RESPIDON® 1 mg c o n t ém: 
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 RESPIDON® 2 mg c o n t ém: 
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 RESPIDON® 3 mg c o n t ém: 
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. 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 
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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 
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 
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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 1aadrenérgicos”, 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. 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 
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Se você está grávida ou planejando engravidar, você deve conversar com se 
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. 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 
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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®. 
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. 
Um benzodiazepínico pode ser associado ao RESPIDON® quando uma sedação 
adicional for necessária. 
Populações especiais 
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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) 
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 
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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 
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.  



 

 

80 

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; 
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 
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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; 
 Distúrbios Nutricionais e do Metabolismo: diminuição do apetite; 
Distúrbios Psiquiátricos: estado confusional; 
Distúrbios do Sistema Nervoso: letargia, ataque isquêmico transitório, nível  
eprimido 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 
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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). 
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)*; 
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Distúrbios Vasculares: hipertensão (pressão alta); Distúrbios 
Musculoesqueléticos e do Tecido Conjuntivo: 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; 
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 
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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); 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 
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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); 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 
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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 Ltda. 
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 
 

 

 

 
 

 


