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Introdução: Os transtornos mentais e de comportamento podem interferir em diversos
aspectos da saúde da população, inclusive de crianças. Como uma das possibilidades
de tratamento, encontra-se a opção medicamentosa. O número de crianças em fase
escolar que fazem o uso da medicação psicotrópica tem crescido a cada ano, segundo o
Ministério da Saúde. O uso abusivo dessa medicação é chamado de medicalização, e
este fenômeno pode impactar na qualidade de vida dessas crianças.  Objetivo: Este
estudo visa compreender o impacto da medicalização na qualidade de vida de crianças.
 Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, analisando os artigos indexados
nas bases de dados da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior). Os descritores utilizados foram medicalização, criança e qualidade de vida.
Seguindo os critérios de inclusão/exclusão, os artigos deveriam estar na íntegra, na
língua portuguesa e publicados entre os anos 2008 e 2018, além de serem ligados ao
elemento de estudo.  Resultados: Selecionou-se para análise 17 artigos relacionados ao
tema que atenderam aos critérios de inclusão. Observou-se que o fenômeno da
medicalização decorre de vários fatores sociais, econômicos e psicológicos, tais como:
a patologização da vida, que faz um retorno ao biologicismo como a única forma de
explicar o problema do não aprender e de comportamento; a influência da indústria
farmacêutica que vem se fortalecendo em nosso país; aos diagnósticos médicos
reducionistas e mecanizados e ao contexto escolar na contemporaneidade, que, em
muitos casos, tem desconsiderado os fatores históricos, psicológicos, sociais e culturais
do aluno, enxergando-o como objeto, passivo e, por vezes, alienado. A qualidade de
vida da criança pode ser afetada e comprometida quando a prescrição da droga é feita
de forma indiscriminada e sem a realização de um diagnóstico psiquiátrico prévio
quando a indicação dos psicofármacos for banalizada e entendida como a única
solução. Torna-se de fundamental importância aprofundar os estudos sobre a
medicalização infantil por meio de um posicionamento crítico de psicólogos,
educadores e profissionais da saúde em relação à educação e ao desenvolvimento
humano e propor políticas públicas de saúde que envolvam toda população. 
Conclusão: Dessa forma, acredita-se que um conhecimento atualizado em
psicopatologia infantil e psicofarmacologia e a indicação conscienciosa de
psicofármacos, atrelado a outras formas de tratamento, podem auxiliar crianças a
alcançarem melhoria na qualidade de vida.
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