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Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade pode se desenvolver 

após a infância 

Dois estudos independentes, mas com resultados similares, sugerem que o 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) não tem necessariamente início 

na infância, como se acreditava. Uma dessas pesquisas é do Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre (HCPA) e a outra da Universidade King's College, no Reino Unido. Os resultados de 

ambas foram publicados recentemente no periódico científico JAMA Psychiatry e 

sugerem que nem todo adulto com TDAH teve o início dos sintomas na infância.  

No estudo brasileiro, os pesquisadores analisaram dados de 5 mil indivíduos 

nascidos na cidade de Pelotas em 1993. Os voluntários foram acompanhados até 

completarem 18 ou 19 anos. Quando tinham 11 anos, 8,9% dos entrevistados receberam 

o diagnóstico de TDAH. Aos 18 ou 19 anos, 12,2% do total dos entrevistados receberam o 

diagnóstico. No entanto, somente 12,2% dos diagnosticados aos 18 ou 19 anos tinham 

sido previamente diagnosticados aos 11 anos. Segundo Arthur Caye, autor principal da 

pesquisa "esses resultados contrariam a ideia estabelecida de que todo TDAH adulto é 

sempre uma continuação do TDAH na infância. É importante entendermos, em pesquisas 

futuras, se estamos lidando com um transtorno que pode incidir tardiamente, ou se são 

duas síndromes distintas, com patofisiologia, prognóstico e resposta ao tratamento 

diferentes". 

Já o estudo britânico, liderado por Jessica Agnew-Blais, teve resultados bastante 

similares. Uma análise de um grupo de 2 mil gêmeos demonstrou que, de 166 sujeitos 

diagnosticados com TDAH aos 18 anos, 32,5% possuíam diagnóstico prévio na infância - 

aos cinco, sete, dez ou 12 anos de idade.  

Um editorial assinado por dois pesquisadores sêniors da área acompanha a 

publicação na JAMA Psychiatry. Os autores comentam que as conclusões dos estudos são 

"interessantes, mas prematuras". Entretanto, recomendam que as atuais classificações 

sejam revistas e que novas pesquisas esclareçam melhor as ideias trazidas pelos estudos 

brasileiro e britânico. 


