
Distúrbio sem consenso médico 
Nem todos os especialistas reconhecem o deficit de atenção com 
hiperatividade como uma doença. 0 diagnóstico, que Leva em conta 
aspectos familiares, sociais e ambientais da criança, é questionável 

» LUCIANE EVANS 

A cabeleireira Edna Alves de 
Freitas Tinoco, de 37 anos, 
não conseguiu completar os 
estudos. "Não me concentra-

va, tinha muita dificuldade e parei na 
7a série", conta. Depois disso, casou-
se, teve filhos e se entregou ao estres-
se do trabalho. Tentou duas vezes ti-
rar a própria vida. No ano passado, 
descobriu ser portadora do transtor-
no de deficit de atenção com hipera-
tividade (TDAH). Por 12 meses viveu 
à base de Ritalina, um dos medica-
mentos receitados para o caso. "Não 
dormia direito e tive que tomar tam-
bém antidepressivos. Mas fiquei 
mais concentrada e desacelerei. Foi 
bom para mim." Este ano, largou a 
medicação, mas está diante de uma 
nova preocupação: seu filho Caio Ví-
tor, de 12 anos, apresenta os sinais do 
distúrbio, a escola já "diagnosticou" 
o mal no menino e médicos indica-
ram as "drogas da obediência". Mas 
Edna se recusa. "Ele está amadure-
cendo. É um remédio forte, não que-
ro isso para ele." 

Edna, que sentiu as consequên-
cias diretas da falta do tratamento e 
as reações fortes das medicações, faz 
parte da realidade de cerca de 4% dos 
adultos que sofrem com o transtorno 
no mundo, segundo estima a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). Seu 
filho Caio também pode estar na es-

tatística, uma vez que a OMS calcula 
que entre 5% e 10% de crianças e 
adolescentes de todo o planeta so-
fram do distúrbio, que pode ser pas-
sado de pais para filhos. A ut
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mo princípio ativo o cloridrato de me-
tilfenidato): em 2000, foram adquiri-
das 71 mil caixas dos medicamentos 
e, nove anos depois, 2 milhões. 

Segundo explica o professor e mé-
dico Luís Augusto Rodhe, o TDAH re-
presenta uma imaturidade do cére-
bro herdada geneticamente (veja 
quadro). Ele diz que cerca de 40% a 
60% dos que sofrem desse problema, 
quando chegam à idade adulta, têm 
uma melhora. "Não é verdade que to-
dos sofrem do distúrbio pelo resto da 
vida". Segundo o diretor da Associa-
ção Mineira de Pediatria, Antônio 
Marcos Alvim, o TDAH vem sendo 
descrito por médicos desde o século 
18. "Um artigo científico publicado 
em uma das mais respeitadas revistas 
médicas, a The Lancet, descreveu, em 
1902, uma criança com sintomas de 
desatenção, impulsividade e dificul-
dades na escola. O relato é muito pa-
recido com os encontrados nos atu-
ais manuais de diagnóstico. Além dis-
so, essas características são observa-
das em diferentes culturas, não sen-
do algo exclusivo dos ocidentais nem 
do mundo industrializado, como al-
guns tentam alegar, muito menos de 
uma 'mera consequência da vida mo-
derna'", pontua Alvim. 

Não é o que acredita o coordenador 
do Centro de Estudos de Medicamen-
tos da Faculdade de Farmácia da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Edson Perini. De acordo com 
ele, a sociedade está cada vez mais 
competitiva. "É necessário um tipo de 
comportamento para essa produtivi-
dade, que valorize o processo criativo 
e questionador das crianças. Hoje, vo-
cê não tem que ser um músico, tem 
que ser um Michel Teló. E esse é o mo-
delo de sociedade que estamos cons-
truindo", critica. Perini soma isso ao 
mundo da informação cada vez mais 
rápida e superficial. "Os pequenos 
também precisam de explicações e 
aquelas dadas pelos nossos pais não 

No entanto, a-disfunção ainda não 
é consenso entre os médicos. De 
acordo com Maria Aparecida Affonso 
Moysés, professora titular de pedia-
tria da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e fundadora 
do Fórum de Medicalização da Edu-
cação e da Sociedade, não existe uma 
comprovação de que haja uma doen-
ça neurológica que só altere o com-
portamento e a aprendizagem. "A ló-
gica da medicina é comprovar a 
doença e depois tratá-la. Para essa, 
que chamam TDAH, o remédio foi 
encontrado antes", critica, dizendo 
se tratar de um meio de controle so-
cial de jovens normais, que passam a 
receber uma medicação com reações 
adversas graves. "Os diagnósticos são 
mais uma forma de enriquecer a in-
dústria farmacêutica", pontua. 

As acusações da pediatra não fa-
zem sentido para o professor titular 
de psiquiatria da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRS) e pro-
fessor de pós-graduação em psiquia-
tria da Universidade de São Paulo 
(USP), Luís Augusto Paim Rodhe. Re-
conhecido no Brasil como especialis-
ta renomado em TDAH, Rodhe diz 
que a discussão a respeito do tema es-
tá atrasada. "É óbvio que o distúrbio 
existe. Tanto é que é reconhecido pela 
OMS", ressalta. O psiquiatra explica 
que a disfunção é neurobiológica, de 
base genética. "Temos estudos que 
mostram que, partindo de um grupo 
de 100 crianças com o diagnóstico pa-
ra o mal e outras 100 com desenvolvi-
mento típico, há de oito até 10 vezes 
mais casos do deficit nos familiares de 
quem é portador do que nas outras 
que não sofrem do problema." 

Conforme já foi demonstrado em 
estudos anteriormente divulgados, o 
uso de medicamentos para o trans-
torno teve um aumento assustador 
no Brasil, considerado o segundo 
maior consumidor global dos remé-
dios Ritalina e Concerta (que têm co-

0 QUE DIZEM OS 
LABORATÓRIOS 

A reportagem entrou em 
contato com dois 
laboratórios, Janssen 
Cilag e Novartis, 
responsáveis pela 
fabricação do Concerta e 
da Ritalina, 
respectivamente, que não 
divulgaram dados de 
vendas dos 
medicamentos no país. 
Em nota, o Janssen Cilag 
informou que o Concerta 
é indicado para o 
tratamento do TDAH e 
deve ser usado somente 
sob prescrição médica. 0 
neuropediatra e diretor 
médico da área 
terapêutica do Novartis, 
responsável pelo Ritalina, 
Marcelo Gomes, diz que o 
remédio é indicado diante 
do diagnóstico correto, 
feito por especialista. "Os 
comprimidos não causam 
dependência. Os efeitos 
colaterais são pequenos, 
têm mais de 55 anos de 
mercado e é algo seguro," 
diz. "Os diagnósticos estão 
aquém do esperado, não 
correspondem ao 
percentual de 
crianças que precisam 
se tratar." 

servem mais. Satisfazer a curiosidade 
e a capacidade criativa é uma coisa 
que exige da sociedade processos dife-
renciados. Como dar a resposta a um 
pai e a uma mãe com um filho que não 
tem o desempenho esperado dele na 
escola? Às vezes, o menino tem um ex-
celente ouvido para música, mas não 
vai bem em matemática." 
Diagnóstico é questionado 

Um dos pontos cruciais que le-
vantam uma enxurrada de dúvidas é 
o diagnóstico do transtorno. Feito 
por especialistas como psiquiatras, 
médicos e psicólogos, o exame leva 
em conta depoimentos de pais, edu-
cadores. A criança também respon-
de a um questionário, o que, segun-
do a pediatra e professora da Uni-
camp Maria Aparecida Moysés, não 
é suficiente para saber se o paciente 
tem algum problema. "São pergun-
tas superficiais. A minha preferida é 
a que questiona se a criança tem di-
ficuldade em brincar ou se envolver 
em atividades de lazer de forma cal-
ma. O que é isso?", ironiza. 

Um estudo de 2010, publicado 
nos Estados Unidos, revelou que 1 
milhão de crianças norte-america-
nas podem ter sido erroneamente 
diagnosticadas com TDAH. Crianças 
inquietas, ativas ou simplesmente 
imaturas, mas neurologicamente 
saudáveis, foram tidas como doen-
tes. De acordo com Luís Augusto Ro-
dhe, é possível que haja diagnósticos 
em excesso para o mal. Antônio Al-
vim ressalta que a avaliação tem de 
ser cuidadosa. "Por isso, é importan-
te que seja feita por um psiquiatra 
infantil, que deve sempre levar em 
conta o contexto em que a criança 
vive, sua relação com as pessoas que 
a cercam, o momento que ela está 
vivendo. Uma criança deprimida po-
de se mostrar irritada e, com isso, 
mais inquieta", alerta. A ut
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