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“¿ Qué esconde la llamada “hiperactividad”?; ¿ qué muestra la 

“desatención” que la acompaña?; ¿se disfraza de lo que 

necesita o muestra lo que no le dan?; ¿qué grito mudo y 

desesperado podemos leer en el exceso de movimiento de los 

cuerpos de nuestros niños e jóvenes? La hiperactividad 

denuncia la hipoactividad pensante, lúdica y creativa. 

Denuncia, renunciando. Enuncia para quien puede escuchar. 

Porque renuncia a denunciar lo que quiere enunciar.”. 

 

Alicia Fernández 
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RESUMO 

 

A pesquisa teve como objetivo conhecer a produção de artigos em língua 

portuguesa sobre Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em 

crianças e adolescentes indexada no banco de dados do SciELO no período 

compreendido entre janeiro de 2000 e dezembro de 2010. Para análise dos 

documentos resultantes da busca no indexador, foi utilizada a metodologia de 

Análise de Conteúdo. Foram encontrados trinta artigos em resultado aos unitermos 

“TDAH”, “Transtorno de Déficit de atenção e Hiperatividade” e “Transtorno de Déficit 

de Atenção/Hiperatividade”. Os resultados indicam que o TDAH é considerado o 

transtorno do desenvolvimento infantil mais diagnosticado, e há diversas hipóteses 

para sua etiologia, suas manifestações na vida do indivíduo e seu tratamento. O 

diagnóstico é feito baseado em manuais (DSM-IV™ e/ou CID-10), mas seus critérios 

têm gerado controvérsia entre os pensadores na área. As comorbidades estariam 

também relacionadas às dificuldades no diagnóstico. O metilfenidato é o fármaco 

mais utilizado no tratamento. Evidenciaram-se como categorias de análise as 

hipóteses etiológicas do transtorno, as comorbidades envolvidas, os 

questionamentos acerca da diagnose e abordagens terapêuticas ao transtorno. 

Como conclusão, os dados sugerem que o TDAH apresenta algumas dificuldades no 

que tange ao diagnóstico, havendo presença de subdiagnosticação e 

superdiagnosticação e tendência à patologização de características de um 

continuum normal de desenvolvimento de crianças e adolescentes, transformadas 

em sintomas.  

 

Palavras-Chave: TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Crianças 

e adolescentes, Saúde do Escolar. 
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SIGLAS 

 

TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

TDO – Transtorno Desafiador Opositivo 

TC – Transtorno de Conduta 

TAp – Transtorno de Aprendizagem 

TAn – Transtorno de Ansiedade 

TOC – Transtorno Obsessivo Compulsivo 

TH – Transtorno de Humor 

TID – Transtorno Invasivo do Desenvolvimento 

TEPT – Transtorno de Estresse Pós-Traumático 

DSM-IVTM  - Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais 

TCC – Terapia Cognitivo-Comportamental 

CID-10 – Código Internacional de doenças 
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), segundo o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-IV-TR™, tem como 

característica essencial um “padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-

impulsividade, mais frequente e grave do que aquele tipicamente observado nos 

indivíduos em equivalente estágio de desenvolvimento” (APA, 2002, p. 112). O 

TDAH, nesse manual, está incluído na seção que diz respeito aos “Transtornos 

geralmente diagnosticados pela primeira vez na infância ou na adolescência”. De 

fato, há estimativa de que as suspeitas de TDAH sejam o maior motivo de 

encaminhamento de crianças e adolescentes para o sistema de saúde (ROHDE & 

MATTOS, 2003, p. 12). Segundo Rohde & Benczik (1999, p. 45), em estudos 

internacionais, assim como em alguns estudos brasileiros recentes, cerca de 3 a 6% 

das crianças de 7 a 14 anos apresentam TDAH.  

Não há qualquer teste válido que sustente a existência ou não do transtorno. 

Barkley (2002, p. 37, 38) afirma que, assim como diversos outros transtornos 

legítimos (psiquiátricos ou não) existem sem patologia adjacente ou dano cerebral 

sem serem desconsiderados, o diagnóstico de TDAH não deve ser subestimado por 

causa da inexistência de teste médico. De acordo com Hallowell & Ratey (1999), o 

diagnóstico do transtorno se baseia na história do indivíduo; o exame mais 

importante é colher a história individual. Esses autores consideram arbitrário 

delimitar qual seria a linha diagnóstica entre o transtorno e a “normalidade”, mas 

ressaltam a colocação do filósofo Edmund Burke, em que este diz que embora não 

exista uma linha clara entre o dia e a noite, ninguém nega a existência de ambos.  

No estudo de Oliveira e Albuquerque (2009), há um relevante apanhado 

histórico das variações que os conceitos e critérios do transtorno sofreram ao longo 

do século passado. Em 1902, Still fez referência a um grupo de crianças com 

características que hoje são consideradas sintomas do TDAH – ausência de regras, 

desatenção, impulsividade, agressividade e agitação excessiva – e relacionou-as a 

casos de pacientes com danos na região do lobo frontal que, atualmente sabe-se, 

exerce grande função em relação à inibição de comportamento, ao autocontrole e ao 

sustento da atenção. Esse enfoque biologicista sobre o transtorno permaneceu até 

meados dos anos de 1970, quando os estudos destacaram mais o caráter da 
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desatenção do que o da hiperatividade no TDAH, reconhecendo que é possível que 

haja sintomatologia de problemas de desatenção sem sintomatologia de 

hiperatividade. Durante a vigência do DSM-III chegou a haver separação na 

classificação do transtorno em dois tipos: Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade ou Transtorno de Déficit de Atenção sem Hiperatividade. No entanto, 

a partir dos anos 80, os estudos voltaram a enfatizar a hiperatividade como 

fundamental no transtorno; sendo assim, na versão revisada do DSM – DSM-IV™ – 

ele volta a ser chamado apenas de Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, eliminando-se os dois tipos e criando-se subtipos para o TDAH.  

Dentre os critérios presentes atualmente no DSM-IV™, salienta-se a tríade de 

sintomas desatenção-hiperatividade-impulsividade, e é desta tríade que se 

ramificam os subtipos mencionados para o TDAH: TDAH Predominantemente 

Desatento; TDAH Predominantemente Hiperativo/Impulsivo; e TDAH Combinado.   

TDAH Predominantemente Desatento 

Os principais sintomas que emergem no transtorno do subtipo TDAH 

Predominantemente Desatento são mudanças frequentes de assunto e falta de 

atenção no que é dito (desconexão no diálogo), alterações constantes nas tarefas, 

não cumprimento de regras até mesmo em atividades lúdicas e relutância em 

engajar-se em atividades de organização complexa. De acordo com Andrade (em 

ROHDE & MATTOS, 2003), é mais frequente no sexo feminino, e o autor afirma que 

as crianças que possuem esse subtipo do transtorno costumam ter maior inabilidade 

social, pois mesmo que apresentem poucos comportamentos agressivos são mais 

tímidas e acabam por evitar interação com os pares. Esse autor também refere que 

cerca de 27% dos pacientes de algumas amostras clínicas apresentaram esse 

subtipo do TDAH. 

 O código do DSM-IV™ para esse diagnóstico é 314.00, tendo como 

correspondente no CID o código F98.8. Para que esse subtipo seja utilizado, pelo 

menos seis sintomas de desatenção (mas menos que seis de 

hiperatividade/impulsividade) devem estar se apresentando persistentemente ao 

longo dos últimos seis meses. 

TDAH Predominantemente Hiperativo/Impulsivo 
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O TDAH de subtipo Predominantemente Hiperativo/Impulsivo caracteriza-se 

pelo agir sem pensar, pela fala e movimentação corporal excessivas (diurna e 

noturna), pela necessidade de supervisão em atividades lúdicas devido à dificuldade 

em aguardar sua vez na brincadeira, e pela grande dificuldade em ficar sentado. 

Andrade (em ROHDE & MATTOS, 2003) afirma que as crianças diagnosticadas com 

esse subtipo do TDAH costumam ser mais agressivas e são mais rejeitadas pelos 

colegas, visto que ainda que busquem frequentemente socializarem-se, tem 

dificuldades em cooperar, aguardar sua vez e tendem a agir impensadamente. O 

problema para essas crianças não seria não saber o que fazer, mas seria não fazer 

o que sabem que é esperado delas.  

No DSM-IV™, esse subtipo do transtorno é codificado pelo número 314.01, 

encontrando correspondência no CID com o código F90.0. Seis ou mais dos 

sintomas de hiperatividade/impulsividade – mas menos do que seis sintomas de 

desatenção – devem estar presentes nos últimos seis meses.  

TDAH Combinado 

No subtipo de TDAH Combinado, a sintomatologia dos outros dois subtipos se 

evidencia. Rohde (1999, p. 45) afirma que esse é o subtipo que aparentemente está 

mais associado a prejuízos globais maiores na vida da criança. Andrade (em 

ROHDE & MATTOS, 2003) relata que as crianças que possuem esse subtipo do 

TDAH demonstram maior déficit na inibição do comportamento, além de 

apresentarem maiores comprometimentos sociais do que quem possui os outros 

subtipos do transtorno; o autor também coloca que em estudos com amostras 

clínicas, 55% dos pacientes foram enquadrados nesse subtipo.  

 As identificações no DSM-IV™ e no CID se dão através dos mesmos códigos 

do subtipo TDAH Predominantemente Hiperativo/impulsivo (314.01 e 90.0, 

respectivamente) e esse subtipo deve ser eleito caso seis ou mais sintomas tanto de 

desatenção quanto de hiperatividade/impulsividade estiveram presentes nos últimos 

seis meses. De acordo com o DSM-IV™, a maioria das crianças que têm o 

transtorno se enquadram nesse subtipo.   

Os sintomas que compõem o TDAH e os respectivos subtipos estão 

identificados no quadro a seguir: 
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Critérios Diagnósticos do DSM-IV™ para Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

A. Ou (1) ou (2) 

(1) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção persistiram por, pelo menos, 6 
meses, em grau mal-adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento: 
Desatenção: 
(a) frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em 
atividades escolares, de trabalho ou outras; 
(b) com frequência tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas; 
(c) com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra; 
(d) com frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas 
domésticas ou deveres profissionais (não devido a comportamento de oposição ou 
incapacidade de compreender instruções); 
(e) com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades; 
(f) com frequência evita, antipatiza ou reluta em envolver-se em tarefas que exijam esforço 
mental constante (como tarefas escolares ou deveres de casa); 
(g) com frequência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (por ex., brinquedos, 
tarefas escolares, lápis, livros ou outros materiais); 
(h) é facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa; 
(i) com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias. 

(2) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de hiperatividade persistiram por, pelo menos, 6 
meses, em grau maladaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento: 
Hiperatividade: 
(a) frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira; 
(b) frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se 
espera que permaneça sentado; 
(c) frequentemente corre ou escala em demasia, em situações nas quais isto é inapropriado 
(em adolescentes e adultos, pode estar limitado a sensações subjetivas de inquietação); 
(d) com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em atividades 
de lazer; 
(e) está frequentemente “a mil” ou, muitas vezes, age como se estivesse “a todo vapor”; 
(f) frequentemente fala em demasia. 
Impulsividade: 
(g) frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completadas; 
(h) com frequência tem dificuldade para aguardar sua vez; 
(i) frequentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros (por ex., intromete-se em 
conversas ou brincadeiras). 

B. Alguns sintomas de hiperatividade-impulsividade ou desatenção que causaram prejuízo 
estavam presentes antes dos 7 anos de idade. 

C. Algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois ou mais contextos (por ex., 
na escola [ou trabalho] e em casa). 

D. Deve haver claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no funcionamento 
social, acadêmico ou ocupacional. 

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 ex., Transtorno do Humor, Transtorno de Ansiedade, 
Transtorno Dissociativo ou um Transtorno da Personalidade). 
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A literatura revisada explicita possibilidades de tratamentos e abordagens ao 

transtorno. A necessidade de informação e orientação ao paciente e sua família 

(além de outros contextos sociais nos quais o indivíduo esteja inserido) sobre o 

TDAH é citada por Brown (2007) e a educação sobre o transtorno é discutida em 

Hallowell & Ratey (1999). A forma mais comumente utilizada para tratar os 

indivíduos que recebem esse diagnóstico é acompanhamento psicoterápico 

combinado com terapia farmacológica.  

No Brasil, o metilfenidato (com nomes comerciais de Ritalin®, Ritalina® ou 

Concerta®), também conhecido como “pílula da obediência”, é o psicoestimulante 

disponível e é o tratamento de primeira linha (mais adotado); Rohde (1999) explica 

que, ainda que pareça paradoxal que estimulantes sejam utilizados para auxiliar 

crianças e adolescentes hiperativos e impulsivos, essas medicações estimulam as 

áreas do cérebro responsáveis pelos comportamentos inibitórios, e Barkley (2002) 

explica que os estimulantes ativam as áreas responsáveis pela manutenção dos 

esforços atencionais para lidar com diversas situações. Esse autor afirma que 

centenas de estudos mostram que entre 70 a 90% de crianças tratadas com essa 

droga melhoram seu comportamento.  

Além do metilfenidato, alguns tratamentos mais incomuns também são 

encontrados na literatura, visto que em torno de 20 a 30% das pessoas não 

respondem bem aos estimulantes (Brown, 2007). Os antidepressivos tricíclicos, 

como Imipramina, Desipramina, Nortriptilina e outros, agindo no sistema 

noradrenérgico, são administrados em alguns casos.  

Na literatura revisada, Knapp et at. (em ROHDE & MATTOS, 2003) explanam 

um modelo esquemático de atenção psicoterápica ao TDAH estruturado com bases 

nas teorias de Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), ainda que discutam a 

eficácia dessa abordagem. Hallowell & Ratey (1999) elaboram uma sinopse de 

tratamento do transtorno que incluiria, após a diagnose, educação, estruturação e 

psicoterapia aliada ao que denominaram de “Coaching Técnico” e medicação. 

Yacubian & Neto (2001) fazem referência a importância da psicoeducação às 

famílias que possuem entes com transtornos psiquiátricos.  

O TDAH é um transtorno de difícil avaliação e definição diagnóstica. Golfeto e 

Barbosa (em ROHDE & MATTOS, 2003) colocam que se trata de um transtorno 
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descrito de maneira não-objetiva na literatura quanto à delimitação e uso de critérios 

diagnósticos, o que dificulta o estabelecimento de um parâmetro de prevalência que, 

inclusive, varia também de acordo com os países estudados. Os autores também 

afirmam que a oscilação de resultados deve-se a desigualdade metodológica entre 

os estudos realizados e discutem a complexidade extra que envolve a epidemiologia 

psiquiátrica, visto que esta busca refletir sobre as peculiaridades do ser humano – 

único, individual – e é possível que acabemos por somar resultados que talvez não 

sejam somáveis, aventando a possibilidade de uma “epidemiologia clínica” da saúde 

mental coletiva menos biológica. 

Há divergências quanto à flexibilização ou não da intensidade, da frequência e 

do número de sintomas necessários para fechar o diagnóstico. Além disso, diversos 

dos critérios comumente utilizados para diagnosticar o TDAH são características 

normais da infância, sem que se trate necessariamente do transtorno, o que leva a 

inúmeros diagnósticos incorretos ou precipitados feitos pelas escolas e/ou pelas 

famílias das crianças e adolescentes, que acabam por procurar atendimento médico 

e psicológico e, em alguns casos, fazendo uso de medicação, cuja necessidade é 

questionável. Golfeto e Barbosa (em ROHDE & MATTOS, 2003) chegam a levantar 

a seguinte questão em seu texto: “Será que o TDAH deve ser conceitualizado como 

um transtorno ou faz parte de um extremo de um continuum do desenvolvimento 

normal?”. 

1.1 Justificativa 
 

Após um curto período de inserção no Sistema Único de Saúde realizando 

atendimento psicológico com crianças e adolescentes em um município do interior 

do estado do Rio Grande do Sul, diversos casos surgiram com demandas de 

acompanhamento psicológico paralelo ao uso de medicação para tratar TDAH. 

Também aconteceram encaminhamentos escolares para avaliação com suspeita de 

TDAH, além de mães que já chegam ao serviço de saúde com o “diagnóstico 

pronto”, descrevendo seus filhos como “impossíveis e tenebrosos”, demandando 

calmantes para seus filhos por não “aguentarem mais”.  

Diante desse contexto e da necessidade de aprofundamento de estudos para 

melhor abordagem do problema pelos serviços de saúde, justifica-se a importância 

de explorar o tema do TDAH e busca-se discutir o transtorno, sua banalização e a 
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patologização de características normais da infância e da adolescência. Além disso, 

como já dito anteriormente, segundo Rohde & Mattos (2003), o TDAH é citado como 

um dos principais problemas de saúde (motivo de encaminhamentos para 

atendimento em saúde) entre crianças e adolescentes, e possui prevalência 

relevante no Brasil, com percentuais oscilando entre 3% e 27% em dependência da 

fonte utilizada como referência. Logo, justifica-se ainda a necessidade deste estudo 

dada a constatação do alto grau de variabilidade dos índices de prevalência do 

TDAH devido a diferentes critérios utilizados para diagnóstico.  

1.2 Definição do problema de pesquisa 
 

Quais as características da produção bibliográfica sobre TDAH em crianças e 

adolescentes indexados no Scientific Electronic Library Online - SciELO entre janeiro 

de 2000 e dezembro de 2010? 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo Geral da pesquisa: 
 

Descrever o TDAH na produção bibliográfica indexada no SciELO no período 

de tempo entre janeiro do ano 2000 e dezembro do ano 2010. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Analisar os artigos agrupados;  

 Caracterizar as fontes quanto à procedência institucional e de área de 

conhecimento dos veículos;  

 Identificar os métodos e critérios propostos para diagnóstico; 

 Caracterizar as condutas de tratamento do TDAH. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na busca de artigos indexados, no 

período compreendido entre janeiro do ano 2000 e dezembro do ano 2010, na base 

de dados do SciELO. A busca se deu através dos unitermos “TDAH”, “Transtorno de 
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Déficit de Atenção e Hiperatividade” e “Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade”, presentes no título e/ou nos unitermos dos artigos 

encontrados. Foram considerados os artigos de todas as áreas do conhecimento. 

Como critério de exclusão, tivemos o idioma – foram analisadas apenas as 

publicações em português – e o foco na faixa etária desse estudo, ou seja, também 

foram excluídos artigos que versavam sobre o transtorno apenas em pessoas 

adultas.  

Em todos os artigos a introdução foi analisada previamente para que fossem 

incluídos na análise apenas artigos pertinentes segundo os procedimentos 

metodológicos. Sendo assim, apresentamos os resultados obtidos após a busca de 

cada unitermo na base de dados elegida: 

TDAH 

Da palavra-chave “TDAH” resultaram 35 artigos, numerados sequencialmente 

de 1 a 35 para facilitar identificação. Os artigos nº 1, 12, 22, 24 encontrados pelo 

unitermo foram excluídos da análise por tratarem-se de artigos sobre TDAH em 

adultos. Os artigos nº 19, 21, 28, 29, 31, e 33 não foram analisados por não serem 

artigos em português.  

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

Em resposta à busca por este unitermo, surgiram seis artigos. Os artigos nº 2 

e 3 foram excluídos da análise por serem artigos TDAH em adultos. O artigo nº 4 

não é um artigo redigido em português. Desta foram, foram analisados os artigos 1, 

5 e 6 resultantes destas palavras de busca, e assim foram numerados, porém 

precedidos da letra “A” (A1, A5 e A6), para diferenciação dos artigos encontrados 

pela palavra-chave “TDAH”.  

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

Deste unitermo, resultaram cinco artigos em resposta. O artigo nº 4 não foi 

incluído no corpus de análise por já haver surgido na pesquisa do unitermo “TDAH”. 

Os artigos nº 1 e nº 5 foram excluídos por tratarem-se de artigos sobre TDAH em 

adultos. Os demais artigos, 2 e 3, foram incluídos na pesquisa, e assim foram 

numerados e precedidos pela letra B (B2 e B3), também para diferenciá-los dos 
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artigos encontrados em decorrência da busca por “TDAH” na base de dados do 

SciELO. 

Desse modo, foram analisados 30 artigos, que estão listados por código de 

identificação, título, autores, revista e ano de publicação no ANEXO.  

As fontes foram analisadas por meio do método de Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2010). Trata-se de uma metodologia de pesquisa utilizada para descrever 

e fazer interpretações dos conteúdos de falas, documentos, textos – é possível fazer 

uso de qualquer material do qual provenha comunicação, verbal ou não-verbal. 

Decorre da descrição sistemática (quantitativa ou qualitativa) na qual se reinterpreta 

mensagens, no sentido de encontrar significados não perceptíveis numa leitura 

usual. Esse método, segundo a autora, é um conjunto de análise das comunicações 

que visa, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo, inferir conhecimentos sobre a produção e recepção das mensagens. 

Compõem a Análise de Conteúdo três fases: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados, inferências e interpretações. Na presente 

pesquisa, a fase de pré-análise, que abrange análise textual e temática, ocorreu 

primeiramente em uma leitura flutuante dos documentos que retornaram aos 

unitermos pesquisados na base de dados do SciELO, seguida da elaboração de 

categorias decorrentes de unidades de contexto que fundamentam as interpretações 

e hipóteses. Em seguida, houve a fase de exploração do material, na qual os 

textos foram submetidos às categorias previamente elaboradas e codificados para 

esclarecer acerca das características das produções textuais. Por fim, realizou-se o 

tratamento dos resultados, por meio dos quais se pode realizar inferências e 

interpretações, apresentadas junto aos resultados no corpo do texto.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No decorrer da leitura dos textos que compõem a base de dados desta 

pesquisa, algumas unidades de contexto foram se delineando como ilustrativas das 

compreensões que são feitas sobre o TDAH, sendo definidas como categorias de 

análise. Algumas das hipóteses de unidade de contexto cogitadas quando da pré-

análise de fato se evidenciaram: os artigos versaram sobre a origem do transtorno, 
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seus tratamentos possíveis, os impactos que causam na vida do indivíduo que o 

possui e na de quem o cerca, por exemplo. Entretanto, citando Bardin (2010),  

“as hipóteses nem sempre estão estabelecidas quando da pré-análise. Por 
outro lado, não é obrigatório ter-se como guia um corpus de hipóteses, para 
se proceder à análise. Algumas análises se efetuam “às cegas” e sem 
ideias pré-concebidas”. 

Sendo assim, uma categoria de análise não cogitada foi composta, a de 

comorbidades, sendo citada na maior parte dos textos. A seguir, as categorias 

resultantes da análise dos textos serão apresentadas e discutidas. 

 

 3.1 Hipóteses etiológicas para o TDAH  

 Segundo Hacking (2000), a etiologia se preocupa com causas e origens de 

uma doença, e sabê-las é o que auxilia o clínico na escolha do tratamento mais 

eficaz indicado para cada patologia. De acordo com os artigos pesquisados, as 

causas do TDAH não são bem definidas. Entretanto, alguns estudos falam sobre as 

hipóteses levantadas até então sobre a etiologia desse transtorno. Essas hipóteses 

versam, principalmente, sobre causas neurológicas, neuroquímicas e/ou genéticas e 

ambientais.  

 Alguns artigos localizam em determinadas áreas do cérebro alterações que 

poderiam justificar o aparecimento do TDAH: 

“Os achados neuroanatômicos indicam algumas características comuns a 
ambos os transtornos. Em oposição ao que se observa no TDAH, pacientes 
autistas apresentam aumento do volume total do cérebro e também 
específico de regiões como o cerebelo, o caudado e o globo pálido (Piven et 
al., 1996). Ambos, entretanto, apresentam diminuição do corpo caloso 
(Saitoh et al., 1995). Em estudos de neuroimagem funcional, o achado que 
sobressai é a reduzida ativação das regiões frontotemporais em autistas 
(Baron-Cohen et al., 1999), o que também ocorre em pacientes com TDAH”. 
ARTIGO 03 

“1. Sendo responsável pelo processamento seletivo de informações 
recebidas, o locus ceruleus teria papel importante na atenção. Receptores 
alfa-adrenérgicos nele localizados são responsáveis pela modulação da 
resposta dessa estrutura aos distratores internos e externos. Uma disfunção 
nestes receptores faz com que o locus ceruleus reaja a qualquer estímulo e 
não mantenha atenção sustentada a um só estímulo; 2. Outra estrutura 
envolvida na atenção é o córtex parietal posterior através de fibras 
noradrenérgicas procedentes do locus ceruleus. O estímulo de tais fibras 
manteria o córtex parietal posterior pronto a responder a novos estímulos. O 
mau funcionamento dessa região cerebral explicaria o déficit de atenção; 3. 
Neurônios noradrenérgicos localizados no córtex pré-frontal estimulariam 
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esta região a processar estímulos relevantes, inibir estímulos irrelevantes e 
restringir o comportamento hiperativo. Logo, sua disfunção traria 
dificuldades de atenção”. ARTIGO 05 

“Alterações nos substratos neurais que regulam as funções executivas 
também têm sido consideradas na etiologia do TDAH. (...). Estas sugestões 
têm sido corroboradas por estudos de neuroimagem”. ARTIGO 06 

“Apesar de a neurobiologia do TDAH ainda não estar totalmente 
esclarecida, a maioria dos estudos investiga a participação do córtex 
dorsolateral da região pré-frontal, relacionada às funções de planejamento, 
organização, memória de trabalho e atenção, e na região orbitofrontal, 
envolvida nas respostas sociais e controle dos impulsos. Várias evidências 
sugerem que no TDAH ocorre algum tipo de disfunção na transmissão 
dopaminérgica da rede anterior, especialmente nos lobos frontais e no 
estriado. O sistema noradrenérgico, representado pela rede de alerta, 
também tem sido relacionado a vários aspectos da atenção e na regulação 
do sono-vigília. Uma desregulação do metabolismo de noradrenalina no 
locus ceruleus poderia ser um dos mecanismos responsáveis por sintomas 
de TDAH e déficits cognitivos”. ARTIGO 20 

“A forma sem hiperatividade (predominantemente desatenta) parece 
envolver áreas corticais associativas posteriores e/ou alças subcórtico-
corticais provavelmente incluindo o hipocampo, enquanto a forma com 
hiperatividade (predominantemente hiperativa ou mista) envolveria vias pré-
frontais-límbicas incluindo o estriado”. ARTIGO 34 

“De acordo com os conhecimentos adquiridos com base em estudos 
moleculares, de neuroimagem, neuropsicológicos e farmacológicos, os 
pacientes com TDAH apresentam alterações reconhecidas em regiões e 
circuitos cerebrais relacionadas ao controle tanto dos sintomas cardinais 
(atenção, hiperatividade e impulsividade), como aquelas associadas a um 
adequado funcionamento executivo, salientando-se estruturas e circuitos 
associados às regiões pré-frontal dorsolateral, cíngulo cognitivo, 
loboparietal, gânglios da base e cerebelo”. ARTIGO 35 

“Outra possibilidade a ser discutida seria ainda um próprio crescimento 
menor dos pacientes com TDAH que poderia ocorrer, de modo análogo ao 
menor tamanho de áreas do parênquima encefálico nos portadores desse 
distúrbio. (...)”. ARTIGO 35 

 

 Na literatura de referência foram encontrados estudos discutidos por Brown 

(2007) que revelam diferenças na ativação cerebral de crianças: as que apresentam 

TDAH têm um padrão mais imaturo de ativação. Ocorrem também alterações na 

área do cingulado anterior, usado na resolução de conflitos, que não é ou é 

pouquíssimo utilizado em pessoas com TDAH, como se elas tivessem de utilizar um 

circuito alternativo – mais lento – para desempenhar tarefas. 

Hallowell & Ratey (1999) afirmam que seu modelo de compreensão do 

transtorno vai mais ao encontro de problemas no sistema de inibição e desinibição 

do que de motivação e vigília, identificando os problemas do distúrbio com questões 
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de freio inibitório, associadas à hipótese de que é no lobo frontal (no córtex do lobo 

frontal) que está (ou exatamente que falta) a ação do TDAH.  

Barkley (2002) apresenta ideias em concordância com as de Hallowell & 

Ratey (1999), visto que identifica a área anterior do cérebro – região frontal-orbital – 

e suas conexões com o núcleo caudado (parte do corpo estriado), que se conecta 

com o sistema límbico, como responsável pelo desenvolvimento do TDAH. Como 

essa é a parte do cérebro responsável pelo controle dos impulsos e está em 

hipoatividade, o autor consegue explicar aos pais porque o cérebro de uma criança 

hiperativa necessitaria de psicoestimulantes.  

Szobot & Stone (em ROHDE & MATTOS, 2003) seguem a linha de explicação 

de Barkley (2002) e apontam uma tendência à concentração de alterações de forma 

mais significativas nas vias frontroestriais, que envolvem o sistema dopaminérgico. 

As autoras enfatizam a relevância do desenvolvimento nas pesquisas de 

neuroimagem para maior entendimento da neurobiologia do transtorno, e os autores 

dos artigos e de algumas das literaturas de referência parecem estar de acordo 

quanto à contribuição que pode provir de maiores estudos nessa área. 

Não parece haver grande consenso entre os autores dos artigos ou da 

literatura de referência com relação às áreas cerebrais relacionadas ao transtorno; o 

que parece haver é uma tendência em indicar as porções frontais como mais 

fortemente relacionadas ao TDAH. 

Alguns estudos focam principalmente na neuroquímica as suas hipóteses com 

relação à etiologia do transtorno: 

  

“Do ponto de vista neuroquímico, parece haver consenso da participação 
predominante da dopamina e da noradrenalina, sobretudo pelo fato das 
principais drogas utilizadas no tratamento do TDAH atuarem como 
agonistas indiretos desses neurotransmissores, a exemplo dos 
psicoestimulantes da classe das anfetaminas (p.ex., metilfenidato. O 
reconhecido papel exercido pela noradrenalina na atenção e da dopamina 
nos centros motores reforçam essa idéia”. ARTIGO 06 

“Diferentes genes envolvidos no TDAH estão sendo investigados, 
especialmente aqueles que codificam componentes dos sistemas 
dopaminérgico, noradrenérgico e serotoninérgico. Entretanto, as pesquisas 
ainda não identificaram um gene principal, e a maioria dos estudos aponta 
para o envolvimento de poligenes que confeririam maior vulnerabilidade ao 
indivíduo para apresentar TDAH ao longo da vida. (...) Pesquisas que 
investigam a participação de neurotransmissores, particularmente a 
noradrenalina, a dopamina e a serotonina, no TDAH e na modulação da 
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excitabilidade neuronal, parecem promissoras na compreensão de possíveis 
mecanismos comuns envolvidos nessas doenças”. ARTIGO 20 

“Apesar de a neurobiologia do TDAH ainda não ser totalmente 
compreendida, numerosos estudos apontam para a existência de alterações 
principalmente nos sistemas noradrenérgicos e dopaminérgicos (...).” 
ARTIGO 35 

 

Sobre a influência do desequilíbrio neuroquímico, Hallowell & Ratey (1999) 

declaram que, assim como grande parte dos questionamentos em psiquiatria, a 

resposta seria que ela acontece ou não acontece; os autores fazem essa afirmação 

porque não foi encontrada ainda uma boa maneira de avaliar os desequilíbrios 

específicos ao transtorno, mas tem a hipótese de que, provavelmente, essa 

alteração se situe na desregulação do eixo catecolamina-serotonina, e arrolam em 

seu texto estudos que demonstram essa hipótese.    

 Szobot & Stone (em ROHDE & MATTOS, 2003) discutem estudos que 

versam sobre as alterações nas vias noradrenérgicas e dopaminérgicas de pessoas 

com TDAH, além de estudos sobre interação dopaminérgica/serotonérgica. 

 Brown (2007) afirma que aparentemente nas pessoas com TDAH a dopamina 

e a norepinefrina não são liberadas e recarregadas de forma eficiente nas áreas 

cruciais às funções executivas. O autor compara a deficiência no processamento de 

dopamina e norepinefrina no cérebro da pessoa com TDAH à dificuldade em 

processar insulina que tem os diabéticos e ressalta que os estudos indicam com 

clareza que a síndrome do TDAH é um problema essencialmente químico.  

Barkley (2002) ressalta que ainda não há resultados definitivos quanto ao 

envolvimento de causas neuroquímicas no transtorno, mas vai ao encontro de 

Brown (2007) e arrola uma série de estudos que identificam na dopamina (e 

possivelmente na norepinefrina) em menor quantidade uma causa possível para o 

TDAH, concluindo que essa ideia é bastante promissora. 

De um modo geral, os textos do banco de dados e a literatura utilizada como 

referência convergem para um consenso de que a baixa produção de dopamina e 

especialmente sua baixa concentração em áreas sinápticas que envolvem inibição 

de comportamentos, controle emocional e manutenção da atenção estaria 

fortemente relacionada com o TDAH. 
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Foram apontado também, em grande parte dos artigos, como possível causa 

do surgimento do TDAH, fatores genéticos, ambientais e as relações entre esses 

dois fatores, sendo que os fatores genéticos são os que aparecem com mais 

frequência.  

“Vários estudos indicam que ambos os transtornos têm forte influência 
genética. Diversas regiões cromossomiais eleitas como possíveis 
contribuintes causais para o autismo – 2q24, 15q,16p13 e 17p11 – também 
são consideradas como potencialmente importantes em pacientes com 
TDAH” ARTIGO 03 

“O TDAH parece resultar de uma combinação complexa de fatores 
genéticos, biológicos, ambientais e sociais. Ao destacarem fatores 
genéticos no TDAH, alguns estudos indicam marcadores fenotípicos 
familiares (Tood, 2000), bem como marcadores genéticos (Biederman & 
Faraone, 2005; Faraone & cols., 2005; Rohde & cols., 2004a) sendo a 
transmissão poligenética também considerada.” ARTIGO 06 

“Uma outra linha de investigação é a que se refere à contribuição dos 
fatores familiares e genéticos para a distinção dos tipos. (...) Dados recentes 
sugerem que variáveis ambientais, como o tamanho das turmas e a 
proveniência cultural dos sujeitos, podem influenciar a percepção dos 
professores na identificação do TDAH e contribuir para uma excessiva 
referenciação dos alunos”. ARTIGO 07 

“Barkley (2000/2002) localiza as causas do TDAH no desenvolvimento 
anormal do cérebro, produzido por fatores genéticos, ambientais (como 
exposição do feto ao álcool e tabaco) e sociais, sendo que os primeiros 
prevaleceriam sobre os demais”. ARTIGO 11 

“A principal causa do TDAH apontada pelos entrevistados foi a genética. Na 
visão dos entrevistados, o TDAH está relacionado aos pais, a pelo menos 
um deles. Outras causas também comumente relacionadas ao TDAH pelas 
mães e professores são o trauma, quando a criança sofre violência em 
casa, por exemplo, e dificuldades durante a gestação (URIBE; ROJAS, 
2007)”. ARTIGO 14 

 

 
 Hallowell & Ratey (1999) relatam que os estudos não conseguiram determinar 

porque o TDAH parece ter transmissão hereditária; a maioria deles examinou 

epidemiologicamente algumas populações e concluiu a maior incidência do 

transtorno entre irmãos e parentes de seus portadores e que cerca de 30% ou mais 

dos pais das crianças com o transtorno também o possuem.   

Martins, Tramontina e Rohde (em ROHDE & MATTOS, 2003) ressaltam que 

na anamnese é essencial ter atenção especial à história de TDAH na história 

familiar.  



22 

 

Barkley (2002) fala em seu texto sobre pesquisas que sugerem que deve 

haver predisposição genética para o transtorno. Uma delas demonstra que 25% de 

parentes de primeiro grau de crianças com TDAH também apresentavam o 

transtorno. O autor afirma que estudos com gêmeos são ainda mais convincentes 

em mostrar o enorme papel da hereditariedade na expressão do TDAH, além de 

apontar estudos que investigam genes como D4RD (gene dos “buscadores de 

novidades”) ou o DAT1 (envolvido com atividade da dopamina) e mais outros quatro 

genes e propõe que “o TDAH é certamente uma combinação de um complexo de 

traços humanos, e esse complexo de traços é geralmente determinado por múltiplos 

genes”. O autor discute ainda algumas teorias que versam sobre a influência que a 

família poderia ter no desenvolvimento do TDAH: crianças com o transtorno teriam 

pais permissivos, menos disciplinadores, e o resultado do fraco controle parental 

seria o comportamento hiperativo. Barkley (2002) inverte essa dinâmica e diz que 

com a introdução da medicação e diminuição dos sintomas de hiperatividade, o 

comportamento das mães costuma se assemelhar ao das mães de crianças sem 

TDAH, indicando que comportamentos negativos maternos ocorreriam em 

decorrência da sintomatologia do transtorno, e não o inverso. Ressalta também que 

a desorganização das famílias, que também é hipótese de alguns estudos para 

surgimento do TDAH, é causada pelos genes que dividem, e não a causadora do 

transtorno. 

 Com relação à influência de fatores ambientais, Brown (2007) faz menção a 

importância que a relação com pais e cuidadores têm com a moldagem das 

estruturas cerebrais; a sintonia entre criança e cuidadores é fundamental para 

estruturar apoio e desenvolvimento cerebral e adequar a autorregulação emocional 

dos filhos. Relações parentais com apego menos seguro podem produzir não 

apenas suposições predefinidas errôneas sobre si mesmo, mas também um 

conjunto de redes neurais menos adequadas para autorregulação.  

 

3.2 Comorbidades 

 Dentre os artigos e seus resultados, evidenciou-se uma categoria que se 

denominou comorbidades. Segundo Feinstein, citado em Petribú (2001), 

comorbidade é "qualquer entidade clínica distinta adicional, que tenha ocorrido ou 

que venha a ocorrer durante a evolução de um paciente cuja doença índex esteja 
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sob estudo". A autora também destaca a definição de comorbidade em 

epidemiologia psiquiátrica, que enfatiza o risco relativo (odds ratio), ou seja, as 

predisposições de quem possui algum transtorno vir a desenvolver outro.  

O tema das comorbidades é o mais recorrente entre os artigos, citado na 

maioria deles e tema principal de alguns dos estudos. Os transtornos comórbidos 

são apontados por alguns autores como quase que inerentes aos TDAH: 

“A elevada prevalência de transtornos comórbidos constitui uma dificuldade 
acrescida no estudo do TDAH, sobretudo porque os dados sugerem que a 
comorbidade constitui a regra e não a exceção”. ARTIGO 07 

“A análise dos índices de comorbidade revelou uma prevalência na ordem 
dos 86%, dos quais 57% se referiam à co-ocorrência de pelo menos dois 
transtornos a par do TDAH”. ARTIGO 07 

“Estudos de comorbidade revelaram taxas elevadas de ocorrência com 
outros transtornos psiquiátricos, em especial os transtornos do humor, os 
transtornos ansiosos e os transtornos disruptivos do comportamento”. 
ARTIGO 34 

“A presença de Transtornos Disrruptivos do Comportamento e Transtornos 
de Ansiedade não foram categorizados como critérios de exclusão da 
amostra, em virtude da intensa prevalência dessas patologias como 
comórbidas ao TDAH, principalmente no subtipo misto (desatento e 
hiperativo/impulsivo)”. ARTIGO B2 

 

 Duas comorbidades foram mais citadas nos artigos estudados. Uma delas é o 

Transtorno Desafiador Opositivo (TOD) que, segundo o DSM-IV (2002), se 

caracteriza por ”um padrão recorrente de comportamento negativista, desafiador, 

desobediente e hostil para com figuras de autoridade que persiste pelo período 

mínimo de seis meses”. Dentre os critérios diagnósticos para TOD estão: perda da 

calma; discussão com adultos, além de desacatos ou recusas ativas a obedecê-los; 

adoção deliberada de comportamentos incomodativos; responsabilização de outrem 

por seus erros; suscetibilidade ou irritabilidade; enraivecimento ou ressentimento. 

Esses critérios devem ser considerados satisfeitos apenas se acontecem com maior 

frequência do que é observado tipicamente em crianças de mesma faixa etária e de 

desenvolvimento. As perturbações no comportamento devem causar 

comprometimento substancial na vida social, acadêmica e ocupacional da criança 

diagnosticada. Os comportamentos típicos das crianças que apresentam TOD são 

teimosia persistente, desafio persistente aos limites, resistência a ordens e 

desresponsabilização pelas consequências. Elas apresentam também instabilidade 
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de humor, auto-estima baixa ou exagerada, baixa tolerância à frustração e uso de 

agressões verbais. Essas manifestações são mais comumente apresentadas diante 

de adultos, especialmente aos quais as crianças estão bastante familiarizadas; 

consequentemente, ela pode não manifestar o transtorno em ambiente escolar e 

durante exame clínico.  

 A outra comorbidade mais comumente associada ao TDAH é o Transtorno de 

Conduta (TC), que prediz um “padrão repetitivo e persistente de comportamento no 

qual são violados os direitos básicos dos outros ou normas ou regras sociais 

importantes apropriadas à idade”, também segundo o DSM-IV (2002). Os critérios 

diagnósticos estão subdivididos em: agressão a pessoas e animais (como 

provocação, intimidação e ameaças, lutas corporais, crueldade física, utilização de 

objetos como armas – bastão, pedra, faca, revólver -, roubo em confronto com 

vítima, coação sexual); destruição do patrimônio (deliberadamente provocar 

incêndios ou outras formas de destruição do patrimônio alheio); defraudação ou furto 

(arrombamentos de bens alheios, mentiras para obtenção de favores); e sérias 

violações de regras (fugas de casa, permanências na rua à noite, gazetas 

frequentes nas aulas). Os comportamentos apresentados costumam ser de falta de 

empatia, má interpretação das intenções alheias, o que usualmente leva a reações 

mais hostis e agressivas, destituição de sentimentos de culpa ou remorso, e 

facilidade em delatar outrem para aliviar-se de culpa. Costumam também apresentar 

comportamentos de risco mais precocemente (uso de drogas, sexo desprotegido). 

Esse transtorno é codificado com base na idade de início – na infância, ou seja, 

antes dos 10 anos de idade, na adolescência ou de início inespecificado – e deve-se 

especificar gravidade ao realizar o diagnóstico entre leve, moderado e grave.  Faz-

se o diagnóstico de TC em detrimento ao de TOD por este não incluir o padrão 

persistente de formas mais sérias de comportamento, nos quais são violados os 

direitos das outras pessoas e as regras da sociedade.  

De acordo com os resultados apresentados, a taxa de comorbidade com o 

TDAH pode ultrapassar os 60% quando se fala em TOD; com relação ao TC os 

resultados variam de acordo com os artigos estudados, entre extremos de 15% a 

50% de comorbidade nas populações estudadas.   
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“Os diagnósticos mais comumente associados são o transtorno desafiante 
de oposição (TOD) (60% das crianças e 40% dos adultos), o transtorno de 
conduta (TC) (14% das crianças e 20% dos adultos (...)”. ARTIGO 23 

“Barkley sugere as seguintes taxas de comorbidade: (...) 20 a 67% para 
transtorno opositivo-desafiador e 20 a 56% para transtorno de conduta”. 
ARTIGO 34 

 

Segundo Souza e Pinheiro (em ROHDE & MATTOS, 2003), a comorbidade 

com TOD poderia ser explicada pelas constantes críticas que a pessoa com TDAH 

recebe, tornando-a mais irritadiça, o que facilitaria o surgimento de um padrão 

opositor-desafiador. Já o TC estaria associado a famílias conflitivas e pouco coesas, 

mas é questionável se aí estaria a causa ou a consequência do TC; as autoras 

sugerem que desadaptação crônica causada pelo TDAH propiciaria o surgimento do 

TC. Em ambas as comorbidades, as autoras enfatizam a importância de 

acompanhamento psicoterápico (TCC), além da introdução de medicação, sendo 

que no caso de TC, alguns clínicos vêem com reservas o uso de estimulantes.  

Hallowell & Ratey (1999) aventam a possibilidade de que as crianças que 

apresentam TOD provenham de famílias muito desestruturadas e que o 

comportamento seria decorrente de um pedido de assistência. Os autores também 

auxiliam a diferenciar os comportamentos de cada transtorno: crianças com TDAH 

não teriam a agressividade raivosa presente em crianças com TOD, assim como não 

procurariam constantemente alguém para culpar pelas adversidades, não seriam tão 

vingativas e as explosões de humor seriam impulsivas, não planejadas.  

Também foram apresentadas pelos artigos como comórbidos ao TDAH os 

Transtornos de Humor, os Transtornos de Aprendizagem, e os Transtornos de 

Ansiedade.  

“Na população brasileira, um índice (...) Transtornos de Ansiedade, em 
torno de 25% (APA, 2003; Biederman & cols., 1991; Jessen, Hinshaw & 
Kraemer, 2001; Rohde & cols., 1998; Rohde & cols., 2004b); Depressão, 
com variação de 15% a 20% (APA, 2003; Biederman & cols., 1991; Rohde 
& cols., 1998; Jessen & cols., 2001) e Transtorno de Aprendizagem com 
variação de 10% a 20%. Este Transtorno inclui outros como de leitura 
(Dislexia), de matemática (Discalculia), e de expressão (Disgrafia) (APA, 
2003; Jessen 2001; Polanchzyk & cols., 2005; Rohde & cols., 1998; Rohde 
& cols, 2004b; Souza & cols., 2001). Observa-se ainda em menor grau os 
Transtornos de Humor (...)”. ARTIGO 06 

 “Estudos de comorbidade revelaram taxas elevadas de ocorrência com 
outros transtornos psiquiátricos, em especial os transtornos do humor, os 
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transtornos ansiosos e os transtornos disruptivos do comportamento”. 
ARTIGO 34 

 

Brown (2007) afirma que em crianças com TDAH a taxa de Transtorno de 

Ansiedade é três vezes maior. Ele enquadra TAn junto com TH e TEPT e explica 

que esses transtornos estão associados a disfunções no sistema de alerta e 

motivação do cérebro, vindo ao encontro do TDAH. 

Além das comorbidades anteriormente citadas, que aparecem apontadas nos 

estudos como as mais recorrentes, há um estudo específico (ARTIGO 03) dedicado 

a relacionar a comorbidade entre TDAH e os Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento (TID), classificação essa que compreende transtornos como o 

Autista, o de Asperger e o de Rett.   

“Alguns autores, entretanto, defendem a possibilidade de uma comorbidade 
TID/TDAH, argumentando que existe um subgrupo de pacientes portadores 
de TID com sintomas de hiperatividade e desatenção de maior gravidade”. 
ARTIGO 03 

 

Em um estudo, ARTIGO 25, há uma contestação feita ao critério diagnóstico 

do DSM-IV que exclui a possibilidade de co-diagnóstico de TID/TDAH:  

 

 “Contestando a impossibilidade do diagnóstico de TDAH em crianças com 
TID, como determinado pela DSM-IV, vários autores têm se esforçado para 
documentar a validade desse diagnóstico comórbido e compreender melhor 
as especificidades dessa condição”. ARTIGO 25 

 

Brown (2007) associa a inabilidade social de pacientes com Transtorno de 

Asperger, que teria déficits no entendimento e administração das interações sociais, 

com o TDAH, ainda que o autor explique que no Transtorno de Asperger o 

entendimento de emoções comunicadas implícita e não verbalmente esteja 

especialmente prejudicado.  

Hallowell & Ratey (1999) discutem amplamente a interferência que os TA 

podem exercer na vida dos indivíduos, provocando baixa auto-estima. Embora 

esclarece que o TDAH não é um distúrbio específico de aprendizagem, relata que 

sintomas do TDAH  (como a atenção irregular e a inquietude) dificultam a leitura e 

podem então mascarar a comorbidade com a dislexia, por exemplo.  
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Também surgiram como resultado dois estudos, ARTIGOS 15 e 20, 

relacionando especificamente as comorbidades entre TDAH e Epilepsia:  

 

 “Uma das comorbidades a ser considerada em crianças e adolescentes 
com epilepsia é o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH). O TDAH é o transtorno neurocomportamental  mais comum da 
infância, sendo também um dos mais estudados, apresentando-se 
comórbido a diversos transtornos neurológicos e neuropsiquiátricos, tais 
como os transtornos do aprendizado (dislexia e discalculia, estes também 
muito frequentemente associados às epilepsias), transtornos do humor e de 
ansiedade, transtornos disruptivos, além da epilepsia”. ARTIGO 15 

 “Em pacientes portadores de epilepsia, o TDAH ocorre em cerca de 20% a 
40%, portanto muito acima da prevalência do TDAH na população em 
geral”. ARTIGO 20 

“As altas taxas de prevalência do TDAH em indivíduos epilépticos geram o 
questionamento de que se realmente isso ocorre por uma simples 
comorbidade, ou de forma alternativa, se existe um complexo sindrômico 
comum, possivelmente é decorrente de uma mesma predisposição 
genética”.  ARTIGO 20 

 

Alguns artigos quantificam as diferentes comorbidades e suas correlações 

com o TDAH:  

“Na revisão levada a cabo por Biederman (2005), os valores estimados de 
comorbidade nas crianças com TDAH são superiores a 60% para o 
transtorno desafiador opositivo (TDO), a 15% para o transtorno de conduta 
(TC), a 25% para os transtornos de humor e de aprendizado, e aproximam-
se dos 30% para os transtornos de ansiedade”.ARTIGO 07 

“A análise dos índices de comorbidade revelou uma prevalência na ordem 
dos 86%, dos quais 57% se referiam à co-ocorrência de pelo menos dois 
transtornos a par do TDAH”. ARTIGO 07 

 “Em pacientes portadores de epilepsia, o TDAH ocorre em cerca de 20% a 
40%, portanto muito acima da prevalência do TDAH na população em 
geral”. ARTIGO 20 

“Os diagnósticos mais comumente associados são o transtorno desafiante 
de oposição (TOD) (60% das crianças e 40% dos adultos), o transtorno de 
conduta (TC) (14% das crianças e 20% dos adultos (...)”. ARTIGO 23 

“Estimativas mais conservadoras apontam para a prevalência de TA em 

aproximadamente 25% das crianças com TDAH”. ARTIGO 25 

“A presença de comorbidade modifica de modo significativo o prognóstico 
do TDAHI, bem como o planejamento das estratégias terapêuticas. Barkley 
sugere as seguintes taxas de comorbidade: de 10 a 40% para transtornos 
ansiosos, 9 a 32% para depressão, 20 a 67% para transtorno opositivo-
desafiador e 20 a 56% para transtorno de conduta”. ARTIGO 34 
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 Há estudos que explicam a importância do estudo das comorbidades 

informando sobre as diversas consequências que podem ocorrer na apresentação 

do transtorno, além de diferentes formas de repercussão na vida de quem o possui: 

“Assim sendo, o estudo da comorbidade poderá ajudar a clarificar aspectos 
relativos às manifestações, etiologia e evolução do transtorno”. ARTIGO 07 

“Outro estudo (Kuhne et al., 1997) com 91 crianças com TDAH examinou as 
inter-relações entre TDAH, TOD e TC. Na presença de TC, os pacientes 
apresentavam mais agressividade, enquanto na presença de TOD 
manifestavam mais isolamento social”. ARTIGO 23 

“Ter TDAH e TOD agrava mais o problema, porém ter TDAH e TC torna o 
prognóstico muito mais reservado em decorrência das consequências 
nefastas do provável desenvolvimento de transtorno de personalidade anti-
social”. ARTIGO 23 

 

Outros artigos justificaram a importância de falar-se sobre as diversas 

comorbidades que podem estar associadas ao TDAH devido ao impacto que a 

existência delas pode causar nas diferentes formas de tratamentos que podem ser 

adotadas.  

“Considerando a elevada taxa de comorbidades em amostras de pacientes 
com TDAH, o estudo desses grupos pode constituir um passo para 
estabelecimento de estratégias terapêuticas específicas”. ARTIGO 04 

 “A avaliação da comorbidade é necessária no processo de implementação 
de tratamentos farmacológicos, considerando que este fator pode resultar 
em maiores perturbações comportamentais e prognósticos desfavoráveis”. 
ARTIGO 06 

“A indicação primária de outras substâncias poderár ocorrer em função da 
existência de comorbidade e outros diagnósticos associados”. ARTIGO 17 

 “Não raramente, casos “difíceis” ou “pouco responsivos” de TDAH 
representam casos de comorbidade que não foi adequadamente 
diagnosticada”. ARTIGO 34 

 

 Souza e Pinheiro (em ROHDE & MATTOS, 2003) ressaltam que as 

investigações sobre as comorbidades com o TDAH poderiam auxiliar na definição de 

subgrupos de pacientes que apresentariam diferentes respostas aos tratamentos e 

prognósticos. De acordo com as autoras, dados delineados de relações de 

comorbidades poderiam agregar-se à prática do clínico atendente.  
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3.3 Diagnose 

O TDAH, segundo Martins, Tramontina e Rohde (em ROHDE & MATTOS, 

2003), é diagnosticável com bases e critérios operacionais claros e bem definidos, 

provenientes do DSM-IV™ e do CID-10, e testagens ainda estariam no campo da 

pesquisa. Os artigos referem à diagnose clínica do transtorno, mas também 

encontram-se na base de dados questionamentos e discussões acerca dos critérios 

diagnósticos. 

“Tanto o processo diagnóstico quanto o tratamento do TDAH são 
complexos, não só pelo caráter dimensional dos sintomas de desatenção 
e/ou hiperatividade, mas também pela alta frequência de comorbidades 
psiquiátricas apresentadas pelos pacientes”. ARTIGO 25 

“A forma com que são realizados os diagnósticos, baseados em 
interpretações subjetivas de pais e professores sobre os comportamentos 
das crianças também é questionada (...) Finalmente, denuncia-se a 
existência de interesses econômicos e políticos por trás dos diagnósticos”. 
ARTIGO 11 

 “Foi demonstrado que os critérios do DSM-IV superestimam a prevalência 
do transtorno, provavelmente por uma baixa especificidade do método e, 
portanto, tem melhor aplicabilidade como exame de rastreamento pela 
praticidade e alta sensibilidade”. ARTIGO A6 

“Em estudos publicados, prevalências mais elevadas encontradas quando 
se utiliza os critérios do DSM-IV parecem se dever ao uso apenas da lista 
sobre sintomas atuais, desprezando outros critérios essenciais como 
comprometimento, início, duração e gravidade dos sintomas, bem como a 
exclusão de outros transtornos. A prevalência de 16% estimada sem o uso 
do critério comprometimento reduziu- se para 6,8% quando esse critério foi 
utilizado. Num estudo feito na Austrália, estimou-se a prevalência de 14,7% 
de TDAH com o uso apenas da lista de sintomas do DSM-IV. No mesmo 
estudo, ao se utilizar também os outros critérios, a prevalência de TDAH em 
crianças de 6 a 12 anos foi 9,4%”. ARTIGO A5 

 

A relevância das comorbidades no processo diagnóstico também é levada em 

questão: 

“A presença de comorbidade parece ser significativa no TDAH e pode 
sugerir a necessidade de entrevistas diagnósticas que abordem outros 
sintomas psíquicos e comportamentais do que aqueles unicamente 
relacionados àquele transtorno”. ARTIGO 34 

 

 A postura que será adotada pelo clínico atendente diante da demanda 

diagnóstica, que pode tender a subidentificar ou superidentificar o transtorno, é 

discutida, além de seus conhecimentos acerca do transtorno: 
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 “A avaliação cuidadosa de uma criança com suspeita de TDAH é 
necessária frente à popularização das informações, nem sempre claras para 
a população em geral, e, principalmente, no meio pedagógico. O 
desconhecimento ou pouco conhecimento sobre a patologia gera 
dificuldades, uma vez que crianças, adolescentes e pessoas adultas podem 
receber, equivocadamente, o rótulo de TDAH, assim como muitos 
indivíduos com essa patologia podem passar despercebidos e ficar sem 
tratamento”. ARTIGO 09 

“Ademais, a alta frequência de diagnósticos de TDAH (e.g., Louzã Neto, 
2010) conduz a uma reflexão crítica do processo de avaliação, intervenção, 
além de práticas educativas no acompanhamento de crianças e jovens tanto 
na família como no sistema de educação” . ARTIGO 06 

 É trazido pelos artigos também a importância da utilização correta de todos os 

critérios apresentados no DSM-IV™: 

 

“O uso isolado da lista de sintomas sem a atenção aos demais critérios gera 
um número exagerado de diagnósticos ou a negligência do mesmo 
naqueles com algum nível de remissão do quadro”. ARTIGO 15 

 “Em estudos publicados, prevalências mais elevadas encontradas quando 
se utiliza os critérios do DSM-IV parecem se dever ao uso apenas da lista 
sobre sintomas atuais, desprezando outros critérios essenciais como 
comprometimento, início, duração e gravidade dos sintomas, bem como a 
exclusão de outros transtornos. A prevalência de 16% estimada sem o uso 
do critério comprometimento reduziu- se para 6,8% quando esse critério foi 
utilizado. Num estudo feito na Austrália, estimou-se a prevalência de 14,7% 
de TDAH com o uso apenas da lista de sintomas do DSM-IV. No mesmo 
estudo, ao se utilizar também os outros critérios, a prevalência de TDAH em 
crianças de 6 a 12 anos foi 9,4%”. ARTIGO A5 

 

 Essa flexibilização que pode existir nos critérios é trazida por Martins, 

Tramontina e Rohde (em ROHDE & MATTOS, 2003) como necessária quando se 

falar em diagnóstico em adolescentes, visto que alguns já podem ter desenvolvido 

algum grau de ajustamento aos sintomas, priorizando-se, então, o grau de 

comprometimento em detrimento ao número de sintomas apresentados.  

  No que diz respeito ao comprometimento, é necessário também 

problematizar quais seriam seus graus e o que os delimitaria. Tendlarz (2008) 

lembra dos perigos de que não levemos em conta as subjetividades da criança, 

tentando encaixá-la em condutas adequadas – para os adultos. As crianças se 

tornam “todas educáveis e medicáveis, em nome da cura do sintoma, sem se levar 

em conta a causa e o tratamento singular que convocam” (Tendlarz, 2008). 
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 Caliman (2008) informa que essa é uma das preocupações do debate 

neuroético, em torno da separação entre o que seria uma patologia da atenção ou 

uma tentativa de otimizar as capacidades atentivas – requeridas, especialmente, no 

espaço escolar, onde demanda-se maior desempenho, melhores resultados. A 

autora também lembra que todo indivíduo é, em certo grau, desatento, impulsivo, 

desorganizado, especialmente se está na faixa etária dos seis anos de idade. O 

diagnóstico é realizado com base na diferenciação entre indivíduos normais e 

indivíduos com o transtorno; mas Caliman (2008) questiona como define-se 

cientificamente essa comparação, visto que até mesmo nos testes que se propõem 

a auxiliar no diagnóstico há uma linha divisória extremamente tênue entre pessoas 

com TDAH ou sem o transtorno.  

 

“Há riscos em posições extremas do continuum de diagnóstico – do nunca 
diagnosticar ao sempre diagnosticar. O equilibro neste continuum 
dependerá de trocas efetivas entre profissionais de saúde, educação, além 
da família”. ARTIGO 06 

 “É importante que o profissional leve em conta que as características 
primárias da patologia podem ser observadas em muitas crianças, em 
várias circunstâncias, sem que se trate necessariamente do TDAH”. 
ARTIGO 09 

  

 De acordo com Caliman (2008), o diagnóstico de TDAH impõe um desafio aos 

clínicos envolvidos, no sentido de que não se isentem defendendo apenas a 

existência biológica do transtorno e privilegiando a terapêutica medicamentosa, sem 

considerar as interações com os aspectos individuais, educacionais, sociais, morais 

e até mesmo econômicos (devido ao enlace que esse diagnóstico acaba por ter com 

a indústria farmacêutica). O desafio, segundo a autora, é neuroético, e a análise do 

TDAH como de diagnose limítrofe está colocada a sua clínica diagnóstica e 

terapêutica.  

 

3.4 Abordagens terapêuticas ao Transtorno  

 Os artigos pesquisados fazem referência à importância do tratamento no caso 

de um diagnóstico de TDAH. Dentre as opções possíveis para tratar esse transtorno, 

surgem as seguintes diretrizes: farmacológica, psicoterápica e combinação de 

ambas. 
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“O tratamento do TDAH inclui orientação da família e da escola, um suporte 
com terapia especializada e uso de medicamentos”. ARTIGO 17 

 

  Está, ainda, explicitada nos artigos encontrados a importância do 

reconhecimento precoce do transtorno e a relevância da psicoeducação em relação 

a este. 

“O reconhecimento precoce do TDAH e o manejo adequado dessa condição 
podem redirecionar o desenvolvimento educacional e psicossocial da 
maioria dessas crianças”. ARTIGO 15 

 

 A seguir, discutiremos separadamente as possíveis abordagens evidenciadas 

nos artigos que compõem a base de dados. 

 

3.3.1. Farmacológicas  

 Os artigos pesquisados apontam alguns medicamentos como viáveis e 

necessários em alguns casos: 

“Ocorrendo a suspeita clínica, é importante o pronto encaminhamento para 
diagnóstico, uma vez que o tratamento farmacológico se impõe”. ARTIGO 
05 

“O tratamento medicamentoso estará indicado na ocorrência de disfunção 
social, acadêmica ou ocupacional importante. Podem ser prescritos 
estimulantes (metilfenidato), antidepressivos ou clonidina, no tratamento do 
TDAH. A primeira opção será a do estimulante, seja sob forma habitual ou 
forma de ação prolongada, sempre que o TDAH predominar com 
desatenção”. ARTIGO 17 

 

 É pertinente salientar que, como Brown (2007) coloca, as medicações não 

tem poder curativo: as dificuldades retornam ao nível basal assim que o efeito da 

medicação termina; além disso, segundo o autor, são apenas os remédios que 

facilitam a liberação ou recaptação de dopamina, norepinefrina ou de ambas nas 

sinapses que são úteis ao tratamento do TDAH. 

Aparecem nos artigos tratamentos medicamentosos menos usuais, mas que 

já se configuram como tratamento alternativo aos psicoestimulantes:  

“Os antidepressivos tricíclicos (Imipramina, Desipramina, Amitriptilina, Clo-
mipramina), agonistas de receptores do tipo a2 (Clonidina, Guanfacina), 
agonista de noradrenalina e Atomoxetina, Modafinil e Bupropiona também 
são utilizados no tratamento de TDAH embora não sejam as medicações de 
primeira linha”. ARTIGO 06 
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“Novas indicações vêm sendo propostas para a bupropiona, entre elas o 
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Entretanto, sua 
eficácia é considerada menor que a dos estimulantes”. ARTIGO 04 

 

Os antidepressivos tricíclicos costumam causar melhora nos sintomas de 

hiperatividade e impulsividade, mas não causam a mesma resposta que os 

estimulantes nos sintomas de desatenção (Brown, 2007). Segundo Barkley (2002), a 

melhora mais evidente é, de fato, no humor, tornando a criança ou adolescente 

menos irritadiço, menos ansioso. A Bupropiona, antidepressivo não-tricíclico, 

também é citada na literatura como possibilidade de tratamento para o TDAH; 

entretanto, Barkley (2002) informa que os estudos são recentes. A Clonidina, que 

usualmente é um antihipertensivo, é citada por Barkley (2002) como atuante nos 

sintomas de hiperatividade e impulsividade, com menos efeitos nos sintomas de 

desatenção, e informa, ainda, que alguns estudos indicam esse medicamento para o 

tratamento de crianças e adolescentes especialmente opositivas e desafiadoras, 

pois aumentaria o limiar de cooperação para tarefas. 

 Esses fármacos estão associados a buscas alternativas em relação 

aos psicoestimulantes devido aos possíveis efeitos colaterais destes que, 

dependendo da reação de cada paciente, podem surgir em maior ou menor 

intensidade. 

“(...) redução de apetite e insônia são os principais efeitos colaterais do 
metilfenidato. Destacam-se também dor abdominal e cefaléia”. ARTIGO 05 

“(...) especulam a respeito de que o aumento da dopamina nas sinapses 
determinada pelo metilfenidato, que ocorre principalmente no striatum, por 
meio do bloqueio da DAT, também poderia determinar aumento de 
dopamina em outras regiões, como a região hipotalâmica, e que tal fato 
seria o responsável pelo menor crescimento desses pacientes”. 

 

 Entretanto, os psicoestimulantes mostram-se como a primeira opção de 

tratamento no caso do diagnóstico de TDAH. Segundo Rohde (1999), no Brasil, 

dispomos apenas do Metilfenidato, (Ritalina® e Concerta®) como representante 

dessa classe de medicamentos. Há diferentes tipos de comercialização da Ritalina®; 

essas variações dizem respeito à liberação osmótica, o que altera o tempo de 

duração de ação da droga.  
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 Ainda sobre efeitos colaterais do metilfenidato, os artigos que defendem sua 

importância no tratamento do TDAH o descrevem como medicamento seguro, com 

efeitos positivos robustos no que diz respeito à remissão dos sintomas do transtorno, 

o que é mais relevante do que os efeitos colaterais descritos, sendo que esses são: 

 “(...) de pequena gravidade, autolimitados, dose-dependentes e facilmente 
contornáveis pelo médico” ARTIGO 05. 

 

 Alguns artigos demonstram pesquisas que concluem pelas melhorias 

proporcionadas pelo metilfenidato: 

“As narrativas das professoras referentes a seis casos, nos quais o 
medicamento foi adequadamente administrado, indicam que a medicação 
provocava mudanças no comportamento das crianças, deixando-as menos 
agitadas e mais concentradas”. ARTIGO 11 

 “Cerca de 70% dos pacientes com TDAH respondem adequadamente aos 
estimulantes, com redução de pelo menos 50% dos sintomas básicos do 
transtorno, e os toleram bem”. ARTIGO 18 

 

 “Crianças e adolescentes portadores de TDAH submetidos a tratamento 
farmacológico com metilfenidato em doses terapêuticas apresentam 
incrementos no seu desempenho em tarefas de PA, o que parece ser 
atribuível à melhora nos níveis de atenção durante as tarefas propostas” 
ARTIGO 30 

“(...) houve melhora significativa avaliada através das duas versões do 
questionário de Conners após o uso do metilfenidato, ou seja, o efeito do 
tratamento foi significativo e percebido tanto por pais como por professores”. 
ARTIGO 32 

“Tamanho de efeito de uma medicação refere-se à comparação de sua 
eficácia em relação ao placebo para o tratamento de determinada doença. 
Corresponde à diferença entre um grupo de pacientes que recebeu a 
medicação e outro que recebeu placebo, dividida pelo desvio-padrão 
combinado desses grupos. O tamanho de efeito do metilfenidato variou nos 
diversos estudos de 0,8 a 1,3, consideravelmente superior ao de outras 
medicações disponíveis como a clonidina, a bupropiona e a imipramina que 
apresentam tamanho de efeito de 0,6 e da atomoxetina de 0,7. O tamanho 
de efeito igual ou maior que 0,6 é considerado grande”. ARTIGO 35 

 
Contudo, nos artigos resultantes da pesquisa, também há os que 

problematizam o aumento da quantidade de diagnósticos de TDAH a medicalização 

excessiva de crianças e adolescentes para esse transtorno:  

“A autora revela ter encontrado salas de aula com mais de 40% de alunos 
usando psicoestimulantes para o TDAH e ressalta dados da Drug 
Enforcement Administration – DEA que indicam aumento na produção e no 
uso de metilfenidato (psicoestimulante considerado como primeira escolha 
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no tratamento de TDAH), de 1990 até 2001, na ordem de 600%”. ARTIGO 
11 

“Para citar apenas algumas cifras alarmantes a respeito da Ritalina, a 
revista The New York Times, de Janeiro de 1999, informava que a produção 
do medicamento havia aumentado em torno de 700% desde o início da 
década, devido ao número de crianças americanas sob medicação. Em 
1999, os EUA fizeram uso de 85% da produção mundial de metilfenidato 
para propósitos médicos, e é preciso lembrar que esse medicamento não é 
comumente usado no tratamento de outras patologias (com exceção da 
narcolepsia). O número de consumidores crescia e era especialmente 
formado pelo público infantil e adolescente”. ARTIGO 13 

 

Esses questionamentos também foram levantados em reportagem exibida no 

telejornal “Bom Dia Brasil”, exibido pela Rede Globo de Televisão em dezembro de 

2006. Nessa reportagem, foi levantado o dado de que a venda da droga aumentou 

940% em quatro anos, e que no ano anterior ao de exibição da reportagem, ou seja, 

em 2005, foram vendidas mais de um milhão de caixas da medicação e também foi 

salientada a necessidade de que a administração de medicação seja realizada 

apenas por equipe devidamente preparada para tal.  

De acordo com Tendlarz (2008), desde 1937 o metilfenidato está associado 

ao TDAH e ao imperativo de encaixar a criança numa educação normal e adaptar 

sua conduta social. A autora afirma que o diagnóstico é relacionado ao 

medicamento, ou seja, que se espera que, após administrado, faça que a criança 

não incomode mais e renda de acordo com o esperado.  

Schauder (2007) questiona a eficácia das medicações, que não tem atuação 

nenhuma no que diz respeito às causas dos sintomas e apenas os atenuam 

somente enquanto estão agindo. O autor também discute o mercantilismo envolvido 

com a “pílula da obediência”, pela quais pais e professores clamam para que 

amordace os pequenos e regule seus problemas.  

Caliman (2008) busca problematizar as nuances entre tratamento e 

otimização de desempenho, que a autora também chamou de “drogas cosméticas 

legitmadas por uma neurologia também cosmética”, relacionadas à farmacologia 

indicada para o transtorno. A autora também ressalta que o uso recreativo do 

medicamento por indivíduos normais insatisfeitos com desempenhos acadêmicos e 

profissionais vem crescendo. Ao clínico, tornaria-se imprescindível a neuroética, no 
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sentindo de informar os indivíduos sobre os medicamentos e suas consequências, 

levando em conta principalmente a vulnerabilidade de crianças e adolescentes. 

Barkley (2002) afirma que, em muitos casos, a medicação isolada não é 

suficiente para tratar o TDAH, e que para a maioria dos casos, “o maior benefício da 

terapia estimulante pareça ser a habilidade de aumentar a eficácia dos tratamentos 

psicológicos e educacionais”. 

 

3.3.2. Psicoterápicas 

De acordo com Mesquita et al. (2009), a TCC é apontada como a modalidade 

psicoterápica mais indicada para os sintomas nucleares do TDAH, para manejo de 

sintomatologia e para disfunções como a procrastinação e a desorganização, por 

exemplo. Segundo esses autores, alguns pacientes não apresentam adesão ao 

tratamento medicamentoso e, além disso, muitos dos que aderem continuam a 

apresentar sintomas residuais ou secundários que poderiam ser aliviados com TCC. 

A TCC ajuda a direcionar a atenção, reestruturar crenças de maneiras mais 

adaptativas, modificar os comportamentos e melhorar as habilidades sociais, além 

de auxiliar a adesão medicamentosa. 

 “Baseado na análise funcional e histórica dos comportamentos 
apresentados pela criança com TDAH, diversas técnicas têm se mostrado 
úteis. O sistema de pontos, reforçamento diferencial, custo da resposta, 
tarefas para casa, modelação e dramatização tem sido as mais utilizadas. 
(...) A terapia cognitiva apoia-se na compreensão de que o TDAH é função 
de um quadro de deficiência de estratégias cognitivas. Para tal, prioriza o 
seu desenvolvimento por meio de intervenções como: auto-instrução, 
registro de pensamentos disfuncionais, solução de problemas, auto-
monitoramento, auto-avaliação e planejamento e cronogramas”. ARTIGO 06 

“A educação sobre o transtorno para as crianças, pais e professores 
constitui uma parte fundamental das terapias comportamental e ou 
cognitivas. A análise do comportamento, além de promover uma 
intervenção psicoeducativa, contribui de forma significativa, para o estudo 
desta síndrome ao demonstrar que manipulações nas variáveis ambientais 
podem promover alterações nos padrões comportamentais de 
impulsividade, hiperatividade e desatenção”. ARTIGO 06 

 

De acordo com Knapp et at. (em ROHDE & MATTOS, 2003), entre os 

elementos principais da abordagem técnica da TCC estariam a educação, a auto-

instrução, o registro de pensamentos disfuncionais, a resolução de problemas, o 
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automonitoramento e auto-avaliação e os planejamentos e cronogramas. Nas 

abordagens comportamentais, utiliza-se o sistema de fichas (premiações – reforço 

positivo); o custo da resposta (um custo às respostas inadequadas – reforço 

negativo); punições; tarefas de casa; e modelação e dramatização (representação 

dos comportamentos a serem apreendidos).  

Apesar dessas informações e da esquematização de tratamento apresentada, 

os autores sugerem que mais avaliações feitas com outras modalidades de 

tratamento deveriam ser realizadas, visto que estudos recentes constataram que 

essas intervenções poderiam não apresentar alta eficácia, argumentação diferente 

da encontrada nos artigos analisados: 

“Sintomas denominados secundários (tais como o déficit na interação social, 
por exemplo) podem, entretanto, frequentemente exigir uma abordagem 
psicoterápica, no caso, a Terapia Cognitivo-Comportamental”. ARTIGO 04 

 “Três tipos de tratamento do TDAH têm sido empregados: farmacológico, 
terapia comportamental e a combinação das terapias farmacológica e 
comportamental (Swanson & cols., 2001), sendo este último considerado 
como a forma mais eficaz (Jessen, 2001)”. ARTIGO 06 

“(...) o tratamento psicoterápico tem se mostrado útil ao trabalhar com todo 
o contexto social da criança diagnosticada (pais e professores). Toda e 
qualquer intervenção psicológica é realizada no campo das relações do 
organismo com o ambiente. O terapeuta fornecerá informações sobre o 
TDAH, promovendo alterações ambientais que favoreçam o 
desenvolvimento da criança”. ARTIGO 06 

“Além disso, deve-se ter em mente que o tratamento do TDAH é 
multidisciplinar. Deve-se enfatizar a necessidade da colaboração ativa entre 
pais, criança, escola e profissional da saúde para o bom andamento de um 
plano de intervenção e indicar a terapia comportamental, quando 
necessária. O monitoramento cuidadoso e frequente dos resultados 
positivos e negativos da medicação é imprescindível para o sucesso 
terapêutico”. ARTIGO 20 

 

Hallowell & Ratey (1999) apresentaram como alternativa à psicoterapia 

tradicional o que chamaram de treinamento ou “coaching”, no sentido de que o 

terapeuta informe e ensine sobre o transtorno, além de estimular e encorajar o 

paciente nas tarefas do dia a dia, tendo um papel mais ativo no tratamento realizado. 

Os autores salientam o respeito que têm pela psicanálise, especialmente nos 

tratamentos de pacientes com conflitos neuróticos ou sofrimento; entretanto, alertam 

que analisar um paciente que apresenta TDAH pode ser frustrante e até ineficaz, 

caso o diagnóstico do transtorno não seja previamente estabelecido. O tratamento 

sugerido pelos autores é embasado no encorajamento do desenvolvimento de 
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insights, no qual o terapeuta se coloca no lugar não de quem diz o que o paciente 

quer, mas de quem pergunta sobre isso e depois relembra ao paciente de suas 

metas para mantê-lo atento ao caminho almejado.    

Schauder (2007) critica o uso indiscriminado de estimulantes, principalmente 

sem o acompanhamento psicoterápico que deveria ser obrigatório. O autor critica as 

reeducações cognitivo-comportamentais e sugere abordagens precoces de 

prevenção aos transtornos relacionais, trabalhando no sentido de escutar tanto as 

crianças menores – comunicando-se com o que há de mais arcaico nelas – no 

momento de surgimento de sintomas, quanto com seus pais, identificando possíveis 

“comportamentos regredidos”. Além disso, Schauder defende a ampla difusão de 

conhecimentos relativos à construção e às condições da subjetividade, lutando 

contra preconceitos e respeitando as necessidades específicas de cada criança. 

Tendlarz (2008) critica as abordagens cognitivo-comportamentais e 

medicalizantes, tendo em vista que estas se situam no registro do consumo e 

aquelas avaliam, adestram, educam, corrigem, excluindo o sujeito do inconsciente, 

desconsiderando os casos particulares. A autora declara que “A psicanálise convida 

a dirigir-se ao sujeito, um por um, para que seu sofrimento encontre uma saída que 

lhe seja própria, fora do que falta ou do que sobra”. 

 

3.3.3 Psicoeducação 

 Alguns artigos, ao tratar das possíveis direções de tratamento para uma 

criança ou adolescente com TDAH, falam da importância de que a família e a escola 

– ou seja, as pessoas que componham os ambientes nos quais a pessoa com TDAH 

circule habitualmente – estejam informadas e orientadas acerca do transtorno, dos 

comportamentos que são decorrentes dele e dos modos mais convenientes de agir 

diante desse contexto.  

“Entretanto, não se podem descartar as orientações dadas aos pais e 
professores (isto é, explicando que muitos comportamentos das crianças 
com TDAH ocorrem em função deste e não por “má fé, malandragem ou 
preguiça...” como frequentemente é atribuído a estas crianças, e orientando, 
inclusive, como devem agir diante de certos comportamentos), durante o 
acompanhamento destas crianças; isto provavelmente contribuiu para tal 
resultado”. ARTIGO 32 
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“A educação sobre o transtorno para as crianças, pais e professores 
constitui uma parte fundamental das terapias comportamental e ou 
cognitivas. A análise do comportamento, além de promover uma 
intervenção psicoeducativa, contribui de forma significativa, para o estudo 
desta síndrome ao demonstrar que manipulações nas variáveis ambientais 
podem promover alterações nos padrões comportamentais de 
impulsividade, hiperatividade e desatenção”. ARTIGO 06 

 

Brown (2007) explica que a orientação é essencial para que o paciente e os 

indivíduos que o cercam reconheçam o transtorno, os sentimentos adjacentes e as 

suposições equivocadas a respeito do TDAH. Esse autor afirma que a orientação 

educativa é a base para um tratamento eficiente.  

Hallowell & Ratey (1999) defendem que logo após a realização do 

diagnóstico, é preciso conhecer o máximo possível sobre a condição, para que o 

indivíduo possa advogar por si mesmo, possuindo um poder que não tinha 

anteriormente: o do conhecimento. Alegam que o tratamento não é passivo, envolve 

trabalho e estudo, e colocam a educação dos que estão ao redor da pessoa com 

transtorno como crucial. Os autores orientam que se diga a verdade às crianças e 

aos adolescentes, ajudando a “normalizar a síndrome”, não apenas aos que 

recebem o tratamento, mas também aos colegas no ambiente escolar; eles afirmam 

que o TDAH é envolto em diversos estigmas pairantes e explicar a verdade aos 

envolvidos ajuda a dissolvê-los. 

Yacubian & Neto (2001) falam especialmente sobre a psicoeducação familiar, 

para ensinar aos membros da família sobre a doença em si, sobre os tratamentos e 

sobre as necessidades especiais que costumam advir, no intento de reduzir os 

sentimentos negativos dos membros da família, recrutar sua cooperação e aumentar 

a harmonia na convivência. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A produção bibliográfica sobre TDAH encontrada que formou o banco de 

dados dessa pesquisa é oriunda de diversas áreas do conhecimento, como 

neurologia, psiquiatria, psicologia, pediatria, neuro-psiquiatria, saúde coletiva e até 
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endocrinologia. Identificou-se que há divergência quanto aos métodos e critérios 

utilizados para chegar ao diagnóstico, que são definidos pelo DSM-IV™, mas os 

modos de utilização podem variar de acordo com o clínico atendente, o que causa 

variações nos índices de prevalência do transtorno, inclusive.  

 Outro fator que apareceu com grande representatividade no material 

encontrado é a discussão acerca das comorbidades envolvidas com o TDAH. Essas 

comorbidades estariam também relacionadas às dificuldades no diagnóstico. É 

possível que as comorbidades associadas tragam mais prejuízo às crianças e aos 

adolescentes que as possuem do que o próprio TDAH em si.  

 Foram encontradas entre os artigos, sugeridas como formas possíveis de 

abordagens terapêuticas ao transtorno, os fármacos, as psicoterapias, a associação 

de ambos, além de mencionar a importância da psicoeducação. O fármaco mais 

utilizado é o metilfenidato, bastante conhecido como Ritalina®, mas já são utilizadas 

medicações alternativas. Embora diversos estudos tenham enaltecido os efeitos 

benéficos que as medicações proporcionam aos portadores de TDAH, também 

discutido em alguns artigos da base de dados a hipermedicalização das crianças, 

sugerindo uma espécie de tentativa de controle de características inerentes à 

infância e à adolescência. As abordagens psicoterápicas mais discutidas nessa 

pesquisa foram a TCC, o Treinamento/Coaching, explicitado por Hallowell & Ratey 

(1999) e também foram trazidas contribuições da psicanálise acerca do 

entendimento de direção de tratamento dos indivíduos, tratando-os, de fato, 

individualmente. A psicoeducação também é trazida nos artigos, justificando-se pela 

importância de que as pessoas com TDAH conheçam seus sintomas e, com isso, 

tentem lidar melhor com eles. 

 Verificou-se nessa pesquisa a necessidade de estudos posteriores para tratar 

com mais aprofundamento das repercussões que o diagnóstico de TDAH e o 

transtorno em si causam nos ambientes familiares e na escola.  
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ANEXO – ARTIGOS QUE INTEGRARAM A BASE DE DADOS 

Art. Título do Artigo Autores Revista 
publicação 

Ano 

02 Concordância entre relato de pais e 
professores para sintomas de TDAH: 

resultados de uma amostra clínica 
brasileira 

Gabriel Coutinho, Paulo 
Mattos, Marcelo 

Schmitz, Didia Fortes, 
Manuela Borges 

Revista de 
Psiquiatria Clínica 

2009 

03 Atualização sobre comorbidade entre 
transtorno do déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH) e 
transtornos invasivos do 
desenvolvimento (TID) 

Daniel Segenreich, 
Paulo Mattos 

Revista de 
Psiquiatria Clínica 

2007 

04 Eficácia da bupropiona no tratamento 
do TDAH. Uma revisão sistemática e 

análise crítica das evidências 

Daniel Segenreich, 
Paulo Mattos 

Revista de 
Psiquiatria Clínica 

2004 

05 Efeitos colaterais do metilfenidato Giuseppe Pastura, 
Paulo Mattos 

Revista de 
Psiquiatria Clínica 

2004 

06 Transtorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade em Crianças: Uma 

Revisão Interdisciplinar 

Letícia de Faria Santos, 
Laércia Abreu 
Vasconcelos 

Psicologia: Teoria e 
Pesquisa 

2010 

07 Diversidade de Resultados no 
Estudo do Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade 

Célia G. Oliveira, Pedro 
B. Albuquerque 

Psicologia: Teoria e 
Pesquisa 

2009 

08 A Criança Hiperativa: Uma Visão da 
Abordagem Gestáltica 

Sheila Antony, Jorge 
Ponciano Ribeiro 

Psicologia: Teoria e 
Pesquisa 

2004 

09 Avaliação e Diagnóstico do 
Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH) 

Rodrigo Linck Graeff 
Cícero E. Vaz 

Psicologia USP 2008 

10 Avaliação da memória de trabalho 
em crianças com 

transtorno do déficit de atenção e 
hiperatividade 

Lucinete de Freitas 
Messina, Klaus Bruno 

Tiedemann 

Psicologia USP 2009 

11 Narrativas de professoras sobre o 
TDAH: um estudo de 

caso coletivo 

Lílian Marx Flor 
Landskron, Tania Mara 

Sperb 

Revista Semestral 
da Associação 
Brasileira de 

Psicologia Escolar 
e Educacional 
(ABRAPEE) 

2008 

13 A constituição sócio-médica do “Fato 
TDAH” 

Luciana Vieira Caliman Psicologia & 
Sociedade 

2009 

14 Transtorno de Déficit de Atenção 
com Hiperatividade: 

classificação e classificados 

Fabíola Stolf 
Brzozowski, Sandra 

Caponi | 

Physis Revista de 
Saúde Coletiva 

2009 

15 Avaliação Clínica e Neuropsicológica 
da Atenção e 

Comorbidade com Tdah nas 
Epilepsias da Infância: 

Uma revisão sistemática 

Célia Regina Carvalho 
Machado da Costa, 

Heber de Souza Maia 
Filho, 

Marleide da Mota 
Gomes 

Journal of 
Epilepsy and 

Clinical 
Neurophysiology 

2009 

16 Status cognitivo-comportamental de 
prematuros de baixo peso ao 

nascimento em idade pré-escolar 
que vivem em país em 

desenvolvimento 

Júlia L. do Espírito 
Santo, Mirna W. 

Portuguez, Magda L. 
Nunes 

Jornal de Pediatria 
– Sociedade 
Brasileira de 

Pediatria 

2009 
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17 Avaliação e manejo da criança com 
dificuldade escolar 

e distúrbio de atenção 

Alexandra Prufer de 
Queiroz Campos Araújo 

Jornal de Pediatria 
– Sociedade 
Brasileira de 

Pediatria 

2002 

18 Transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade: 

Atualização 

Luis A. Rohde, Ricardo 
Halpern 

Jornal de Pediatria 
– Sociedade 
Brasileira de 

Pediatria 

2004 

20 Possíveis interfaces entre TDAH e 
epilepsia 

Karina Soares Loutfi, 
Alysson Massote 

Carvalho 

Jornal Brasileiro de 
Psiquiatria 

2010 

23 Transtorno de oposição e desafio e 
transtorno 

de conduta: os desfechos no TDAH 
em adultos 

Eugenio Horacio Grevet, 
Carlos Alberto Iglesias 
Salgado, Gregory Zeni, 

Paulo Belmonte-de-
Abreu 

Jornal Brasileiro de 
Psiquiatria 

2007 

25 Dificuldades no diagnóstico de TDAH 
em crianças 

Isabella G. S. de Souza, 
Maria Antônia Serra-
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