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A partir  dos  desafios  impostos  pela  medicalização e  psicopatologização da  infância 
características da atualidade e os efeitos de tais transformações na vida cotidiana das 
crianças, a psicanálise vem sendo convocada elaborar um diálogo profícuo com a saúde 
coletiva, construir ainda importantes dispositivos de intervenção. Ao longo dos últimos 
anos, a clínica com a infância (nos seus mais diversos campos, a citar: a pediatria, a 
psicologia,  a  terapia  ocupacional,  entre  outras)  têm  recebido,  em  maior  número, 
crianças  bem  pequenas  com  sinais  de  sofrimento  psíquico  agudo,  em  sua  maioria, 
acompanhadas de uma prescrição para uma avaliação diagnóstica. Objetiva-se discutir 
o(s) modo(s) como a psicanálise pode formular respostas a estas demandas e promover 
uma práxis que agencie o funcionamento psíquico da criança, deslocando-a de um lugar 
tão precocemente fixado. A apreciação dessas demandas e as propostas de atendimento 
dirigidas às crianças com graves impasses em seu desenvolvimento na atenção básica 
são alvos iniciais para uma reflexão sobre os limites de alguns dos dispositivos clínicos 
tradicionais e sobre os efeitos da medicalização e patologizacão do sofrimento infantil e,  
finalmente, a formulação de uma proposta de avaliação e intervenção precoce que possa 
ser utilizada na rede intersetorial de atenção básica. Segue-se aqui a ética dos trabalhos 
norteados pela suposição de um sujeito. Entende-se que este princípio pode instaurar 
dispositivos que ampliem as possibilidades de compressão do sofrimento da criança e 
de sua família, estabelecendo, principalmente, condições no campo da atenção primária 
para uma intervenção a tempo de agenciar novas modalidades de subjetivação.
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From the challenges of medicalization and psychologization characteristic of modern 
childhood and the effects of such changes in the daily life of children, psychoanalysis 
has been convened to draw up a meaningful dialogue with the public health, building 
important intervention devices.  Over  the past year,  the clinic  with children (in their 
various fields, such as pediatrics, psychology, occupational therapy, among others) have 
received a greater number of very young children with signs of acute psychological 
distress, mostly accompanied by a prescription for a diagnostic evaluation. This article 
aims to discuss the ways psychoanalysis can formulate responses to these demands and 
to promote a practice that arranges the psychic functioning of the child, moving it from 
one  place so  precociously set.  The  assessment of  such  demands  and proposals  for 
service directed to children with serious impasses in their development in primary care 
are initial targets for a reflection on the limits of some of the traditional and medical 
devices on the effects of medicalization and pathologizing of suffering children, and 
finally the formulation of a proposal for assessment and early intervention that can be 
used in intersectorial network of primary care. Here follows the ethics of work guided 



by the assumption of a subject. It is understood that this principle can introduce devices 
that increase the possibilities of compressing the child's suffering and his family, setting, 
especially, conditions in the field of primary care to intervene in time to negotiate new 
forms of subjectivity.


