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Finalmente o tão almejado status psicopatológico foi alcançado. 

O que é o TDAH?

O diagnóstico psiquiátrico
APA
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É quase impossível que ao nos depararmos com o questionário não nos 
identifiquemos como possíveis portadores do transtorno.

O fato de o transtorno ser mais comum em meninos poderia sugerir al-
gum tipo de herança ligada ao sexo? Ou haveria fatores psicológicos, culturais, 
sociais ligados ao masculino? 

III

Certamente a partir do DSM-V a prevalência do TDAH aumentará ainda 
mais, o que será retomado adiante. 

Será que o fato de que as crianças dispõem de uma 
 realmente é levado em conta? Qual o risco de crianças com “ex-

cesso normal de atividade” serem diagnosticadas e tratadas como portadoras de 
TDAH? Esse seria o verdadeiro a que as crianças estão expostas?

Isso sinaliza a importância dos vínculos afetivos significativos para o de-
senvolvimento infantil e também, que os fatores emocionais devem ser conside-
rados no surgimento dos sintomas e na abordagem dos mesmos.

A aferição de inteligência por meio QI é algo questionável, principalmen-
te quando considerado como dado isolado  e as falhas de interpretação podem 
levar a resultados desastrosos. A importância de se levar em conta a relação 
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entre inteligência, desatenção e contexto escolar é evidente. Mas será que real-
mente é atribuída à influência da escola o devido valor?

Novamente aqui se destaca a importância do vínculo afetivo ajudando a 
focar a atenção e os fatores afetivos que despertam interesse contribuindo para 
isso.

atestariam?

Ou seja, infelizmente o desenvolvimento científico ainda não deu conta 
de  que essas dificuldades são fruto dos nossos genes e não nos resta 
nada além de admitir que as relações, os contextos escolar e familiar ser 
considerados?

Embora haja controvérsia a respeito disso (Assumpção Jr. & Kuczynski, 
2003) evidentemente, à medida que a mente se estruture e se fortaleça a condi-
ção de continência emocional é ampliada.

Qual é o tratamento para o TDAH?

SNC
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SNC

Estaríamos com o uso do metilfenidato tratando uma doença, ou sinto-
mas? Quais seriam as vantagens de seu uso? Quais os prejuízos?

TDAH – um diagnóstico controverso

Evidentemente na história da humanidade sempre existiram fatores 
ambientais que interagindo com os constitucionais resultam em falhas na con-
tinência emocional. O sistema em que vivemos hoje pode ser mais um fator 
contribuindo para o aumento da ocorrência dos sintomas de desatenção e hipe-
ratividade nas crianças.
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É aí que entra a visão psicanalítica.

Metilfenidato – uma droga controversa
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Do meu ponto de vista não se trata de contraindicar a utilização criterio-
sa, e com acompanhamento cuidadoso desse fármaco, conhecendo-se e obser-
vando-se possíveis efeitos adversos, pesando a relação custo-benefício, dentro 
de uma proposta terapêutica realmente ampla, em que a medicação entre como 

 – e não “o” – instrumento terapêutico 

A contribuição da psicanálise

 
construção da subjetividade

Freud
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Anne Alvarez

Cunha

SNC

Retomando as crianças desatentas, hiperativas e impulsivas

atenção
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holding

impulsividade
A hiperatividade

SNC

olhar muito atento
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Esse olhar atento poderá prevenir o TDAH?

Exemplos clínicos

Caso 1

holding

 
Há fortes indícios de que Mathias é um sério candidato ao diagnóstico 

de TDAH …

Caso 2
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Caso 3
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Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH): ampliando el 
entendimiento 

de 

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Increasing the understanding
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