
O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um transtorno comum do 

neurodesenvolvimento que afeta crianças, adolescentes e adultos. O diagnóstico de TDAH 

estão consistentemente associados com desfechos adversos em qualquer idade. Nesta tese, nós 

nos dedicamos ao estudo do curso do TDAH da infância até a idade adulta, focando em três 

perspectivas. Primeiro, discutimos a idade de início do TDAH. Historicamente, o TDAH foi 

identificado e descrito pela primeira vez em crianças. Estudos clínicos prospectivos de 

crianças com TDAH descobriram que o transtorno pode persistir até a idade adulta, e o 

conceito de TDAH adulto permaneceu conectado a um transtorno de início na infância. 

Manuais diagnósticos incluíram idade de início na infância como um critério central para um 

diagnóstico válido de TDAH na adolescência e idade adulta. Entretanto, estudos recentes 

desafiaram a validade empírica deste critério, sugerindo que muitos casos de TDAH na idade 

adulta podem ter um início tardio. Nesta tese, apresentamos nossa contribuição nesta área 

com dados originais de uma coorte de nascimento no Brasil, e uma discussão teórica a 

respeito da evidência disponível sobre o assunto. Nosso estudo foi um dos primeiros a 

confirmar a hipótese de que uma parcela importante dos adultos com TDAH teve o início da 

síndrome de forma tardia, após a infância. A revisão da literatura agregou resultados por 

vezes contraditórios a respeito do assunto, examinando de forma detalhada as particularidades 

metodológicas de cada estudo. Na segunda perspectiva, nossa pesquisa tentou identificar 

crianças que estão em risco para persistir com TDAH ao longo da adolescência (para aquelas 

já afetadas pelo transtorno) ou desenvolver TDAH ao longo do seu desenvolvimento até o 

início da idade adulta. Embora diversos fatores de risco sejam conhecidos, a literatura é 

heterogênea, os achados são por vezes contraditórios, e existe pouca tradução da evidência 

para a clínica. Nós revisamos e meta-analisamos a evidência disponível em fatores de risco 

para a persistência de TDAH, produzindo assim estimativas sumarizadas de risco para 

diversos fatores conhecidos, como sexo, comorbidades, e quociente de inteligência. Em um 



segundo estudo, desenvolvemos e validamos uma calculadora de risco multivariada que 

agrega vários destes fatores em uma predição de risco individualizada e acurada. Esta 

ferramenta está disponível gratuitamente on-line, e pode ser usada em contextos clínicos e de 

pesquisa. Na terceira perspectiva, investigamos o efeito da imaturidade relativa, pelo qual 

crianças que nasceram mais tarde no ano letivo são mais frequentemente diagnosticadas com 

TDAH. Nós revisamos e meta-analisamos a evidência disponível, e analisando dados de três 

grandes coortes comunitárias no Brasil. Concluímos que crianças que nasceram nos últimos 

meses do ano letivo têm um risco até 34% maior de receberem um diagnóstico de TDAH. 

Analisando o efeito da mudança do calendário letivo no Brasil, pudemos atribuir este efeito a 

comparação entre colegas de uma mesma classe com diferentes níveis de desenvolvimento. O 

efeito da imaturidade relativa é uma demonstração conceitual da importância de adaptações 

desenvolvimentais na gênese de sintomas de TDAH, que podem influenciar sua emergência 

ao longo da infância, adolescência ou idade adulta. 


