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RESUMO
A  pesquisa  teve  como  objetivo  realizar  uma  revisão  sistemática  abordando  a  qualidade  de  vida  em  pessoas
diagnosticadas com TDAH. O método usado foi de uma revisão sistemática com base nas diretrizes propostas pela
declaração PRISMA. Os artigos utilizados foram os indexados nos bancos de dados LILACS, IBECS, COCHRANE,
MEDLINE, SciELO e PubMed, a partir dos descritores: “TDAH”, “qualidade de vida”, “estilo de vida”, bem como seus
correspondentes em inglês e em espanhol. Foram encontrados 822 artigos originais, disponibilizados online nos idiomas
supracitados que tenham definido o método, local e população estudada com apresentação consistente dos resultados
encontrados e publicados entre os anos de 2010 a 2015. Após a leitura de título e resumos, 47 foram para etapa de
elegibilidade, e apenas 27 artigos se encontravam na versão gratuita, e destes 13 foram subdivididos em qualidade de
vida em adultos com TDAH (7)  e qualidade de vida de crianças e adolescentes com TDAH (6).  Conclui-se que a
qualidade de vida de pessoas com TDAH em todas as faixas etárias é comprometida nos aspectos funcionais, sociais,
escolares, profissionais e familiares, e nota-se a necessidade da inclusão da melhora na qualidade de vida como objetivo
terapêutico.

PALAVRAS-CHAVE: Estilo de Vida; Qualidade de Vida; TDAH.

1 INTRODUÇÃO

O Transtorno de Déficit  de Atenção/Hiperatividade (TDAH) consiste na causa principal  de
procura de atendimento nos ambulatórios pediátricos de saúde mental, isso porque a prevalência
dessa doença é muito alta nas crianças, em maior proporção, nas do sexo masculino (CARVALHO
et al., 2012). O TDAH possui uma prevalência de cerca de 5% das crianças e 2,5% dos adultos, na
maioria das culturas (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014).

Segundo  a  Associação  Americana  de  Psiquiatria  (2014),  o  TDAH pode apresentar-se  de
maneira predominantemente desatenta, predominantemente hiperativa/impulsiva, ou ainda, de modo
combinado. As manifestações clínicas do TDAH iniciam-se na infância, antes dos 12 anos, e podem
resultar em prejuízos no funcionamento social, acadêmico e profissional quando persiste na vida
adulta, como geralmente ocorre. Na maioria destes casos, durante a vida adulta e a adolescência,
fica  menos  evidente  a  hiperatividade,  enquanto  que  a  inquietude,  desatenção  e  impulsividade
permanecem (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014). 

Estudos analisando a qualidade de vida em crianças TDAH demonstraram que são afetados
aspectos  psicossociais,  emocionais,  acadêmicos,  e  até  mesmo  habilidades  relacionadas  ao
equilíbrio corporal e organização espacial (GOULARDINS, 2011). No adulto o TDAH pode prejudicar
a  vida  social,  financeira  e  profissional,  devido  principalmente  a  desatenção  e  consequente
desorganização e distração (IVANCHAK; FLETCHER; JICHA, 2013). 

Observa-se que o TDAH tende a atuar negativamente sobre a qualidade de vida de seus
portadores, o que deveria refletir em melhores ações de promoção à saúde para este grupo, porém
não  é  o  que  acontece  na  prática.  Através  da  revisão  sistemática  o  presente  estudo  procurou
identificar os principais aspectos da qualidade de vida que são prejudicados, e sugerir maneiras para
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que sejam prevenidos e revertidos através de ações voltadas para o estilo de vida dos pacientes
com TDAH. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

O  presente  trabalho  consiste  em  revisão  sistemática  de  literatura  científica  nacional  e
internacional,realizada conforme recomendações metodológicas da declaração PRISMA (Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), sobre o tema qualidade de vida no
TDAH, cujo objeto de análise é a produção científica veiculada em periódicos indexados nos bancos
de  dados  da  Literatura  Latino-americana  e  do  Caribe  em Ciências  da  Saúde  (LILACS),  Índice
Bibliográfico Espanhol de Ciências de Saúde (IBECS), Biblioteca Cochrane (COCHRANE), National
Library of Medicine (MEDLINE), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), e United States National
Library of Medicine (PubMed). 

A busca de documentos foi realizada nos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017 e,
para isso, foram utilizados os seguintes descritores: TDAH, qualidade de vida, estilo de vida; e os
seus correspondentes em inglês (ADHD, quality of life, lifestyle) e em espanhol (TDAH, calidad de
vida, estilo de vida); consultados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Nas bases de
dados PubMed, LILACS, IBECS, COCHRANE, MEDLINE e SciELO foram aplicados os filtros: artigo,
texto disponível e anos de 2010 à 2015. O processo de busca, neste primeiro momento, permitiu a
identificação de 822 documentos, sendo que 394 foram encontrados na base de dados PubMed, e
os demais foram encontrados nas bases SciELO (177), COCHRANE (26), MEDLINE (202), IBECS
(10) e LILACS (8). Foram excluídas 135 revisões sistemáticas, restando 687 artigos.

Em seguida, os trabalhos científicos incluídos no estudo foram selecionados por  meio de
avaliação  dos  títulos  e  resumos,  realizada  de  forma  independente  por  dois  pesquisadores,
obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: publicações abordando a temática de qualidade de
vida em indivíduos com TDAH e que tenham definido o método, local e população estudada com
apresentação consistente dos resultados encontrados. Após esta avaliação, foram excluídos 640
artigos, restando 47 trabalhos; dos quais apenas 27 foram incluídos por estarem disponíveis na
versão gratuita.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os 27 artigos analisados constatou-se que 14 não correspondiam aos critérios de
inclusão, desta forma, os 13 estudos remanescentes foram dispostos da seguinte forma segundo os
eixos temáticos: sete em qualidade de vida em adultos com TDAH e seis em qualidade de vida em
crianças e adolescentes com TDAH. 

3.1 QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TDAH
Os mais diversos aspectos da vida da criança sofrem com o TDAH, sendo que 40% destas

terão  sintomas ainda  durante  a  adolescência,  indicando  que  as  repercussões  do  transtorno  na
qualidade de vida dos jovens é maior do que se imagina (BUSSING et al., 2010). Observa-se uma
estabilidade  das  manifestações  durante  a  transição  da  infância  para  a  adolescência,  na  qual
evidenciam-se  os  sintomas  de  desatenção  em detrimento  da  hiperatividade  e  da  impulsividade
(COLOMER-DIAGO et al., 2012). 

Crianças  com  TDAH  possuem  como  características:  prejuízo  no  âmbito  escolar  e  na
funcionalidade;  estão mais propensas a desenvolverem outros transtornos psiquiátricos,  como a
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depressão, e a envolverem-se com a justiça juvenil (BUSSING et al., 2010). Existe ainda um baixo
nível de felicidade relatados pelos membros da família, particularmente por irmãos de crianças com
TDAH, levando a maiores taxas de bullying intrafamiliar (PEASGOOD et al., 2016). 

A maioria dos artigos lidos, demonstra que os familiares devem ser levados em conta durante
a avaliação do comprometimento da qualidade de vida dos jovens (COGHILL; HODGKINS, 2015).
Informações fornecidas pelo próprio paciente, mesmo que ainda criança ou adolescente, devem ser
usadas  ativamente  pelos  profissionais  durante  o  seguimento  diagnóstico  e  intervencionista
(MARQUES  et  al.,  2013).  Portanto,  tendo  em  vista  o  processo  terapêutico,  é  essencial  o
desenvolvimento de habilidades individuais, manutenção de boa relação familiar e aprimoramento de
relações sociais pois assim, problemas emocionais e de comportamento diminuirão, e a qualidade
de vida desses pacientes irá melhorar (SCHEI et al., 2015). 

3.2 QUALIDADE DE VIDA EM ADULTOS COM TDAH

Um estudo que avaliou adultos de sete países da Europa e América do Norte encontrou
consistência  nos  impactos  do  TDAH  na  funcionalidade,  na  qualidade  de  vida  adulta,  e  na
apresentação dos sintomas do TDAH, independente do país e cultura dos indivíduos (BROD et al.,
2012). A presença do TDAH na vida adulta prejudica as relações interpessoais, profissionais ou
afetivas (MOYÁ et al., 2012), a saúde mental e a vida financeira, deixando-os mais propensos a
problemas nesse âmbito, além de sintomas predominantes de desatenção (DAS et al., 2012). 

Um agravante do TDAH na vida adulta seria a dificuldade de acesso a um diagnóstico e
tratamento corretos, o que culmina em um estabelecimento tardio destes, com piores desfechos
psicossociais,  maior  impacto  profissional  e  educacional,  além  de  maior  propensão  a
comportamentos considerados de risco (BROD et al., 2012; MATHESON et al., 2013). 

A  qualidade  de  vida  e  a  persistência  de  sintomas  ao  longo  da  vida,  principalmente  de
desatenção, estão intimamente relacionadas ao tratamento que se mostra como a melhor e mais
rápida  maneira  de  impedir  o  aparecimento  de  consequências  na  vida  dos  pacientes  de  TDAH
(WEISS et al., 2010).  Além dos tratamentos medicamentosos, principalmente usado o metilfenidato,
existem os programas de atenção  mindfulness,  que também demonstraram bons resultados que
culminaram com o aprimoramento da qualidade de vida desses adultos (BUENO et al., 2015). 

4 CONCLUSÃO

A presente revisão sistemática converge para o conhecimento de que a qualidade de vida em
indivíduos com TDAH é comprometida na infância,  adolescência e fase adulta,  influenciando na
questão funcional, social, escolar, profissional e familiar dos portadores do transtorno. Realça-se,
ainda, a necessidade do enfoque na melhoria da qualidade de vida durante a abordagem terapêutica
de todos os pacientes diagnosticados com TDAH, com o intuito de amenizar o peso que acompanha
a maioria destes ao longo de suas vidas. 
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