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Resumo 

Este trabalho aborda o tema da medicalização infantil por meio da experiência dos 

pais e suas demandas em relação à criança medicada com Ritalina. Justifica-se a 

pesquisa com base na experiência de estágio junto ao Serviço de Psicologia do 

UNISALESIANO-Lins-SP, cuja ocorrência do uso desse medicamento pelas crianças 

se mostra acentuado. Trata-se de um estudo na perspectiva fenomenológica-

existencial, que tem como objetivo compreender a vivência dos pais com seus filhos 

medicados ampliando a discussão sobre o assunto. Partimos da hipótese de que 

através do diagnóstico dado ao filho e a consequente utilização de medicamento, 

atende-se, em parte, ao anseio dos pais por um lugar de inclusão da criança na 

sociedade. Dentro dos procedimentos, os participantes, a serem escolhidos no 

CAPS-i de Lins-SP, serão submetidos a entrevistas semiestruturadas que terão 

início com pergunta norteadora conforme propõe Nunes (2015). Para análise e 

discussão dos dados seguiremos as cinco etapas propostas pelo mesmo autor, a 

saber: desvelamento, revelação, testemunho, veracização e autenticação do 

movimento real. Considerando que a perspectiva desse trabalho indica para 

possibilidade de um novo olhar sobre o tema, assumimos o lugar de quem procura 

outras condutas que sejam adequadas para o crescimento autentico e saudável das 

crianças. 

Introdução 

Este trabalho apresenta a pesquisa que, em fase inicial, aborda o tema da 

medicalização infantil pelo viés da experiência de pais e suas demandas em relação 

aos filhos medicados com Ritalina (Metilfenidato). Justifica-se a pesquisa com base 

na experiência no estágio do Serviço de Psicologia do UNISALESIANO-Lins cuja 

ocorrência do uso desse medicamento pelas crianças se mostra acentuado, 

provocando, a partir dos atendimentos, questões quanto às necessidades que 

envolvem esse processo medicamentoso. Considerando a atual discussão sobre o 

tema, especificamente em relação às necessidades de desconstrução das doutrinas 

identificatórias que orientam diagnósticos (PATTO, 2012), se fez por bem objetivar e 

compreender a vivência dos pais com seus filhos medicalizados. A opção em 

abordar as figuras parentais surge a partir do entendimento de que, em nossa 

experiência, os pais têm aparecido como mediadores importantes desse projeto 

medicamentoso. Vislumbramos a partir das experiências clinicas, que o diagnóstico 

dado ao filho e a consequente utilização de medicamento, atende-se em parte ao 



anseio desses pais por um lugar de inclusão da criança na sociedade. Ao entrever 

tal condição, compreendemos que a pesquisa em curso pode servir como campo 

fértil para ampliação da compreensão do assunto. Trata-se enfim, de possibilitar 

espaços de compreensão que corroborem e, ao mesmo tempo, ultrapassem as não 

menos importantes criticas em relação ao uso indiscriminado de medicamentos 

psicotrópicos em criança em idade escolar. Assim, nosso viés busca descobrir novos 

lugares de discussão que possibilitem a ampliação e compreensão sobre o tema, 

com possibilidades de resignificações do olhar.  

Objetivo 

Compreender e proporcionar um novo olhar sobre a vivência dos pais de crianças 

medicalizadas com Ritalina e trazer ampliação ao tema através do desvelamento 

dos sentidos contidos no ato de medicalizar e assim abrir espaço criativo para tornar 

possível a resignificação. 

Método 

Será uma pesquisa qualitativa descritiva, utilizando a perspectiva fenomenológica-

existencial que busca descrever e interpretar os fenômenos tal como eles se 

apresentam (GIL, 2010).  

Desenvolvimento 

Em um primeiro momento será realizado um levantamento de prontuários no Centro 

de Atenção Psicossocial Infantil de Lins e, diante do consentimento já afirmado e 

documentado da Instituição, destacar as crianças que revelem relação importante 

com o processo medicamentoso, seguindo como critério principal o maior tempo de 

uso ininterrupto do medicamento, sendo eles de idade menor ou igual 12 anos. Para 

definição dos sujeitos da pesquisa, os pais dessas crianças serão contatados e o 

projeto será explicado, caso demonstrem interesse e se mostrem engajados no 

processo, serão convidados a participar e o número será definidos conforme as 

possibilidades e necessidade do projeto. Os dados serão coletados através de 

entrevista que, segundo Pierre Vermersh (SOUZA; LEAL; SÁ, 2010), se trata de 

“entrevista de explicitação”. Esse modelo abre possibilidades para que o 

entrevistador leve o entrevistado a suspender seus pré-conceitos, de forma que a 

experiência fale através dele. A entrevista começará por uma pergunta norteadora, 

possibilitando a livre expressão com o enfoque no tema proposto, qual seja, se o 

diagnóstico dado ao filho e a conseqüente utilização de medicamento (Ritalina) pelo 

mesmo, atende em parte ao anseio dos pais por um lugar de inclusão da criança na 



sociedade. Fazendo valer a perspectiva fenomenológica-existencial escolhida como 

método, seguiremos os passos de Nunes (2015), para análise e discussão dos 

dados a partir das cinco etapas propostas pelo autor, a saber: desvelamento, 

revelação, testemunho, veracização e autenticação do movimento real. A análise 

será realizada a partir de uma tentativa de compreensão das entrevistas e do que se 

revelou através das linguagens, isso se dará na construção de um texto narrativo. 

Para discussão, considerando que a melhor compreensão dessa demanda 

possibilita novo olhar sobre o tema, assumimos o lugar que procura condutas 

adequadas para o crescimento saudável das crianças.  

Perspectiva do projeto 

Acreditamos que o final do trabalho se revelará como um desfecho, no sentido 

daquilo que pode surgir como abertura a novos conhecimentos e possibilidades de 

resignificação do tema proposto, trata-se de reabrir, criar espaços que ampliem a 

discussão, assim, não pretendemos chegar a uma conclusão, outrossim, 

vislumbramos provocar outras interrogações para sairmos do lugar da definição e 

seguir o caminho das possibilidades como horizonte sempre aberto a novos 

saberes. 
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