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RESUMO 

De acordo com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM - V, 
o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um transtorno do 
neurodesenvolvimento definido por níveis prejudiciais de desatenção, desorganização e/ou 
hiperatividade-impulsividade que iniciam na infância e podem persistir na vida adulta. Ao longo dos 
últimos 350 anos a nomenclatura, critérios diagnósticos e tratamentos do TDAH sofreram diversas 
modificações. Dessa forma, este artigo teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica do 
TDAH enfatizando essas mudanças. E ainda, apresentar as diferentes nomenclaturas que esse 
transtorno do neurodesenvolvimento recebeu e, discutir o impacto dessas inconstâncias de 
nomenclatura nos critérios diagnósticos do TDAH. A metodologia utilizada para chegar aos alvos 
propostos foi buscar e analisar artigos científicos em bases de dados, como SCIELO e PubMed, 
pertinentes ao tema em questão. No processo de refinamento da busca foram delineados critérios 
de inclusão e exclusão. Como resultados foram encontrados 300 artigos, dos quais apenas 16 foram 
lidos na íntegra e utilizados na construção da discussão desse projeto. Após discussão, foi possível 
concluir que as alterações sofridas refletem os esforços da comunidade científica na elaboração de 
ferramentas precisas para a construção de um manual diagnóstico e terapêutico que contemple o 
TDAH em suas 3 subdivisões. Contudo, apesar das tentativas realizadas e dos avanços nos 
métodos de diagnóstico por imagem e exames complementares, não há até o presente momento a 
definição de uma causa ou conjunto de causas bem definidos e delimitados que expliquem o 
surgimento e/ou evolução do TDAH. 

 
PALAVRAS-CHAVE: TDAH; História; Psiquiatria. 

 
1 INTRODUÇÃO 
  

De acordo com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais - DSM - V (2014), o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um 
transtorno do neurodesenvolvimento definido por níveis prejudiciais de desatenção, 
desorganização e/ou hiperatividade-impulsividade. Em se tratando de desatenção e 
desorganização, essas envolvem a incapacidade de permanecer em uma tarefa, aparência 
de não ouvir e perda de materiais em níveis inconsistentes com a idade ou o nível de 
desenvolvimento. Ainda, a hiperatividade e impulsividade implicam em atividade excessiva, 
inquietude, dificuldade em manter-se sentado, intromissão em atividades de outros e 
incapacidade de esperar por um determinado evento ou objeto – sintomas esses que são 
excessivos para a idade ou o nível de desenvolvimento (APA, 2014). 

Antes de aproximar-se ao que hoje se conhece como TDAH, a nomenclatura vigente 
teve que passar por diferentes alterações e, tais modificações marcaram o início da 
aplicabilidade desse diagnóstico na área médica. Em estudo retrospectivo acerca da 
história do TDAH, Caliman (2010) traz que a criança com TDAH surgiu na literatura médica 
da primeira metade do século XX, e, a partir de então, foi batizada e rebatizada muitas 
vezes. De acordo com Caliman (2010), essas crianças no princípio receberam, ao invés de 
TDAH, a nomenclatura de crianças com defeito no controle moral, portadoras de deficiência 
mental leve ou branda ou ainda, de afetadas pela encefalite letárgica. Além dessas 
nomenclaturas, tais crianças foram denominadas como simplesmente hiperativas ou 
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portadoras de hipercinética, nas quais seus cérebros foram vistos como moderadamente 
disfuncionais. Essas crianças também vieram a receber o diagnóstico de déficit de atenção 
e, enfim, o de portadoras do transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH). Desde 
os últimos 20 anos do século XX, ela é marcada por um defeito inibitório que afeta o 
desenvolvimento das funções executivas cerebrais (CALIMAN, 2010). 

Ao passo que a nomenclatura sofria alterações, os critérios diagnósticos e o 
tratamento passavam, por conseguinte, por intensas mudanças. Em 1937, por exemplo, 
Moriyama et al., (2012), relatam que foi descrito o primeiro tratamento com sucesso, feito 
com benzedrina, a qual poderia reduzir a hiperatividade e aumentar a atenção e o 
desempenho escolar, esse feito foi conseguido por Bradley (1937).  A evolução dos 
conhecimentos neurofisiológicos e a modificação dos critérios diagnósticos, bem como das 
mais recentes linhas de tratamento, apresentadas por Moriyama et al., (2012) e pelo DSM-
V (APA, 2014) refletem a importância da intensa abrangência nos estudos do TDAH em 
sua etiologia, epidemiologia, clínica, diagnóstico e tratamento. 

Assim, tendo em vista a importância do diagnóstico precoce do TDAH, ainda durante 
a infância e as complicações que podem ocorrer na rotina do paciente ao longo de suas 
relações pessoais, profissionais e acadêmicas, advindas de um possível quadro de TDAH 
não diagnosticado e não tratado previamente, o presente artigo teve como objetivo geral 
realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema TDAH, desde os primeiros estudos aos 
avanços angariados ao longo das últimas décadas. 

Além disso, espera-se, como objetivos específicos: 
✓ Apresentar as diferentes nomenclaturas que esse transtorno do 

neurodesenvolvimento recebeu; 
✓ Discutir o impacto dessas inconstâncias de nomenclatura nos critérios 

diagnósticos. 
 
2 METODOLOGIA 
 

O presente trabalho possui caráter retrospectivo.  Para desenvolvê-lo foi realizada 
uma revisão de literatura sistemática e os artigos utilizados para sua construção foram 
extraídos das seguintes bases de dados: SciELO e PubMed. É válido lembrar que, após 
finalizar a busca em cada banco de dados, as referências duplicadas foram excluídas. 

Os descritores desse artigo foram concebidos a partir de pesquisa feita nos 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS, 2018), que é um vocabulário estruturado e 
trilíngue para indexação de artigos em revistas científicas. Assim, para a busca dos 
materiais acadêmicos nas bases de dados, foi utilizada a seguinte strings em inglês “ADHD 
+ Historical” na base de dados PubMed. Na base de dados SciELO foi utilizada a palavra 
chave “tdah”, com filtros ativos em inglês e português para a ciência da saúde e as subáreas 
educação multidisciplinar, neurociência, psiquiatria e psicologia. 

Após a busca das palavras-chave nas bases de dados, foram contabilizados os 
resultados e colocados em tabela. Não foi delimitado um intervalo de tempo para as 
publicações, assim todos os artigos retornados pelos motores de busca foram avaliados 
independentemente das datas de suas publicações. Foram excluídos trabalhos que não 
abordam o objetivo do estudo ou que não deixam nítida sua íntima relação com o escopo 
delineado no presente artigo. Não obstante, foram também excluídas da busca apenas 
citações ou patentes e artigos que em seu título não se apresentam relevantes para a 
proposta. 

A partir da análise quantitativa, feita com as condições expressas acima e tendo em 
vista à quantidade expressiva de artigos encontrados, foi feita uma análise qualitativa, na 
qual foi feita leitura dos resumos e conclusões de todas as publicações que foram 
selecionados e, na sequência os artigos que foram escolhidos, finalmente, serviram como 
instrumento de referência acadêmica para a identificação dos objetivos desse trabalho.  
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Além disso, foi com base nos artigos extraídos no refinamento da busca feita nas 
bases de dados que foram criadas tabelas para melhor compressão dos resultados 
encontrados e averiguação de que os objetivos desenhados haviam realmente sido 
alcançados. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Inicialmente, a busca teve como resultado a localização de 300 artigos. A partir da 
combinação de descritores e de acordo com os critérios de busca estabelecidos, foram pré-
selecionadas 35 publicações. 

A tabela I esquematiza o processo de seleção dos artigos, utilizado nessa revisão. 
Nesse processo foram utilizados os critérios descritos na metodologia do trabalho para criar 
uma tabela, a qual mostra quantos artigos inicialmente foram captados, quantos artigos 
incompatíveis foram excluídos e quantos foram selecionados. 

 
Tabela 1: Processo de seleção dos artigos 

Base de 
Dados 

Inicial Excluídos Selecionados 

PubMed 198 176 22 

SciELO 102 89 13 

TOTAL 300 265 35 

Fonte – Autores. 

 
Dos 300 artigos pré-selecionados, apenas 35 estavam dentro dos limites dessa 

proposta e apenas 16 eram de autores diferentes entre si e, além de repetidos alguns 
autores tinham o mesmo enfoque e versavam sobre os mesmo objetivos específicos, não 
sendo necessário utilizá-los de maneira repetida na discussão a seguir. 

A discussão feita no trabalho faz a princípio uma releitura das duas principais obras 
encontradas a respeito do tema desse artigo, que são os artigos de Caliman (2010) e Lange 
et al., (2010), e é complementada com artigos que trazem informações adicionais ao 
conteúdo desses trabalhos. 

A seguir, as informações e conhecimentos depreendidos dos 16 artigos selecionados 
são apresentados com o intuito de alcançar o objetivo geral e os específicos desse artigo. 

De acordo com Lange et al., (2010), em 1798 o médico escocês Alexander Crichton 
deu o primeiro exemplo do que hoje entendemos como TDAH. 

Crichton observou muitos casos de insanidade e se tornou cada vez mais 
interessado em doenças mentais. Para Crichton, a incapacidade de estar atento, se não 
inata, também podia ser causada por distúrbios nervosos. Lange et al., (2010), citam ainda 
que apesar dos estudos realizados por Crichton coincidirem com alguns critérios 
diagnósticos do DSV-IV para TDAH, ele deixa de mencionar os sintomas de hiperatividade. 

Entre o século XIX e primeira metade do século XX, foram feitas as primeiras 
observações, ainda que de maneira informal, das alterações comportamentais em crianças, 
incluindo hiperatividade, pelo médico psiquiatra Heinrich Hoffmann. Hoffmann descreveu, 
mesmo que de maneira lúdica, através de um livro paradidático com ilustrações em 1845, 
alguns personagens em sua obra João Felpudo (do alemão, der Struwwelpeter) que foram 
absorvidos por muitos especialistas como o retrato das crianças da época que possuíam 
alguma desordem comportamental (MORIYAMA et al., 2012). 

A narrativa da obra João Felpudo trás nove estórias de diferentes crianças que, em 
suma, são desinibidas, que se arrumam de maneira inadequada e por isso se tornam 
impopulares, que são violentas para com pessoas e animais, que não segue as ordens dos 
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pais de maneira eficiente e uma, em especial, que em um determinado jantar em família, 
está impaciente e com sua atividade motora exacerbada puxa a toalha da mesa e derruba 
a refeição que fazia com os pais (HOFFMANN, 2016). A reprodução da capa do livro de 
Heinrich Hoffmann é apresentada na figura 1. Como crianças de comportamento 
notadamente impulsivo e hiperativo assim, ele nomeou essas crianças como seres com 
problema comportamental possuidoras de insanidade impulsiva ou inibição defeituosa 
(MORIYAMA et al., 2012). 
 

 
Figura 1: Reprodução da capa do livro João Felpudo, produzido pelo médico alemão Heinrich 

Hoffmann. 
Fonte: HOFFMANN, 1917. 

 
Já em 1902, o pediatra George Still publicou na revista The Lancet, casos detalhados 

de sua prática clínica. Para muitos estudiosos, o trabalho apresentado por Still é o ponto de 
início do estudo formal, isto é, científico do TDAH (LANGE et al., 2010). 

Em uma série de 3 aulas no Colégio Real de Médicos de Londres (do inglês, Royal 
College of Physicians of London) e em estudos de caso com mais de 20 pacientes 
pediátricos, Still apresenta a nomenclatura de Defeito do Controle Moral. Ele define o 
controle moral como o controle da ação em conformidade com a ideia do bem comum de 
todos (LANGE et al., 2010). 

Em Caliman (2010), vemos que as observações de Still, após a análise clínica 
desses 20 pacientes da pediatria, revelou graus mórbidos de: fúria emotiva, crueldade e 
malícia, inveja, ausência de lei, desonestidade, promiscuidade e destrutividade, ausência 
de modéstia e vergonha, imoralidade sexual e vício. A autora aponta ainda que em todas 
as crianças era manifesta uma necessidade mórbida de autogratificação que não 
considerava o bem dos outros e o seu próprio bem. Dos sintomas descritos, os mais 
frequentes eram a fúria emotiva e a malícia, quando dores ou desconfortos em outras 
pessoas eram causados ou a crueldade quando as vítimas dos maus tratos eram animais 
indefesos (CALIMAN, 2010). 

Assim, George Still descreve esse defeito de controle moral como uma manifestação 
mórbida, sem comprometimento do intelecto e sem doença física. Still ainda afirmou que 
essa desordem é mais comum na população masculina e mais frequente antes dos 7 anos 
de idade, logo, se estas informações forem confrontadas com o DSM – IV depreende-se 
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que Still já estabelecia critérios diagnósticos que se entrelaçam com os apresentados no 
DSM (LANGE et al., 2010). 

Ainda no início do século XX, Santos e Vasconcelos (2010) discorrem sobre o 
interesse aumentado nos temas envolvendo o TDAH dado o aparecimento de um surto de 
encefalite ocorrido na América do Norte entre os anos de 1917 e 1918. Dados apontam que 
as crianças que sobreviveram à epidemia de encefalite passavam a apresentar grande 
parte da sintomatologia que hoje faz parte do diagnóstico de TDAH, incluindo inquietação, 
desatenção e impulsividade. Embora não conclusivos e com uma terminologia 
marcadamente médica, diversos trabalhos foram publicados a respeito (Santos; 
Vasconcelos, 2010). 

Sob a ótica do surto epidêmico de encefalite letárgica, Silva (2014) esclarece, 
fundamentada em Lange et al., (2010), que as consequências sofridas pelos sobreviventes 
reforçaram a hipótese de existência de uma lesão cerebral como substrato para o 
aparecimento de problemas comportamentais em crianças, nomeada como Transtorno de 
Comportamento Pós-encefalite. 

Lange et al., (2010), ainda apresentam em seu estudo a pesquisa realizada por 
Kramer no ano de 1932. Ele relata que algumas crianças apresentavam uma inquietude 
motora, mas sem apresentarem outras alterações, tais como, distúrbios no sono e agitação 
noturna, sintomas esses que Lange et al., (2010), relatam como específicos da desordem 
causada pela pós-encefalite. Para essas crianças, foi atribui o diagnóstico de Doença 
Hipercinética da Infância. Lange et al., (2010) apontam ainda que essa atividade motora 
acentuada é semelhante a apresentada pelas crianças com TDAH. 

Kramer (1932) alega em seu estudo que as crianças com a Doença Hipercinética da 
infância apresentam uma inquietude exacerbada, sobem e descem escadas sem parar, 
escalam pelos móveis da casa e ficam extremamente descontentes quando dissuadidos a 
agir fora do seu impulso motor. Características essas que são claramente observadas na 
hiperatividade apresentada no DSM-V (APA, 2014). 

Em 1937 o médico diretor, do hoje chamado Bradley Hospital, Charles Bradley 
estudava alterações no cérebro de pacientes pediátricos. Os pacientes do hospital eram 
em sua maioria crianças com problemas comportamentais, baixo rendimento escolar e 
descontrole emocional. Bradley percebeu que seus pacientes apresentavam intensa 
cefaleia com a realização da pneumoencefalografia, exame esse que drenava parte do 
líquido cefalorraquidiano (LCR) e substitua por ar, a fim de obter uma imagem mais nítida 
de estrutura cerebral. Com o intuito estimular o plexo coroide e assim fazer com que o 
volume de LCR fosse restabelecido, Bradley administrava Benzedrina, potente estimulador 
da época. A prática de administrar esse fármaco não reduzia a cefaleia dos pacientes, 
contudo Bradley percebeu que os pacientes assim tratados apresentavam melhora 
significativa no comportamento e performance na escola. Assim, o estudo documentado de 
Bradley, com Benzedrina, fez com que esse fármaco entrasse na história como sendo o 
primeiro fármaco de tratamento do TDAH (LANGE et al., 2010). 

Mesmo com o estudo publicado por Bradley, devido à compreensão da época que 
as desordens comportamentais não tinham base biológica, seus estudos ficaram sem 
influenciar as pesquisas por aproximadamente 25 anos. Apenas em 1944, com o nome 
comercial de Ritalina, em homenagem a Rita, esposa de Leandro Panizzon que sintetizou 
o fármaco metilfenidato, surge o medicamento farmacológico que até hoje é utilizado como 
primeira linha de escolha para os casos de TDAH (LANGE et al., 2010). 

Entre os anos de 1940 e 1960 um dano cerebral passa a ser atribuído as crianças 
com hiperatividade e com comportamento anormal. Toda fisiologia inerente a um possível 
dano cerebral fez como que a nomenclatura de Lesão Cerebral Mínima fosse apresentada. 
Barkley, (1997), pondera que os autores da época defenderam que infecções, toxicidade 
por chumbo e epilepsia também foram encontrados como uma conexão causal entre as 
alterações no comportamento e as lesões cerebrais mínimas. Além disso, Lange et al., 
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(2010), relatam que trabalhos publicados por Strauss e Lehtinen (1947), Strauss e  Kephart 
(1955) e Ross e Ross (1982) passaram a considerar o sintoma de hiperatividade como um 
sinal diagnóstico suficiente para uma lesão cerebral mínima. 

Lange et al., (2010), defendem ainda que os critérios diagnósticos apresentados no 
DSM – IV estão intimamente relacionados com os sinais e sintomas descritos na lesão 
cerebral mínima, a ponto de considerar esse dano cerebral o antecessor histórico do TDAH.  
Mesmo que houvesse uma abrupta semelhança entre o que estava sendo dito na época 
sobre lesão cerebral mínima e os critérios do DSM – IV, em uma releitura do estudo feito 
por Lange et al., (2010), identifica-se que alguns críticos surgiram com o estabelecimento 
e aceitação de boa parte da comunidade cientifica acerca do padrão diagnóstico que estava 
sendo adotado, haja vista que esses consideravam que nem todas as crianças que eram 
referidas com comportamento anormal ou hiperativas apresentariam um dano cerebral.  

O impacto dessas críticas na história do TDAH fez com que surgissem estudos, como 
os feitos por Birch et al., (1964), e Shaffer et al., (1985), os quais mostram que 
anormalidades no neurodesenvolvimento podem não ser especificas e também comuns em 
outros tipos de desordens psiquiátricas. Ainda, esses autores pontuam que foram 
encontrados casos conhecidos de danos cerebrais e de disfunção cerebral que não 
apresentaram hiperatividade ou nenhum outro sintoma psiquiátrico postulado dentro da 
lesão mínima cerebral (LANGE et al., 2010). 

Apenas na década de 60 é que a hiperatividade veio a ser de fato reconhecida, a 
qual poderia se desenvolver de uma patologia orgânica, mas que também poderia 
manifestar-se na ausência de uma. Assim, ela foi incluída como nomenclatura para 
diagnóstico oficial, no manual estatístico e diagnóstico de doenças mentais, leia-se, DSM, 
em sua segunda edição.  

No DSM – II, o conceito de hiperatividade passou a figurar como uma das 
características do diagnóstico que recebeu então o nome de Reação Hipercinética da 
Infância. No manual, Lange et al., (2010), apontam que a desordem era descrita como 
hiperatividade, inquietação, distração e pouca atenção, principalmente em jovens. 

Quando em 1970 os estudiosos das áreas psiquiátricas e da psicologia deram mais 
enfoque a desatenção nas crianças, perceberam que a falta de atenção e a ausência de 
controle nos impulsos eram características tão importantes na síndrome quanto a 
hiperatividade. Ainda, mostrou-se que esses sintomas eram mais responsivos aos primeiros 
tratamentos que a própria hiperatividade. Logo, a forma como a até então reação 
hipercinética da infância era vista mudou, pois, naquele dado momento crescia o foco em 
outros sintomas, que não a hiperatividade (LANGE et al., 2010). 

O avanço nos estudos desses outros sintomas ganha a sua maior expressão, 
quando em 1980 o DSM – III é lançado, alterado a nomenclatura de Reação Hipercinética 
da Infância para Transtorno do Déficit de Atenção (TDA) com ou sem hiperatividade. Mas, 
em uma revisão feita, que culminou no DSM III – R, o subtipo sem hiperatividade foi 
substituído para um tipo indiferenciado (LANGE et al., 2010).  

De fato, essa mudança na nomenclatura é curiosa, visto que o DSM III pode ser 
associado a uma verdadeira resposta à crise de legitimidade que o saber psiquiátrico 
vivenciou na década de 70. Nele, temos que os pesquisadores responsáveis pela 
construção do manual almejavam construir um sistema diagnóstico baseado em evidências 
científicas neutras, compatível com várias teorias (CALIMAN, 2010).  

Caliman, (2010), menciona ainda que a década de 80 trouxe novas perspectivas e 
promessas para o olhar psiquiátrico que se fortalecia, principalmente no cenário americano. 
Um espaço cada vez mais importante foi reservado às pesquisas que envolviam a 
neuroimagem do “cérebro TDAH”. As técnicas mais conhecidas eram as de imagem 
estrutural e as de imagem funcional. 

Ao fim da década de 80, os estudos feitos por Barkley (1997) que as crianças com 
TDA, sem hiperatividade eram distintas das que tinham hiperatividade e isso se refletiam 
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claramente no modo de vida que tinham e principalmente na relação que tinham com seus 
pares. As crianças com TDA sem hiperatividade foram descritas como mais hipoativas, que 
divagavam facilmente em seus pensamentos e, por conseguinte, eram menos agressivas, 
o que de certa forma contribuía positivamente para sua relação com as demais crianças 
(BARKLEY, 1997). 

Ainda no DSM – III – R, essa subdivisão do TDA levou em consideração que o TDA 
não podia ser apenas um quadro clínico da infância, mas sim um quadro clínico crônico que 
se estendia pela adolescência e vida adulta. Esse entendimento gerou diversas críticas 
entre a comunidade científica. Contudo, essa compreensão foi possível dentre outros 
fatores, graças à evolução dos métodos de diagnóstico por imagem no princípio da década 
de 90 que assim permitiram a visualizações de diferenças na estrutura dos cérebros dos 
pacientes com a TDA (BARKLEY, 1997). 

O lançamento do DSM IV trouxe, no entanto, um TDA que foi dividido em 3 subtipos: 
subtipo predominantemente desatento, subtipo predominantemente hiperativo-impulsivo e 
um terceiro subtipo que mescla os dois subtipos das dimensões anteriores. Nele, não há 
mais a separação de subtipo com ou sem hiperatividade e sim, a possibilidade de haver o 
entrelaçamento das dimensões entre si. De acordo com Lange et al., (2010), essa alteração 
veio com base em entrevistas diagnósticas estruturadas de diversos informantes e a 
validação de estudos complexos acerca da base neurológica do TDAH.  

A atual versão do DSM está em sua 5ª edição. Nela podemos encontrar o TDAH 
junto aos transtornos do Neurodesenvolvimento. No DSM – V tem-se que o TDAH é um 
transtorno do neurodesenvolvimento definido por níveis prejudiciais de desatenção, 
desorganização e/ou hiperatividade-impulsividade. É possível depreender que o consenso 
que se teve após longos anos de modificações é que houve a aceitação da cronicidade do 
TDAH e assim, sua permanência na vida adulta. Essa persistência na vida adulta, de acordo 
com o DSM- V (APA, 2014) promove prejuízos na execução de algumas tarefas sociais, 
acadêmicas e profissionais. Nessa mesma versão do DSM, é dito que a prevalência do 
TDAH é de 5% na população infantil e de 2,5% na população adulta, além disso, traz que 
o TDAH é mais frequente no sexo masculino que no feminino. 

Apesar de não haver um marcador biológico para o TDAH, o DSM-V, (2014), aponta 
que crianças com o transtorno podem apresentar eletroencefalograma com aumento de 
ondas lentas em seus eletroencefalogramas, volume encefálico total reduzido na 
ressonância magnética e atraso na maturação cortical no sentido póstero-anterior, embora 
esses achados não sejam diagnósticos (APA, 2014). 

Ainda, o DSM-V aponta que é mandatório o início do transtorno ocorrer na infância 
para o diagnóstico de TDAH. O Transtorno pode ainda passar por remissão parcial, quando 
todos os critérios diagnósticos descritos no DSM-V eram preenchidos e, nos últimos 6 
meses nem todos foram preenchidos, sendo que os sintomas que persistiram continuam a 
trazer algum tipo de prejuízo na rotina do paciente. Ainda, fatores ambientais, como baixo 
peso ao nascer pode conferir chance de 2 a 3 vezes maior de desenvolver o transtorno, a 
maioria das crianças não o desenvolvem. Além de fatores ambientais, os fatores genéticos 
e fisiológicos ainda continuam sendo alvo de estudos e não se tem uma definição casuística 
bem definida acerca da etiologia do transtorno (APA, 2014). 
 
4 CONCLUSÃO 
 

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade como é conhecido hoje passou 
por um longo período histórico de transformações em sua nomenclatura, critérios 
diagnósticos e evolução em seus tratamentos para vir a ser o que hoje designamos como 
TDAH. 

As alterações sofridas por esse diagnóstico refletem os esforços da comunidade 
científica na elaboração de ferramentas precisas para a construção de um manual 
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diagnóstico e terapêutico que contemple o diagnóstico do TDAH em todas as suas 3 
subdivisões. 

É notório que apesar dos esforços realizados e dos avanços nos métodos de 
diagnóstico por imagem ou mesmo exames complementares, ainda há muito que se 
avançar quando o tema é o TDAH. Haja vista que não há até o presente momento a 
definição de uma causa ou conjunto de causas bem definitivo e delimitado que explique o 
surgimento e evolução do transtorno é, de suma importância, que novos estudos e 
pesquisas sejam conduzidos com a finalidade de sanar essa recorrente indagação que 
reverberar, ainda sem uma resposta fidedigna, nos manuais e livros de psiquiatria. 
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