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Vinheta - Medicalização do fracasso escolar

O Miguel tem 8 anos e a professora escreveu uma carta ao médico de Família referindo dificuldade

por parte do Miguel em concentrar-se durante as aulas. Pede o seu apoio na resolução do problema.

Ontem a avó do Miguel esteve na consulta e referiu que a filha está com problemas no casamento e

pensa sair de casa com o Miguel.

Resumo:

Atualmente a escolaridade é um requisito base para a vivência em sociedade, de tal forma que o

insucesso ou menor sucesso escolar pode levar a sentimentos de exclusão e frustração da criança e

da família por terem noção de possíveis dificuldades de integração social futuras.

Na abordagem da criança com menor sucesso escolar, precisamos olhar quer a criança, quer a família

e o meio sociocultural, quer a escola.

Na dimensão da criança incluem-se variáveis orgânicas que podem conduzir a um menor sucesso

escolar: desde doenças físicas (do sistema nervoso central [SNC], cromossomopatias, doenças

metabólicas/endocrinológicas, exposição a certos fármacos e radioterapia do SNC), perturbações do

desenvolvimento (perturbações do desenvolvimento intelectual, perturbações do espectro do

autismo, perturbações específicas da aprendizagem, perturbação de hiperatividade e défice de

atenção (PHDA), entre outras) e perturbações emocionais e comportamentais (perturbações do

humor, de ansiedade e de oposição e conduta).

Em relação à família e meio sociocultural sabe-se que acontecimentos de vida, como a morte de um

familiar, acidente/doença grave, separação dos pais, mudança de casa/escola, negligência ou

maus-tratos e baixas condições socioeconómicas, podem provocar alterações emocionais com

reflexo no desempenho escolar.

Finalmente, é também importante olhar o ambiente escolar, uma vez que práticas pedagógicas não

adequadas têm reflexo na aprendizagem.

A democratização da escola, com a universalidade de acesso e escolaridade obrigatória, levou a uma

homogeneização dos conteúdos e conhecimentos fornecidos pela escola, que mesmo que legítimos,

têm levado também a uma uniformização na forma de ensinar, com currículos rígidos e com trabalho

nem sempre atrativo, provavelmente não adaptado a todas as crianças.

Na vinheta apresentada a professora pede ajuda médica para melhorar a concentração do Miguel,

atribuindo o seu menor sucesso escolar a um aspeto único da vida que deve ser corrigido,

provavelmente inserido num diagnóstico de PHDA.

O menor sucesso escolar tratado desta forma passa a ser responsabilidade médica, centrado

unicamente na criança, com lugar a tratamento medicamentoso e até de “cura”.



A PHDA é o distúrbio do neurodesenvolvimento mais comum nas crianças e a sua prevalência tem

aumentado nas últimas décadas. Debate-se se este facto se deve a um verdadeiro aumento na

frequência e melhoria de deteção, ou a erros e excesso de diagnóstico. Este último pode ser

justificado pelo alargamento da abrangência da definição de PHDA, ao incluir sintomas

ambíguos/leves, pela modificação dos critérios diagnósticos, ou pela medicalização de

comportamentos que anteriormente eram considerados normais.

O diagnóstico desta perturbação assenta em critérios descritos no DSM-5 ou ICD-10, na necessidade

de haver sintomas com impacto psicológico, social e/ou educacional pelo menos de forma

moderada, e na ocorrência desses mesmos sintomas em dois ou mais contextos (social, familiar,

educativo e/ou ocupacional).

O processo diagnóstico inclui a avaliação das necessidades, condições e circunstâncias da criança nos

diferentes contextos, bem como da sua saúde física. Deve ser ainda considerada a avaliação da saúde

mental dos pais/cuidadores.

Receber um diagnóstico de PHDA pode gerar sentimentos muitas vezes com consequências

paradoxais. Por um lado, ao dar uma explicação biológica para os problemas pode empoderar os

envolvidos, transmitindo legitimidade e compreensão, bem como diminuindo a culpa ou até a raiva

que possam sentir. Ao haver uma explicação biomédica, esta pode aumentar a sensação de controlo

e aumentar a segurança nas soluções apresentadas. Do ponto de vista social e escolar, este

diagnóstico dá ainda acesso a maior acompanhamento, a apoios sociais e escolares que de outra

forma estariam vedados.

Do lado inverso, ter um diagnóstico de PHDA pode permitir uma desculpabilização e

desresponsabilização perante os problemas, levando a inação ou estagnação, e a sentimentos de

desesperança e passividade. Este “rótulo” pode também provocar estigmatização da criança e

família, conduzindo a aumento de sentimentos de isolamento, exclusão e vergonha.

Assim, se por um lado uma falha no diagnóstico pode limitar o acesso da criança a terapêuticas

eficazes, por outro lado, um erro de diagnóstico pode não só expor a criança a efeitos secundários de

tratamentos, como esconder problemas sociais e educativos importantes.

As crianças diagnosticadas com PHDA devem ter um plano terapêutico holístico e multimodal que

abranja as necessidades psicológicas, comportamentais, ocupacionais e educacionais. A abordagem

não farmacológica passa pelo apoio e capacitação dos pais sobre a perturbação, e estratégias

parentais com o intuito de melhorar os sintomas. É igualmente importante haver uma adaptação das

necessidades educacionais da criança. Nos casos das crianças com mais de 5 anos de idade,

considera-se a terapêutica farmacológica com psicoestimulantes caso os sintomas sejam persistentes

e interfiram significativamente em pelo menos um contexto, e só após as intervenções já descritas

terem sido implementadas e revistas.

Relativamente ao caso clínico do Miguel, sabemos através da avó que o contexto familiar da criança

está a modificar-se, e que a criança poderá estar a ser exposta a conflitos familiares.

Os conflitos parentais, incluindo violência, agressividade e conflitos não verbais, estão ligados a um

aumento do sofrimento e podem ter efeitos nas crianças que incluem perturbações do sono e de

adaptação, problemas de exteriorização/interiorização de emoções, problemas escolares, sociais,

impacto na saúde física e nas futuras relações íntimas.



Em especial, a forma como as crianças percepcionam os conflitos entre os pais pode explicar alguns

problemas de desatenção, bem como dificuldades emocionais e escolares entre os 6 e 8 anos de

idade. As crianças que vêem os conflitos como ameaçadores, ou que se sentem incapazes de lidar

com eles, podem experienciar maior ansiedade e sentimento de desamparo.

Por outro lado, uma abordagem construtiva dos conflitos na base do respeito mútuo, moderação das

emoções, resolução e explicação dos problemas, levam a uma diminuição do risco de sofrimento, e

aumentam o potencial para melhor competência social e bem-estar das crianças.

Questões:

➔ Tendo em conta que a informação sobre o contexto familiar do Miguel foi fornecida pela avó,

qual seria a forma mais ética de abordar este assunto em consulta? Será o conflito parental

uma justificação suficiente para o insucesso escolar do Miguel?

➔ Uma vez que o diagnóstico de PHDA e outras perturbações do desenvolvimento não é feito

pelo Médico de Família, qual o papel do mesmo nestes casos? Poderá a medicalização do

insucesso escolar e de distúrbios comportamentais das crianças ocultar quer falhas

estruturais dos atuais modelos pedagógicos e práticas escolares, quer problemas

socioculturais e familiares?
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