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peso (e proibida no Brasil desde outu
bro de 2011). Considerada de baixa po
tência, seus efeitos no cérebro são mais 
brandos do que os desencadeados pelas 
anfetaminas tradicionais. Ainda restam 
dúvidas sobre seus mecanismos de 
ação. É certo que a droga estabiliza as 
concentrações de dopamina e noradre-
nalina no cérebro. Pacientes com TDAH 
podem ter níveis alterados de um ou de 
ambos os neurotransmissores, o que 
impediria o neurônio que recebe uma 
informação de processá-la corretamen
te. Alguns especialistas acreditam que 
os problemas são outros — a falha esta
ria nos receptores dessas substâncias no 
interior das células nervosas. "A medi
cação faz com que os dois neurotrans
missores permaneçam mais tempo na 
fenda sináptica, o espaço entre um neu
rônio e outro, aumentando o estímulo 
das células nervosas, atenuando a agita
ção e aprimorando a concentração", ex
plica o psiquiatra Adriano Predeus, de 
São Paulo. "Mesmo em pacientes sem o 
distúrbio, o metilfenidato promove uma 
melhora na atenção. No entanto, só 
quem, de fato, tem TDAH se torna mais 
calmo e menos agitado ao consumir o 
remédio", ressalva Predeus. 

Foram os aparelhos de neuroima-
gem. desenvolvidos nas últimas déca
das, que permitiram enxergar as altera
ções funcionais no cérebro de pacien
tes com e sem TDAH. Em condições 
similares, os registros revelam maior 
atividade neuronal em diversas regiões 
cerebrais em quem tem a doença. As 
novas tecnologias estão por trás do au
mento exponencial no diagnóstico de 
transtorno bipolar e depressão em 
crianças, além de propiciarem um me
lhor entendimento da dislexia (a difi
culdade em ler e escrever) e da discal-
culia (problemas com cálculos em ge
ral), ambas causadas por pequenas le
sões cerebrais. 

De todos os transtornos constatados, 
nenhum é tão ruidoso quanto o TDAH. 
A doença mudou de nome uma dezena 
de vezes e foi descrita das mais diferen
tes maneiras, tanto em relação às causas 
quanto às consequências, desde sua pri
meira descrição, há exatos 111 anos. 
Apesar das evidências científicas, ainda 
há, inclusive no meio acadêmico, quem 
não acredite na existência do distúrbio. 
Ele seria um mal que. afinal de contas, a 
palmatória de antigamente ou a conver
sa séria com os pais ou psicólogos de 
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hoje em dia resolveria. Pululam infor
mações contraditórias sobre o assunto. 
Não é de estranhar, portanto, a apreen
são das famílias a cada nova notícia so
bre o aumento exponencial no consumo 
do metilfenidato e na possibilidade, 
mesmo que remota, de ter de medicar o 
filho. Um levantamento divulgado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sani
tária, a Anvisa, no mês passado, reve
lou um aumento de 75% na prescrição 
de drogas irmãs da Ritalina para me
nores de 16 anos em um período de 
três anos. Houve espanto com a supos
ta supermedicação. 

O temor não se justifica. Na maioria 
quase absoluta dos casos, os médicos 
que prescrevem estimulantes para seus 
pacientes menores de idade "endiabra
dos", que apresentam prejuízos nos de
sempenhos escolar e social, não são 
monstros malvados cujo objetivo de vida 
é fazer mal a pobres criancinhas. É evi
dente que não. Nem é esse o intuito dos 
psiquiatras que assinam as receitas de 
ansiolíticos e outros psicotrópicos para 
tratar a bipolaridade infantil — outro 
balaio de discórdia. O fato é que, até 
agora, goste-se ou não da Ritalina e com
panhia, nada se mostrou tão eficiente e 

seguro quanto os estimulantes de baixa 
potência para amenizar os sintomas do 
TDAH. Foi o que revelou a mais com
pleta e mais longa pesquisa já feita sobre 
o tema. Bancado pelo Instituto Nacional 
de Saúde dos Estados Unidos e conduzi
do pelo médico Stephen Hinshaw, da 
Universidade da Califórnia, em Berke-
ley, o estudo avalia, há catorze anos, a 
ação da Ritalina no tratamento de pa
cientes mirins com déficit de atenção. 
No primeiro teste, foram analisadas 579 
crianças com TDAH. por catorze meses. 
Elas foram divididas em quatro grupos: 
o primeiro tomava somente o remédio. O 
segundo só fazia terapia. O terceiro com
binava os dois tratamentos. O último 
grupo não era submetido a nenhuma des
sas práticas médicas. A cada dois anos os 
pesquisadores refazem a avaliação. Hou
ve melhoras em 95% dos pacientes que 
tomam a medicação — assim que a dro
ga entra na corrente sanguínea, a atenção 
aumenta, o raciocínio se torna preciso e 
a criança, mais calma, percebe quanto 
incomoda os outros, algo do qual os pa
cientes com o distúrbio não têm noção. 
"A Ritalina funciona muito bem na 
maioria dos casos. Não vejo razão para 
tanto questionamento. Deixar de tomar a 
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Ritalina ou similar significa repetir o 
ano várias vezes e não ter amigos, iso
lar-se socialmente. A vida da criança, e 
a dos pais, vira um inferno", disse 
Hinshaw a VEJA. 

Mais de 40% dos alunos que cursam 
as séries iniciais do ensino, com até 7 
anos de idade, apresentam dificuldades 
em acompanhar o que lhes é ensinado. 
Destes, 10% têm algum distúrbio psí
quico que compromete o aprendizado 
— o equivalente a meio milhão de aluni-
nhos no Brasil. Lançado na semana pas
sada, o livro Manual dos Transtornos 
Escolares, do psiquiatra Gustavo Tei
xeira, lista mais de duas dezenas de 
condições que estão por trás do fracas
so na escola. A maioria dos pequenos 
com dificuldades causadas por altera
ções na bioquímica cerebral não recebe 
tratamento adequado. Pane disso acon
tece por despreparo dos professores bra
sileiros. "Pouquíssimos são capazes de 
identificar um distúrbio. A maioria acha 
que um rendimento baixo é resultado de 
falta de vontade do aluno", diz Teixeira. 
É muito comum, por exemplo, crianças 
com altas habilidades ou superdotadas 
serem diagnosticadas como patologica
mente desatentas, por exemplo (veja o 
quadro na página ao lado). Outro mon
tante de meninos e meninas segue sem 
tratamento por preconceito dos próprios 
pais. Os transtornos psíquicos ainda são 
um tabu. Para muita gente, as doenças 
da alma não passam de melindre, des
culpas dos fracos, incapazes de enfren
tar os problemas da vida (quem já não 
perdeu um parente, o emprego, ou ficou 
negativo no banco?, questionam os in
crédulos). "Foi somente com o surgi
mento do Prozac. há quase três décadas, 
a droga da felicidade capaz de melhorar 
as condições de pacientes com depres
são, que os tratamentos psiquiátricos se 
popularizaram de fato", afirma o psi
quiatra Adriano Predeus. 

É inconcebível supor que a rigidez 
na educação, e apenas ela, possa tratar 
distúrbios cerebrais sérios — tais con
dições precisam ser combatidas com 
medicamentos e acompanhamento psi
cológico, na maioria das vezes com os 
dois apoios. Não se pode confundir os 
cuidados que filhos com transtornos de 
comportamento exigem com outra pos
tura, a das tão badaladas mães tigres. 
No livro que iluminou esse tipo de per-

sonagem, a professora de direito ameri
cana de origem chinesa Amy Chua faz 
sua pregação e ensina como transfor
mar crianças normais em campeãs de 
tudo. de virtuoses no violino a ganha
dores de todos os prêmios de melhor 
aluno. A mãe tigre não está interessada, 
decididamente, em ajudar pais de crian
ças doentes a torná-las normais — ou 
quase. É melhor esquecê-la. 

As recentes descobertas a respeito 
dos distúrbios psíquicos na infância já 
promoveram uma transformação no tra
tamento de muitos transtornos, mas ain
da há muito para descobrir. Na infância, 
a linha fina que separa os diferentes 
transtornos mentais é ainda mais tênue 
do que na idade adulta. A depressão, ca
racterizada por estado inexplicável de 
melancolia aguda, pode se expressar 
por um excesso de agressividade e irri
tabilidade nos mais novos. Sintomas 
confusos tornam comuns diagnósticos 
equivocados. Estes, sim, são um motivo 
de preocupação para os pais. A ciência 
tem aberto avenidas que ajudam a des
vendar a mente infantil. Da família, 
exigem-se cautela e compreensão. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 12, p. 104-111, 20 mar. 2013. 




