
P or décadas, cientistas têm buscado esclarecer a etiologia do transtorno de   
 défi cit de atenção/hiperatividade (TDAH). Tal procura é motivada pela crença 

de que, se as causas para o transtorno forem encontradas, será possível melhorar a 
compreensão da psicopatologia e descobrir tratamentos mais precisos ou, até mes-
mo, evitar o surgimento dessa condição que frequentemente é incapacitante. Neste 
capítulo, vamos considerar duas fontes etiológicas: as variantes de DNA codificadas 
em nosso genoma e os riscos ambientais compartilhados ou isolados que impactam 
o desenvolvimento do cérebro.

CAUSAS GENÉTICAS DO TDAH

EPIDEMIOLOGIA

A primeira evidência da herdabilidade do TDAH vem de diversos estudos  feitos 
com famílias. Esses trabalhos mostraram que irmãos, mães e pais de crianças com 
o transtorno apresentavam risco maior de desenvolvê-lo. A Figura 1.1 mostra 
exemplos dos primeiros estudos familiares. Na Figura 1.1A, o risco para irmãos 
encontrado por Manshadi e colaboradores1 é especialmente interessante, pois os 
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pacientes com o transtorno que participaram do estudo já eram adultos. Esse es-
tudo trouxe a primeira evidência de que o TDAH poderia ter um componente 
genético. Ele também alertou os clínicos que tratavam crianças com TDAH para 
o fato de que muitos de seus pais também portariam o transtorno, o que poderia 
dificultar o seguimento, por parte desses pais, das instruções relativas às interven-
ções médicas ou psicossociais prescritas para seus filhos. 

Já que transtornos podem exibir manifestação agrupada em uma família devido 
a causas ambientais diversas, como infecções ou contato com toxinas, é essencial a 
consideração de estudos com gêmeos e filhos adotivos quando se avalia um possí-
vel componente genético para a etiologia do TDAH. Um exemplo é apresentado 
na Figura 1.2. Ela mostra que, nas famílias com filhos biológicos com TDAH, as 
taxas do transtorno entre os familiares são maiores do que aquelas encontradas 
entre os familiares de crianças com TDAH adotadas. O risco de TDAH em fami-
liares adotivos foi similar ao encontrado em familiares de crianças sem o transtor-
no.2,3 Esses achados sugerem que a relação genética intermedeia a transmissão 
familiar de TDAH.

Um método com maior poder de separação de causas genéticas e ambientais é 
o estudo com irmãos gêmeos, uma vez que se baseia em um experimento natural. 
Gêmeos idênticos ou monozigóticos (MZ) compartilham quase a totalidade de 
seu DNA. Em contraste, gêmeos dizigóticos (DZ), ou não idênticos,  compartilham 
em média 50% de seu DNA; eles não têm maior similaridade genética do que ir-
mãos não gemelares. Pelo estudo de gêmeos MZ e DZ, podemos calcular a her-
dabilidade estatística, que quantifica a fração da etiologia do TDAH atribuída à 
variação de DNA. Vamos usar a expressão “variação de DNA” em vez de “genes”, 
porque muito de nosso DNA não consiste de genes, mas contém instruções para a 
criação de moléculas especiais que regulam a forma como os genes são expressos.

Há 37 estudos de TDAH com gêmeos (para uma revisão, consultar Farao ne e 
Larsson4). Quando considerados em conjunto, os estudos de TDAH com gê meos 
indicam uma herdabilidade estimada de 74%. Tal herdabilidade não se di ferencia 
por sexo e é a mesma para os sintomas de desatenção e hiperatividade-impul-
sividade. Estudos com gêmeos também conseguiram avaliar se o TDAH é mais 
bem descrito como um transtorno categórico ou como um traço com dimensão 
contínua em toda a população. Esses trabalhos sugerem que ele é mais bem des-
crito como uma característica quantitativa que varia desde não existente e leve até 
moderada e severa. Segundo tal modelo, o diagnóstico de TDAH seria a expressão 
extrema de um traço presente em todos os indivíduos. E esses dados trazem impli-
cação clínica sobre a forma de se definir o limiar dos casos que são encaminhados 
para atendimento clínico, o que será discutido mais adiante.

Estudos com gêmeos também têm sido usados para esclarecer como se dá o  
desenvolvimento e a persistência do transtorno na infância e na vida adulta.  
A herdabilidade do TDAH clinicamente diagnosticado em adultos é de 72%, 
percen tual similar ao encontrado em crianças.5 Como discutido por Faraone e 
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Figura 1.1 
(A) Presença de TDAH em irmãos de crianças com o transtorno e de crianças-controle; 
(B) TDAH em mães de crianças com o transtorno e de crianças-controle; (C) TDAH em 
pais de crianças com o transtorno e de crianças-controle.
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Larsson,4 a herdabilidade do TDAH se mantém estável durante a transição da 
infância para a vida adulta, mas tanto causas genéticas estáveis como dinâmicas  
afetam a expressão do transtorno desde a juventude até o início da vida adulta.  
O componente estável envolve fatores de risco genéticos que influenciam a 
 expressão do TDAH durante toda a vida. As causas dinâmicas são fatores gené-
ticos que se “ligam” e “desligam” durante o desenvolvimento. Tais efeitos dinâ-
micos podem ser responsáveis pela variação da idade de início do TDAH e por 
sua variabilidade e persistência na vida adulta (para uma revisão da genética do 
TDAH em adultos, consultar Franke e colaboradores6).

Como revisto por Faraone e Larsson,4 estudos com famílias e gêmeos têm nos 
ensinado muito sobre a transmissão familiar do TDAH e de comorbidades. Tan-
to estudos clínicos como epidemiológicos mostram que crianças e adultos com 
TDAH apresentam maior risco para o desenvolvimento de transtorno da persona-
lidade antissocial, transtornos do espectro autista (TEA), transtornos de ansieda-
de, transtornos do humor e transtornos por uso de substâncias. Com exceção dos 
transtornos de ansiedade, as demais condições co-ocorrem com o TDAH em famí-
lias. De fato, estudos de transtornos da infância realizados com gêmeos indicam 
que metade das comorbidades dessas condições se deve a fatores genéticos. Há 
também muitos estudos com gêmeos sobre TDAH e TEA. Em conjunto, tais estu-
dos mostram que os dois transtornos compartilham fatores de risco. É extrema-
mente importante que os clínicos compreendam o fato de que o TDAH compar-
tilha fatores de risco com outros transtornos mentais. Os dados de tais pesquisas 
argumentam contra a ideia de que, quando dois transtornos co-ocorrem, somente 
o transtorno “primário” deve ser tratado, enquanto o outro deve ser visto como 
um fenômeno secundário. Sendo assim, a prática corrente sugere que todos os 
transtornos sejam tratados em sequência, começando pela condição mais grave.7

Figura 1.2 
Porcentagem de TDAH em irmãos e pais com base em estudos de adoção.
Fonte: Com base em dados apresentados por Sprich e colaboradores.3
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GENÉTICA MOLECULAR

Na década de 1990, estudos em genética molecular do TDAH eram praticamente 
limitados aos estudos de associação de gene candidato. Esses genes candidatos 
eram escolhidos com base em teorias etiológicas do TDAH, muitas das quais de-
finidas pela observação de que medicamentos que eram eficientes no tratamento 
do transtorno modulavam circuitos cerebrais dopaminérgicos e noradrenérgicos. 
Estudos de associação selecionam um marcador genético que está dentro de um 
gene ou em uma região próxima a ele e, então, determinam se alguma versão des-
se marcador é mais comum em pessoas com TDAH do que naquelas sem TDAH. 
O marcador pode ser um único par de bases de DNA, conhecido como “single 
nucleotide polymorphism” (SNP), ou uma porção maior de DNA composta por 
vários SNPs. As variantes de DNA usadas como marcadores geralmente não têm 
significado funcional. Elas são usadas apenas para se localizar o gene dentro do 
genoma. Quando uma associação é positiva, podemos concluir que a variante de 
DNA causal está localizada em algum lugar próximo ao marcador.

Em metanálises com estudos de genes candidatos, Gizer e colaboradores8 en-
contraram oito variantes de DNA associadas ao TDAH. Tais variantes apontaram 
para os genes do transportador de serotonina (5HTT), do transportador de do-
pamina (DAT1), do receptor de dopamina D4 (DRD4), do receptor de dopamina 
D5 (DRD5), do receptor de serotonina 1B (HTR1B) e para o gene codificante da 
proteína reguladora de vesícula sináptica conhecido como SNAP25. Outra meta-
nálise de estudos feitos com adultos com TDAH associou o transtorno em adultos 
com a “brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2” (BAIAP2), 
que regula o crescimento de neurônios.9 As duas metanálises demonstraram que, 
embora os resultados tivessem significância estatística, a magnitude da associação 
era pequena, com razões de chance menores que 1,5.

Considerando-se que o genoma humano contém cerca de 20 mil genes codifi ca-
dores de proteínas, além de regiões reguladoras da expressão desses genes, os estu-
dos de genes candidatos têm um escopo extremamente limitado. Para lidar com 
esse problema, foi desenvolvido o estudo de associação genômica ampla (GWAS). 
O GWAS analisa variantes de DNA em todo o genoma para fornecer  informações 
sobre associações do TDAH a qualquer gene ou elemento regulador. Como isso 
exige a aplicação de testes estatísticos para milhões de SNPs, são neces sárias amos-
tras muito grandes para se obter resultados confiáveis. Para atingir esse obje tivo, um 
consórcio mundial de pesquisadores reuniu-se e coletou uma amostra com 20.183 
pessoas com TDAH e 35.191 controles.10 O estudo descobriu que 12 loci no genoma 
quase que certamente abrigam variantes que aumentavam o risco de TDAH. Um 
desses loci é especialmente interessante, pois implica o gene FOXP2. Já se sabe que 
variantes desse gene aumentam o risco de déficits de fala e linguagem.

Muitos dos outros loci descobertos pelo estudo GWAS do TDAH apontaram 
genes que são expressos no cérebro e podem, em tese, estar envolvidos no trans-
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torno. No entanto, nenhum deles era do grupo dos genes candidatos estudados 
nos anos de 1990. Entre eles, apenas o SLC9A9 mostrou uma associação fraca 
com o TDAH. Tal gene codifica uma proteína que regula a reciclagem de recepto-
res e transportadores da membrana sináptica. Estariam os pesquisadores da déca-
da de 1990 errados sobre os genes candidatos propostos? É possível que sim, mas, 
a partir de GWASs de outros transtornos mentais, sabemos que será necessário 
utilizar amostras muito grandes (talvez centenas de milhares de indivíduos) para 
detectar a maioria das variantes de DNA que aumentam o risco de TDAH.

Talvez o achado mais importante do GWAS de TDAH tenha sido o resultado 
da análise estatística complexa que concluiu que o transtorno deve ser uma condi-
ção poligênica. “Poligênico”, nesse caso, quer dizer que muitas variantes de DNA 
(dezenas ou centenas de milhares) podem modificar realmente o risco do trans-
torno. Quando os poligenes de TDAH foram analisados como um único conjunto 
de genes, Demontis e colaboradores10 descobriram que os marcadores SNPs apon-
taram principalmente para regiões do genoma conhecidas por terem significado 
biológico, além de elementos reguladores específicos do sistema nervoso central.  
Cada uma das variantes poligênicas tem um efeito muito pequeno, portanto são 
necessárias muitas delas para o desenvolvimento do TDAH. Isso significa que todas 
as pessoas carregam algumas variantes de DNA associadas ao TDAH, mas  apenas 
 alguns indivíduos têm um número suficiente de variantes para desenvolver o trans-
torno. Conforme mencionado na discussão sobre estudos com gêmeos, a herdabili-
dade do TDAH é de 74%. Os dados do GWAS permitiram o cálculo da herda-
bilidade devida aos SNPs que compõem a arquitetura poligênica do TDAH, e o 
resultado foi de 22%. Isso indica que os poligenes respondem por cerca de um 
terço da herdabilidade do transtorno. 

A descoberta do risco poligênico para o TDAH fornece uma ferramenta 
útil para o estudo da sobreposição genética entre este e outros transtornos. Por 
exemplo, vários estudos populacionais calcularam os escores de risco genético de 
TDAH em jovens, e os sintomas do transtorno foram mensurados nesses mesmos 
indivíduos. Tais estudos mostram que crianças com maior risco genético para o de-

Acesse

https://www.youtube.com/
watch?v=sfHDoD01eqc
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senvolvimento do TDAH apresentam mais sintomas do transtorno. Esse achado 
confirma a conclusão de estudos com gêmeos de que a suscetibilidade genética ao 
TDAH seria um traço de dimensão contínua na população, levando a uma gama 
de expressão sintomática ampla (para detalhes, consultar Faraone e Larsson4).

Além dos sintomas de TDAH, o estudo de Demontis e colaboradores10 correla-
cionou o risco poligênico do transtorno com outras 220 psicopatologias e caracte-
rísticas. Esse trabalho, com outras pesquisas, confirmou resultados de estudos com  
famílias e com gêmeos, sugerindo que o TDAH compartilha risco genético  
com o transtorno da conduta, a depressão maior e o transtorno bipolar. Assim, a 
comorbidade psiquiátrica geral observada em pacientes com o transtorno deve-se, 
pelo menos em parte, ao compartilhamento dos fatores de risco genéticos que 
compõem o escore de risco poligênico do TDAH. Além dessas associações já es-
peradas, o trabalho de Demontis e colaboradores10 também descobriu que o risco 
genético para o TDAH se correlacionava com o risco genético para outras caracte-
rísticas. Correlações positivas foram observadas para obesidade e tabagismo e cor-
relações negativas foram detectadas para anos de educação, conclusão de ensino 
superior, quociente de inteligência (QI) e bem-estar subjetivo. Essas correlações 
são consistentes com o que aprendemos em estudos clínicos sobre o TDAH. Além 
disso, várias correlações novas também surgiram. O risco genético para o trans-
torno foi positivamente correlacionado com o risco genético para doença arterial 
coronariana e câncer de pulmão, o que sugere que pessoas com TDAH têm maior 
risco de desenvolver essas doenças. O escore de risco de TDAH foi positivamente 
correlacionado com ter uma família grande e ter filhos ainda sendo jovem. Esses 
achados são consistentes com estudos longitudinais do transtorno. Maiores esco-
res de risco genético para o TDAH também foram preditores de morte do pai e da 
mãe do respondente em faixas de idade mais baixas. Esse achado pode ser devido 
ao risco compartilhado entre TDAH, obesidade e outros desfechos médicos.

Até agora, estamos discutindo apenas variantes comuns de DNA, ou seja, 
aquelas que ocorrem em mais de 1% da população. Nosso pensamento corrente 
é que a predisposição genética para a maioria dos casos de TDAH é devida a es-
sas muitas variantes comuns que constituem o risco poligênico para o transtorno. 
À parte disso, pesquisadores descobriram também variantes raras que causam o 
TDAH ou, então, desencadeiam seus sintomas. As primeiras informações sobre 
essas variantes raras vieram de estudos com anomalias cromossômicas sindrô-
micas, como a síndrome velocardiofacial, a síndrome do X frágil, a síndrome de 
Turner, a esclerose tuberosa, a neurofibromatose, a síndrome de Klinefelter e a 
síndrome de Williams. Sintomas de TDAH são frequentemente observados em 
pacientes portadores dessas condições.

Embora o GWAS tenha sido desenvolvido para testar variantes comuns, esse 
método também pode ser usado para detecção de variações no número de cópias 
(CNVs) grandes e raras. As CNVs deletam ou duplicam uma grande parte do 
DNA contendo parte de um único gene ou até vários genes em sua totalidade. 
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Como muitos deles criam grandes lesões genômicas, eles parecem ter consequên-
cias claras para o funcionamento do gene. A maioria dos estudos de CNVs no 
TDAH encontrou um aumento na carga de variações entre os pacientes com o 
transtorno em comparação com os controles. Esses dados foram resumidos em 
Thapar e colaboradores,11 que relatam que deleções e duplicações são igualmente 
super-representadas em amostras de TDAH. As CNVs encontradas em estudos 
de TDAH exibiram alguma sobreposição com as CNVs detectadas em estudos de 
esquizofrenia e TEA. Thapar e colaboradores11 demonstraram ainda que as CNVs 
do TDAH afetavam genes das seguintes vias biológicas: transporte de elétrons na 
cadeia respiratória, catabolismo de compostos organonitrogenados, atividade de 
transporte transmembrana, processo catabólico derivativo de carboidratos, ativi-
dade dos canais iônicos controlados por ligantes e atividade da metiltransferase.

Outra abordagem para a descoberta de variantes raras usa o sequenciamento 
completo de genoma ou o sequenciamento completo de exoma. Tais métodos são 
usados para descoberta de SNPs raros chamados de “rare single nucleotide va-
riants” (SNVs). Como o sequenciamento genético do TDAH está ainda em seu 
alvorecer, é cedo demais para se tirar conclusões sobre o papel dos SNVs nesse 
transtorno (para uma revisão recente do assunto, consultar Faraone e Larsson4).

SUMÁRIO: CAUSAS GENÉTICAS DO TDAH

Não há dúvidas de que pessoas com TDAH carregam variantes de DNA que, 
por meio de mecanismos desconhecidos, causam desatenção, hiperatividade e im-
pulsividade. A maioria dessas variantes é bastante comum, de forma que todos 
carregam algum risco genético para o transtorno. Isso cria uma arquitetura poli-
gênica e dá suporte para a ideia de que o risco para o TDAH e sua expressão em 
sintomas se comporta como uma variável de dimensão contínua na população. 
Para os clínicos, isso significa que a população que vem à procura de atendimento 
com sintomas sublimiares pode ser portadora de risco biológico para o desenvol-
vimento de TDAH mesmo quando não preenche todos os critérios diagnósticos 
para o transtorno. 

CAUSAS AMBIENTAIS DO TDAH

EVIDÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA CAUSAS AMBIENTAIS DO TDAH

Quando investigam causas, os estudos de variantes de DNA ligadas ao risco apre-
sentam uma clara vantagem sobre os estudos ambientais. Nosso genoma existe 
antes mesmo de nosso nascimento. Então, quando cientistas descobrem uma asso-
ciação entre uma variante de DNA e o TDAH, fica claro que ter o transtorno não 
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“causa” determinada variação de DNA, mas sim que carregar a variação de DNA 
logicamente aumenta o risco de ter o transtorno. Estudos ambientais fornecem 
respostas menos evidentes. Por exemplo, se um estudo aponta que a pobreza está 
associada ao TDAH, isso implica que a desnutrição, o estresse e outros conco-
mitantes da pobreza podem aumentar o risco para o transtorno. Mas também é 
possível que ser portador do transtorno resulte em níveis de educação mais baixos, 
pior desempenho profissional e, assim, aumente a probabilidade de pais com alto 
risco genético para o TDAH viverem na pobreza. Dessa forma, é necessário con-
siderar o potencial de uma “causalidade reversa” durante a avaliação de fatores 
ambientais de risco para averiguar se essa foi considerada nos estudos relevantes. 
Dito isso, deve-se ter em mente que, quando um gêmeo idêntico tem TDAH, o 
risco para seu irmão é de apenas 50%. Logo, fatores ambientais devem contribuir 
para a etiologia do transtorno.

Alguns riscos ambientais se devem a exposição a toxinas, privação nutricional 
ou traumas. Muitos estudos têm examinado os efeitos do ferro e do zinco sobre 
o TDAH, pois ambos são elementos essenciais para a produção de norepinefri-
na e dopamina no cérebro. Em uma metanálise, Scassellati e colaboradores12 de-
monstraram que a deficiência de ferro estava associada ao TDAH. Eles também 
descobriram que o transtorno estava associado a baixos níveis de zinco no sangue. 
Entre as muitas toxinas estudadas em pacientes com TDAH, a evidência mais for-
te encontrada implica contaminação por chumbo. Em sua metanálise, Scassellati e 
colaboradores12 encontraram que, quando comparados aos controles, os pacientes 
com TDAH apresentavam maior chance de terem sido expostos ao chumbo. 

Muitos estudos têm testado a ideia de que complicações na gravidez e no parto 
(CGPs) poderiam causar TDAH ao produzir prejuízos no cérebro em estágios 
muito iniciais de seu desenvolvimento. Embora a literatura apresente resultados 
conflitantes, ela tende a dar suporte para a ideia de que CGPs são fatores de risco 
para TDAH. Quando CGPs são ligados ao transtorno, eles envolvem  tipicamente 
eventos relacionados à privação de oxigênio e tendem a implicar exposições fe-
tais crônicas, e não apenas eventos agudos. A prematuridade e o baixo peso ao 
nascer são os CGPs mais estudados . Uma recente metanálise da literatura sobre 
a associação entre bebês muito prematuros e/ou com muito baixo peso ao nascer 
e o TDAH mostrou um aumento de risco da ordem de três vezes para essas crian-
ças desenvolverem o transtorno no futuro.13 Entretanto, é importante notar que a 
prematuridade e o baixo peso ao nascer também são fatores de risco para outros 
transtornos mentais. De qualquer forma, os médicos devem ficar atentos a sinais 
de TDAH durante a avaliação de crianças muito prematuras ou de muito baixo 
peso ao nascimento. 

O tabagismo materno durante a gravidez tem sido amplamente estudado como 
um fator de risco para o TDAH. Já está bem-documentado que fumar durante a 
gravidez coloca o feto em risco de complicações no nascimento, incluindo baixo 
peso ao nascer, que está associado ao TDAH. Outrossim, o tabagismo materno co-
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loca o feto em risco de hipoxia, que também está associada ao transtorno. Embora 
a metanálise de Langley e colaboradores14 tenha concluído que filhos de mães que 
fumaram durante a gravidez têm um risco para TDAH aumentado em 2,4 vezes, 
esta ainda é uma área que gera debates, pois o TDAH e seu risco poligênico são 
sabidamente associados ao hábito do tabagismo. Dessa forma, mães com TDAH 
podem fumar mais do que mães sem o transtorno, e, então, esse risco estaria as-
sociado a fatores genéticos ligados ao transtorno e não ao tabagismo. Aqueles que 
são a favor da hipótese do tabagismo materno apontam que ele é um fator de risco 
plausível, pois a nicotina regula a atividade do transportador de dopamina, que é 
o sítio de ação dos medicamentos estimulantes usados no tratamento do TDAH.

Pessoas que sofreram lesões cerebrais traumáticas leves (LCTLs) estão em ris-
co de desenvolver TDAH. Essa foi a conclusão de uma metanálise que mostrou 
que LCTLs estão associadas ao TDAH.15 Outro risco bem-documentado é a priva-
ção institucional severa na primeira infância. Sabemos disso por meio de estudos 
realizados com crianças que passaram os primeiros anos de vida em orfanatos 
romenos que ofereciam nutrição pobre e praticamente nenhum contato humano. 
Muitas dessas crianças desenvolveram o transtorno mais tarde em suas vidas.16 

Os fatores de risco ambiental confirmados por metanálises incluem:

yy nascimento pré-termo17

yy exposição pré-natal ao tabagismo materno18 
yy exposicão pré-natal ao metilmercúrio pelo consumo materno de peixes19

yy exposição ao chumbo20

yy deficiência perinatal de vitamina D21

Por meio de metanálises podemos também excluir alguns fatores ambientais 
como promotores de risco para o TDAH. Eles incluem o consumo de açúcar,22 o 
metilmercúrio presente em vacinas,19 a insuficiência materna de hormônio tireoi-
diano,23 restrição de sono,24 parto por cesariana25 e intensidade solar.26

Com facilidade, é possível observar que exposição a tóxicos, CGPs, LCTLs e 
privações institucionais podem afetar o desenvolvimento cerebral e aumentar o 
risco de TDAH. Contudo, estudos têm mostrado que, além dessas adversidades 
biológicas, experiências psicossociais estressantes também são fatores de risco 
para o transtorno. Os exemplos de estressores psicossociais que afetam crianças 
são: relacionamento conflituoso dos pais, disfunções familiares e baixa classe so-
cial. Em um estudo populacional conduzido em Ontário, no Canadá, a baixa renda 
e a disfunção familiar se mostraram preditoras de início e de persistência de um 
ou mais transtornos mentais durante um período de acompanhamento de quatro 
anos. Outros fatores potenciais de risco de TDAH são o baixo nível educacional 
da mãe, o baixo nível social e a monoparentalidade. Vários estudos mostram que 
mães de crianças com TDAH têm padrões de comunicação mais negativos, entram 
mais em conflito com os filhos e se mostram mais enraivecidas do que as mães do 
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grupo-controle, e que famílias de crianças com TDAH têm maiores chances de 
apresentar níveis mais altos de conflitos crônicos, menor coesão familiar e expo-
sição a psicopatologias maternas ou paternas. Porém, a maior parte dos fatores 
ambientais pode funcionar mais como gatilho inespecífico para problemas de saú-
de mental em geral do que como fatores de risco específicos para o TDAH. Uma 
analogia médica possível seria o estresse, que pode atuar como desencadean te de 
gastrite em indivíduos com predisposição genética para essa doença e, ao mesmo 
tempo, funcionar como um gatilho para asma naqueles com vulnerabilidade para 
tal condição.

MECANISMOS PARA AS CAUSAS AMBIENTAIS DO TDAH

Embora tenhamos discutido fatores de risco genéticos e ambientais separada-
mente, para entendermos completamente a etiologia do TDAH, precisamos levar 
em consideração como os genes e o ambiente atuam em conjunto para causar o 
transtorno. Dois mecanismos que têm clara importância teórica são a interação 
gene-ambiente e a epigenética.

A interação gene-ambiente ocorre quando os genes mutantes somente causam 
doenças na presença de sinais específicos do ambiente. As variantes de DNA que 
elevam o risco de TDAH não atuam no vácuo; elas encontram-se em células nas 
quais produzem proteínas em resposta a sinais celulares, e o ambiente pode ser o 
gerador desses sinais. Por exemplo, anoxia fetal gera estresse oxidativo que, por 
sua vez, pode desencadear uma cascata de eventos que leva ao desenvolvimento 
cerebral anormal. 

Ainda que existam muitos estudos de interação gene-ambiente, nenhum de-
les tem sido consistentemente replicado para justificar sua discussão aqui. Um 
 achado-chave vem do estudo GWAS de TDAH citado anteriormente. Nesse estu-
do, reportamos que apenas 30% da herdabilidade do TDAH poderiam ser expli-
cados pela arquitetura poligênica do transtorno. Parte dos 70% restantes ocorre 
por conta de variantes raras, mas é provável que uma boa fração da herdabilidade 

Acesse

http://additudemag.libsyn.com/188-
beyond-genes-how-environment-
and-lifestyle-impact-adhd

Rohde_01.indd   11 02/04/2019   15:07:00



12              Rohde, Buitelaar, Gerlach & Faraone (orgs.) 

aconteça por interação entre gene e ambiente. Infelizmente, esse é um tópico de 
difícil estudo, já que há muitos fatores de risco ambientais relevantes a serem 
investigados.

Já a epigenética se refere ao campo de estudo que examina a forma como o am-
biente modifica o genoma e a expressão genética. Modificações epigenéticas não 
alteram a estrutura química do DNA. Em vez disso, elas usam mecanismos como 
metilação de DNA e acetilação de histonas para mudar o quão acessível é o DNA 
aos elementos necessários para ativar sua expressão. Embora todas as células con-
tenham o DNA de todo o genoma do indivíduo, cada célula expressa apenas uma 
pequena parte desde DNA, motivo pelo qual temos células especializadas, como os 
neurônios dopaminérgicos e a glia. Por meio do controle da expressão gênica, even-
tos epigenéticos permitem que esse tipo de especialização ocorra. A importância 
de tais mecanismos para o TDAH é mostrada pelos resultados do estudo GWAS, 
que dizem que muito da herdabilidade do transtorno é explicado pelos SNPs pre-
sentes em regiões de regulação gênica e não nos genes propriamente ditos. Embora 
ainda haja poucos estudos epigenéticos do TDAH para se tirar conclusões sólidas, 
essa área de pesquisa provavelmente trará novos esclarecimentos no futuro.27

SUMÁRIO: CAUSAS AMBIENTAIS DO TDAH

Dados substanciais provenientes de estudos epidemiológicos implicam o ambiente 
na etiologia do TDAH na forma de insultos biológicos ao cérebro em desenvol-
vimento, como exposição a toxinas, tabagismo materno, complicações anóxicas 
no parto, LCTL e privação institucional. Estressores psicossociais como relacio-
namento conflituoso dos pais, disfunção familiar e baixo nível social também são 
causas apontadas pelos estudos epidemiológicos. Embora a expectativa seja de 
que interações gene-ambiente e efeitos epigenéticos façam mediação dos riscos 
ambientais, essas áreas de pesquisa não se encontram suficientemente maduras 
para oferecer resultados conclusivos sobre a etiologia do TDAH.

DISCUSSÃO

Embora tenhamos uma longa jornada pela frente antes de compreender  totalmente 
a etiologia do TDAH, muito progresso já foi feito. Podemos ter certeza de que 
 alguns riscos para o desenvolvimento desse transtorno são herdados e que, para a 
maioria dos casos, muitas variantes de risco do DNA são necessárias antes que o 
transtorno se torne aparente. Tais variantes de risco combinam e interagem com 
fatores ambientais para criar a fisiopatologia do TDAH. Nas próximas  décadas, 
cientistas irão descobrir fatores de risco genético e ambiental comuns e raros. Esse 
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processo engendrará novas descobertas que irão melhorar o tratamento e, talvez, 
permitir medidas de prevenção.

É necessário humildade quando percebemos que nenhuma das variantes de ge-
noma significativas descobertas por GWAS foi predita pelos modelos de fisiopato-
logia do TDAH. Os loci descobertos desafiam a ideia de que a etiologia do trans-
torno é explicada por eventos que desregulam a transmissão catecolaminérgi ca 
de forma proximal. Como é sugerido por Hess e colaboradores,28 tal desregulação 
pode ser secundária à etiologia primária do TDAH. Nesse modelo, eventos etioló-
gicos que afetam o desenvolvimento inicial levam a modificações cerebrais secun-
dárias, as quais desregulam os sistemas catecolaminérgicos e causam os sintomas 
do TDAH. 

Um dos achados mais importantes de estudos genéticos, tanto  epidemiológicos 
como moleculares, é a conclusão de que o TDAH é o extremo de um traço contí-
nuo presente em toda a população. Esse achado sugere que o transtorno é análogo 
à hipertensão e que as abordagens diagnósticas deveriam considerar uma dimen-
são contínua desse “traço de TDAH”, bem como limiares diagnósticos para a defi-
nição das manifestações clinicamente significativas de tal traço. Descrever esse 
contínuo em sistemas diagnósticos futuros pode ajudar os clínicos a diagnosticar 
e tratar pacientes que estão abaixo do limiar diagnóstico atual. Uma comparação 
pode ser feita com a deficiência intelectual (DI): a maioria das formas de DI se 
encontra ao longo da distribuição normal de inteligência, sendo categoricamente 
diferentes em casos raros.29 Uma visão dimensional do TDAH mudará a questão 
“o TDAH é subdiagnosticado ou sobrediagnosticado?” para “onde devemos defi-
nir o limiar diagnóstico do TDAH”. Como o TDAH sublimiar pode ser associado 
com uma morbidade substancial,2,30-33 torna-se útil definir um intervalo diagnós-
tico para indicar o “TDAH limítrofe”, da mesma forma que é feito no caso da 
hipertensão.

Faraone e colaboradores34 descreveram dois modelos concorrentes para a etio-
logia do TDAH: heterogeneidade etiológica e causalidade multifatorial. Muitas 
pesquisas mostram que o TDAH é um transtorno clinicamente heterogêneo no 
que se refere a natureza e intensidade do sintomas, extensão da comorbidade psi-
quiátrica, grau de incapacitação, presença de prejuízos neuropsicológicos e curso 
e desfecho da psicopatologia. A hipótese da heterogeneidade etiológica propõe 
que a heterogeneidade clínica espelha a heterogeneidade dos eventos que causam 
o transtorno. Ela prediz que o TDAH pode ser separado em duas ou mais classes 
com diferentes etiologias genéticas e/ou ambientais.

Em contraste com o modelo da heterogeneidade etiológica, o modelo multifa-
torial propõe que todos os casos surgem de um único conjunto de variáveis genéti-
cas e ambientais – cada uma com pequeno efeito – que se combinam para produzir 
a vulnerabilidade ao TDAH. Conforme a vulnerabilidade acumulada aumenta, a 
expressão dos sintomas e limitações causadas pelo TDAH se torna mais provável. 
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Em níveis mais baixos de vulnerabilidade, outras condições correlatas podem ser 
expressas (p. ex., comprometimento neuropsicológico, dificuldades de aprendiza-
gem, desregulação emocional). O modelo multifatorial propõe que nenhum fator 
em particular é necessário para a ocorrência do TDAH. Embora, segundo o mo-
delo multifatorial, todos os casos do transtorno surjam de um mesmo conjunto de 
fatores de risco, o conjunto de fatores impactando pacientes específicos pode ser 
bastante diferente. Por exemplo, se existissem 100 fatores de risco para o TDAH 
e 50 fatores fossem necessários para se desenvolver o transtorno, então dois pa-
cientes poderiam ter conjuntos de fatores completamente diferentes um do outro 
causando o TDAH de cada um.

Considerando que o TDAH se mostrou um transtorno poligênico e que muitos 
fatores de risco ambientais têm sido descobertos, o modelo multifatorial  evidencia  
maior consistência com dados do que o modelo da heterogeneidade etiológica. 
À parte casos raros causados por anomalias cromossômicas marcantes, CNVs ou 
SNVs, não esperamos que o TDAH seja facilmente subdividido em entidades etio-
lógicas separadas. A Figura 1.3 fornece uma visão esquemática de como os  genes 
e o ambiente combinados produzem o TDAH persistente, o TDAH remitente e 
as forma sublimiares do transtorno. É provável que essa visão do transtorno seja 
um bom guia para sua verdadeira etiologia, entendendo-se que trabalhos futuros 
irão esclarecer o número de casos devidos a variantes raras e o grau em que cada 
interação gene-ambiente é responsável pela etiologia do transtorno.

Figura 1.3 
Modelo de etiologia de TDAH.
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